
jegyzés maradt fenn, akkor az első regeszta legendáját még egy apró
betűs rövid regeszta egészíti ki (pl. a városi könyvekből) ugyanazon szám 
alatt. A bevezető rövid tartalmi megjelölés és a legenda nyelve minden 
esetben német, még a latin nyelvű oklevelek esetében is. 

A kötetet külön hely- és névmutató, továbbá külön tárgymutató 
zárja le, amelyben a helynevek mai alakjukban szerepelnek (pl. Buda
pest, Piliscsaba stb.) és azokat zárójelben a helység fekvésének meghatá
rozása, majd a kérdéses regeszta száma, esetleg (hosszabb oklevélnél) 
a kötet lapszáma követi. A tárgymutató egyben glosszárium is. Az adatok 
i t t is a mai német forma ; alatt találhatók, de az oklevelek nyelvében 
szereplő eredeti alakokat is felsorolják. Ugyanitt szerepelnek a latin 
terminus technicusok is. 

A magyar olvasó azzal a reménnyel veszi kezébe a kötetet, hogy 
benne sok magyar vonatkozású anyagot fog találni. Sajnos, ebben a 
reményében csalódnia kell. I^ajos királynak a regensburgiak részére ki
adott privilégiumait (1359, 1371 — Anjouk, dipl. eml. I. köt. 343, I I . köt. 
481, 664) kivéve csak a Gelbes Stadtbuch egy 1377-i bejegyzése (amely 
szerint barchet miatt Budára küldöttség ment) magyar vonatkozású. 
A magyar arany forintra vonatkozólag is csupán három adatot találunk. 
A következő kötetet ezért nemcsak a gondos kiadás miat t várjuk öröm
mel, hanem azért is, mert abban talán több magyar vonatkozású anyagot 
találhatunk majd. 

• >••:.> Fügedi Erik 

I^ehotská, D.—Handzová, S.—Horváth, V.—Hrabussay, Z.—Merg-
lová, N. : Archiv mesta Bratislavy. Inventar stredovekych listín, listov 
a inych príbuznych písomnosti. Archivná správa ministerstva vnútra. 
Praha 1956, 629 old., 16 tábla 

Az újjászületett szlovák levéltárügy egyik legfőbb törekvése, hogy 
a levéltárak gazdag anyagát hozzáférhetővé tegye. Az i t t ismertetésre 
kerülő kötet célja is az volt, hogy „a tudományos dolgozók és a széles 
tömegek részére megkönnyítse Pozsony város középkori történetének 
tanulmányozását", s ezt a középkori anyag leltárán keresztül kívánta 
elérni. A kötet leltár jellegéből következik, hogy minden egyes oklevél 
vagy ahhoz hasonló diplomatikai jellegű darab egy olyan regesztát kap
jon, amely lehetővé teszi azonosítását, tartalmának felismerését, és tar
talmazza a legfontosabb, iránytmutató adatokat. Az 1245 és 1500 közötti 
időszakból összesen 4219 ilyen darabot vettek fel a kötetbe. Az egyes 
darabok tételeit a sorszám és a jelenleg érvényben levő jelzet vezeti be. 
Ezt követi a feloldott dátum és keltezési hely, majd a szlovák nyelvű 
regeszta. A regeszta után rövid legenda következik, amely feltünteti azt 
hogy az oklevél eredeti-e vagy másolat, az oklevél anyagát, nyelvét, 
pecsétjét és végül az oklevél legfontosabb kiadását. A regeszták előtti 
bevezetés első része a város középkori okleveleinek rendezési történetét, 
második része a leltározás elveit és az alkalmazott rövidítéseket foglalja 
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össze. A régésztákat tartalmazó rész után rövid orosz, német és magyar 
nyelvű összefoglalást találunk. Ezt követi az ugyancsak szlovák nyelvű 
hely-, név- és tárgymutató, amely a címszavak mellett a kérdéses regeszták 
sorszámát tüntet i fel. A kötetet 16 táblán 22 oklevél hasonmása zárja le. 

Az olvasók előtt aligha kell hangsúlyozni a kötet jelentőségét. 
Végre egységes rendszer szerint tájékozódhatunk Pozsony levéltárának 
középkori anyagáról, amelyből Kováts Ferenc időtálló értékű dolgozatai 
születtek, s amelynek gazdagságát oly sokszor emlegették, de amellyel 
tulajdonképpen olyan kevés magyar kutató volt teljesen tisztában. A kö
te t készítői hatalmas munkára vállalkoztak, amikor a kereken 4000 ok
levél regesztájának elkészítését elhatározták. Munkájuk egy részénél 
ugyan a régebbi (1859-ben), Gürthl Jakab levéltáros által készített segéd
letre támaszkodhattak, az anyag más részénél azonban semmiféle elő
munkálat nem állott rendelkezésünkre. Csak nehezítette a munkát, hogy 
a regesztáknak a lehető legrövidebbeknek kellett lenniük, mert — az 
előszó szerint — a regeszták legkisebb mérvű bővítése is a terjedelmet 
kétszeresére, sőt háromszorosára emelte volna. A regesztázási módszer 
tulajdonképpen néhány elven épül fel. „Csupán azt tüntet tük fel — írja 
a Bevezetés — amit fontosnak és az érthetőség szempontjából szükséges
nek, továbbá az egy bizonyos témára anyagot kereső kutató szempontjá
ból útmutatónak tar to t tunk." A szerzők ezért elismerik, hogy a leltár 
régésztái nem pótolják az eredetit és a leltár megjelenése a további 
regesztakötetek, diplomatáriumok és katalógusok megjelentetése előtt 
nyitva hagyja az utat . Ilyen körülmények között a szorosabb értelemben 
vet t regesztázási elvek közül tulajdonképpen csak egy maradt meg: a 
regesztának az oklevéladóval kell kezdődnie. Csak sajnálhatjuk, hogy a 
szerzők nem tanulmányozták behatóbban a cseh, vagy az anyaghoz 
még közelebb álló magyar regesztázási elveket, amelyeket még a kötet 
munkálatainak megindításakor pl. Borsa I. foglalt össze a levél tár i 
Közleményekben (XXIV, 1946, 47. kk.). Egy középkori oklevélről — véle
ményünk szerint — kétféleképpen lehet regesztát készíteni. Röviden 
megadhatjuk az oklevél diplomatikai tartalmát vagy az oklevélben fog
lalt történeti tényt. Ha a kötet szerzői arra határozták el magukat, hogy 
a regesztát minden körülmények között az oklevéladóval kezdik, akkor 
az előbbi módszer mellett foglaltak állást. Döntésüket csak helyeselhet
jük, hiszen a kötet leltár, márpedig a leltári egység felismerését a legjob
ban és a leggyorsabban az oklevélkiadó és a keltezés azonosítása teszi 
lehetővé. Ezen túlmenőleg azért is helyeselnünk kell ezt a módszert, mert 
a diplomatikai tartalom mindig könnyebben és gyorsabban határozható 
meg, mint az oklevélben foglalt történeti esemény. A kötet kiindulásául 
szolgáló Gürthl-féle segédkönyvek is nyilván ezt a módszert követték. 
H a azonban a diplomatikai tartalom leírása a cél, akkor az oklevéladó 
megnevezése után a következő lépés az oklevél meghatározása, azaz annak 
feltüntetése, hogy az oklevél adománylevél, határjárás stb. Ha a kötet 
szerzői ezt a módszert következetesen alkalmazták volna, akkor aligha 
fogalmazták volna meg a nyitrai püspök és a fehérvári, budai, pesti, 
pozsonyi stb. polgárok közt a zsitvatői vám miatt folyó per 1496. évi 
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ítéletlevelét így: „Zápolyai István nádor megerősíti azokat a régi pozsonyi 
kiváltságokat, amelyek szerint a pozsonyiak a vám alól mentességet él
veznek" (4047. sz.). Ugyanez az oklevél rámutat a kötet regesztáinak 
egy másik gyenge pontjára is. A nádor ekkor több oklevelet tartalmilag, 
egyet kivonatosan (Fehérvár 1237. évi kiváltságlevele, Fejér, CD IV/1. 
73, Szentpétery, 619. sz.), egyet pedig — éppen a pesti 1244. évi arany
bullát (Bp O. I. köt. 41, Szentpétery, 781. sz.) — teljes szövegében átírt. Ha 
egy oklevelet diplomatikai szempontból ismertetünk, akkor —• legalábbis 
a szó szerint átirtat — ki kell emelnünk. Az a tény, hogy a kötet leltár-
jellegû, legfeljebb annyit változtathat ezen az elven, hogy az átírt ok
levelet ugyanaz alatt a leltári szám alatt, a ténylegesen fennmaradt 
oklevél után regesztázzuk. Ebben az esetben a leltár jellegen sem esik 
sérelem, s a diplomatikai tartalmat is világosan adjuk vissza. Az okleve
lek jelenlegi regesztázási módja azonban nem mozdítja elő az eredeti cél
kitűzés (különböző témákra anyagot kereső kutatók részére iránymuta
tás) elérését sem. 

Valószínűleg a fentebb ismertetett elvek bizonyos fokú tisztázat
lansága okozta a kiadások feltüntetésénél jelentkező hibákat is. A régi 
magyarországi oklevélkiadások nehezen áttekinthetők, s igen nagy fel
adatra vállalkozik az, aki valamely okleveles anyag teljes kiadását fel 
akarja sorolni. A szerzők ezért eleve öt munkára korlátozták a kiadások 
feltüntetését {Fejér, CD, ÁUO, Békefi R„ Pilisi apátság tört., Magyar
zsidó okit. és Chaloufeckf, Stredovëké listy ze Slovenska). Ezzel a válasz
tással csak azért nem érthetünk egyet, mert Szentpétery kritikai regesz-
táit mellőzték. A „Szentpétery" olyan nélkülözhetetlen segédeszköze a 
kora középkori kutatásnak, hogy annak feltüntetése fontosabb, mint a 
kiadásoké, hiszen a kiadások is megtalálhatók benne. Fontosabb lett 
volna ez a pozsonyi oklevelek esetében is, annak ellenére, hogy a kritikai 
jegyzék ez idő szerint még nem teljes és ezért csak az első három tételnél 
lett volna alkalmazható. Az idézett publikációk megjelölése is félrevezető, 
mert a Kováts Ferenc által a Gazdaságtörténeti Szemlében közzétett 
oklevelek kiadását is idézik (pl. 234, 286, 335. stb). Sajnos, az öt kijelölt 
kiadás esetében sem végeztek a szerzők elég mélyreható tanulmányokat. 
Rögtön a 2. regesztánál kimaradt a kiadás (Békefi i. m. I. 316), nem 
beszélve arról, hogy a szerzők nem vettek tudomást Gyurikovitsnak a 
Széchényi Könyvtárban levő kéziratos Diplomatarium civitatis Posoni-
ensiséről, amelyből Fejér is merített (pl. a 48. sz. kiadása: Fejér, CD 
VIII/2. 610, a 399. sz. kiadása: uo. IX/7. 412). 

És végül hadd tegyünk még egy megjegyzést. A Zsigmond-kori 
oklevéltárral kapcsolatban nemrégen az a szlovák vélemény hangzott el, 
sajnálatos, hogy magyarul készült és így az oklevelek eredeti nyelvét 
ismerő, de magyarul nem tudó kutatók részére hozzáférhetetlen. Ugyan
ezt a kifogást kell tennünk a pozsonyi regesztakötettel kapcsolatban is. 
Nem kívánunk olyan messzire menni, mint az említett szlovák vélemény, 
mert nem hisszük, hogy a klasszikus latin regeszták sokat segítenének 
a középkori latinsághoz szokott olvasón. Természetesnek találjuk, hogy 
a kötet szlovák nyelven készült. De talán nem túlzás, ha kifejezzük azt 
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az óhajunkat, hogy a helyneveket történeti (és nem a régi hivatalos 
magyar) formájukban is fel kellett volna venni utalásként, ha másutt nem, 
há t a helynévmutatóban. Mert az még elvárható a magyar vagy német 
kutatótól, hogy tudja, hogy Vöröskő (Biebersburg) várát Cerveny Kamen-
nek hívják, de azt már aligha, hogy tudja, hogy Fehérvár szlovákul 
Stolicny Belehrad. Igaz, hogy Stolicny Belehrad alatt zárójelben ot t 
találjuk a német, magyar és latin elnevezéseket, de ez nem segítség. Ha 
I,amacra Blumenau alatt is van utalás, akkor ezt Fehérvárnál vagy 
Győrnél is meg lehetett volna tenni. 

Őszintén sajnáljuk, hogy ennyi erőfeszítés és keserves munka ered
ményét a következetlenségek erős mértékben csökkentik. A kötet munka
társait még így is elismerés illeti meg, s reméljük, hogy a következő 
kiadványoknál vezető és irányító szervük több segítséget nyújt az emlí
te t t hibák és következetlenségek kiküszöböléséhez. 

Fügedi Erik 

Sashegyi Oszkár: Munkások és parasztok mozgalmai Magyarországon 
1849-1867. Iratok. Akadémiai Kiadó, Bp. 1959 

Fővárosunk újkori történetének különböző korszakai felé történé
szeink nem egyforma érdeklődéssel fordultak. Amíg az életnek 1686. utáni 
újbóli megindulása és a két Duna-parti városnak XVIII . század eleji 
élete több várostörténészt foglalkoztatott, s míg Pest-Buda X I X . század 
eleji életének különböző szempontból való tárgyalásával bőségesen talál
kozunk, addig például az 1750-től 1790-ig terjedő korszak nem egy város
történeti problémájának feldolgozását sajnos, még hiányolnunk kell és 
ugyanúgy elhanyagolt korszaka fővárosunknak az osztrák önkényuralom 
1849-től 1867-ig terjedő korszaka is. Különböző tárgyú feldolgozásokban 
találunk ugyan fővárosunk 1849 és 1867 közötti történetére, fejlődésére 
vonatkozó, főképpen gazdaságtörténeti és igazgatástörténeti adatokat, 
de hiányolnunk kell egy módszeres topográfiai feldolgozást éppúgy, mint 
a társadalmi viszonyokat és életet várostörténeti szempontból átfogóan 
megvilágító munkát. Pedig e korszak fővárosunk fejlődésének egyik leg
jelentősebb korszaka. 

Pest, a kereskedőváros e korszakban alakul át kapitalista ipari 
várossá. Az ipari kapitalizmus lendületének megfelelő módon növekszik 
— különösen a 60-as években — az ipari munkásság száma. Pest — 
bár az elmaradottság sok jegyét viseli még magán — fejlődésében mégis 
egyre inkább a kapitalista nagyváros képét mutatja mind az új stílusban 
emelkedő épületek folytán nyert külsején, mind társadalmi viszonyaiban 
és életében. Ezzel szemben Budán: éppenúgy, mint ahogy a házak túl
nyomó része földszintes, falusias, a lakosság nagy részét is falusival 
rokon életmódban tartja a határ természete. „Bgész néposztályok csak a 
szőllő művelésének élnek", s a nekik otthont adó városrészeket, mint el
különült kisvárosokat, gazdag falvakhoz hasonlóknak tüntet i fel a mező-
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