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Gazda István tudománytörténész összefog
laló értékelését (Petrik könyvészetének helye a 
magyar művelődéstörténetben) hagytuk ismer
tetésünk végére, mert benne nemcsak Petrik ál
dozatvállaló tevékenységének, hanem könyvtá
rosok százainak szolgáltat igazságot, amikor le
írja: „kortársai nemigen óhajtották a tudósok 
sorába emelni, elvégre alig tett valamit: két év
század magyar irodalmát, a szépirodalmi mű
veket és a szakkönyveket, a tankönyveket és a 
gazdasági könyveket, valamint a hungarikák 
egy részét emelte felszínre a feledés homályá
ból, hogy azután tudósok százai az ő műve se
gítségével írhassák meg kisebb-nagyobb disz-
szertációjukat, s lehessenek taggá fontos vagy 
kevésbé jelentős tudós társaságokban". 

NÉMETH S. KATALIN 

Ladányi Erzsébet: Az önkormányzat in
tézményei és elméleti alapvetése az európai 
és hazai városfejlődés korai szakaszában. 
Bp. 1996. Márton Áron Kiadó. 194 1. (Studia 
Theologica Budapestinensia. A Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Hittudományi Karának so
rozata 15.) 

A hazai jogtörténetírás kiváló művelőjének, 
Ladányi Erzsébetnek ez a munkája lényegesen 
közelebb visz bennünket a magyarországi város
történet korai szakaszának ismeretéhez. Nem 
úgy, mintha városaink kialakulásának társadalmi 
vagy gazdasági tényezőit vizsgálná, hanem a 
kérdéshez speciálisan a jogtörténet oldaláról 
közelít. A szerző ebben az esetben, mint maga is 
leszögezi, a Jogelméleti és intézménytörténeti 
elemek és kialakulásuk vizsgálatát tekintette fő 
feladatának." Páratlan szakirodalmi ismeretek, a 
római és a kánonjogban való széleskörű tájéko
zottság, kifinomult kritikai érzék és módszer bir
tokában tudja elhelyezni a magyarországi jelen
ségeket az egész európai fejlődés vonalában. En
nek megfelelően a munka nagyobbik fele az el
sősorban szóbaveendő európai országok, Fran
ciaország, Anglia, Olaszország és a Német Biro
dalom városjogi viszonyait, terminológiai kérdé

seit mutatja be s ezen az alapon tudja igazán ér
tékelni a római és a kánonjognak Magyarorszá
gon való korai érvényesülését városaink jogi 
életében, a város jogi személyiségében. Mindeh
hez rendkívül bonyolult terminológiai kérdése
ket kellett a legegzaktabb finomságú fejtegeté
sekkel tisztáznia, azt, hogy ezek mennyiben 
meghatározói a város-létnek. Különösen fonto
sak ezek a meghatározások a városok kiváltság
levél előtti korszakára vonatkozólag, illetve, ha 
az ilyen kiváltságlevél teljes hiánya állapítható 
meg, mégis világos maga a város-lét. Természe
tesen sok probléma megtárgyalására kerül sor: a 
város és környék, város és egyházi szervezet és 
sok más egyéb tekintetben. Nem feladatunk itt, 
hogy részletesebben kitérjünk az egyes tárgya
lásra kerülő különböző magyarországi városok, 
Körmend, Radna, Nagyszombat és a „katonai 
kommuna"-ként meghatározott Sopron speciális 
viszonyaira, csak annak fontosságát szeretnénk 
itt aláhúzni, hogy nézetünk szerint a szerzőnek 
sikerült véglegesen tisztáznia a székesfehérvári 
állítólagos alapítólevél olyan sokat vitatott kér
dését. Ugyancsak nagyon fontosak azok a fejte
getései, amelyek arra vonatkoznak, hogy bár sem 
Esztergomnak, sem Székesfehérvárnak nem volt 
külön kiváltságlevele, mégis királyi székhely vol
tuknál fogva különlegesen előkelő helyet foglal
tak el a magyar városok sorában, s hogy kivált
ságlevél nélkül is más városok kiváltságlevelei 
gyakran hivatkoznak ezek „libertas"-ára. A szer
ző itt pontos analógiát talál abban, hogy sem Pá
rizsnak, sem Londonnak nem volt kiváltságle
vele, mégis tömegesen kapták meg más városok 
az ő „libertas"-ukat. A magyar városi fejlődés, 
városjog tehát ezen a téren is szinkronban volt 
Európával. 

CSAPODI CSABA 

V. Ecsedy Judit: Titkos nyomdahelyű ré
gi magyar könyvek 1539-1800. Bp. 1996. 
Borda-Antikvárium. 246 1. 

A Borda-antikvárium kezdeményezésére és 
V. Ecsedy Judit értékes munkájával új kötettel 
gyarapodott a magyar könyvtörténeti irodalom: 




