
módon említik az evictiot a város oklevelei. Már első említésekor „secun
dum usum et consuetudinem nostre civitatis ab antiquo approbatam" 
kifejezéssel jellemzik (Veszprémi kpt. hit. helyi lt. Instr. regn. P. 237). 
Ha tehát az eladó 1318-ban a város ősi szokása szerint tartozott szavatos
sággal a vevőnek, akkor a szokás eredetét nyilván még a XIII. századra 
kell helyeznünk. Külföldi városi oklevelek igen ritkán említik az evictiot, 
de a magyar városoknál ez általános. Városaink a hiteles helyektől vették 
át. A szavatossági formulát pl. a budai káptalan vagy a budafelhévízi 
konvent szinte teljesen azonos szavakkal fejezi ki, mint Buda városa 
(1. pl. a felhévízi konvent 1295. évi oklevelét: Bp. O. I. köt. 298—299, 
vagy a budai káptalan 1316. évi oklevelét: A. O. I. köt. 406). Ők is említik 
a „secundum usum et consuetudinem ab antiquo approbatam" kifejezést. 
Az evictio a magyar magánjog egyik sarkalatos tételévé vált (vö,: 
Illés / . , A magyar szerződési jog az Árpádok korában. Bp. 1901, 12, 
100—102), amely Werbőczy Hármaskönyvébe is bekerült (Tripartitum. 
Partis I. Tit. 74-77). 

A szavatosságnak a Jogkönyvből való kihagyását nem tarthatjuk 
véletlennek. A Jogkönyv szerkesztője — bárki is volt — ismerte a város 
levéltárát. Nyilván nem egyszer találkozott az evictióval. Oly magától 
érthetőnek vette, mint közismert országos jogi tételt, hogy nem látta 
szükségesnek a Jogkönyvbe való felvételét. B kihagyás által azonban a 
Jogkönyv értékét szállította le, mert ha közismert városi jogi tétel hiány
zik, hány kevésbé ismert tétel hiányozhat. Bs erre is van. nyomunk! 
Például a város régi szabadságának mondják az oklevelek, hogy a tanács 
elé idézetteknek a nagymise végéig meg kell jelenni (Mon. Strig. III. köt. 
500). Krre sem találunk adatot a Jogkönyvben. 

Befejezésképpen annak a renényünknek szeretnénk kifejezést adni, 
hogy a megjelenő kommentárkötetben M. ugyanolyan korszerű, tökéletes 
művet ad majd, mint ahogyan a szövegkiadás nem könnyű kérdését 
megoldotta. 

Kubinyi András 

Huszár Iyajos: A. budai pénzverés története a középkorban. Budapest 
várostörténeti monográfiái. XX. köt. Akadémiai Kiadó, Bp. 
1958, 23 old., 13 tábla 

A Budapest Főváros Tanácsa által már évek óta végeztetett város
történeti kutatás keretében készült el H., a kiváló numizmata több évi 
kutatásának eredményeként a budai pénzverés történetét feldolgozó 
munka. A kötetnek a várostörténeti monográfiák sorozatába való beil
lesztése teljesen megfelel a budai pénzverés országos jelentőségének, 
hiszen nemcsak a legjelentősebb királyi pénzverőhelyről van szó a munka 
lápjain, hanem az egyetlen középkori partikuláris városi pénzverésünk
ről is. A dolog természete szerint a korai századok és a városi pénzverés 
több figyelmet kapott eddigi irodalmunkban, mint a középkor második 
fele; s ezért — amint azt H. is írja előszavában — az Árpád- és Anjou-
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korra vonatkozó megállapításaiban inkább támaszkodhatott az eddigi 
irodalom eredményére és saját kutatásainak súlypontját a XV. és XVI. 
századra helyezhette. Ebből természetesen az is következik, hogy mun
kájának a XIII—XIV. századra vonatkozó részét a régebbi irodalom 
megállapításaival együtt a viszonylag gyorsabb elévülés veszélyezteti 
(pl. Gárdonyinak a város pecsétjére vonatkozó megállapítása ma már el
avultnak tekinthető). 

H. munkája tulajdonképpen két főrészre osztható: a mintegy 110 
oldalnyi történeti részre és az ehhez kapcsolódó adattári részre. A törté
neti részben H. vizsgálódásait a budai márkával kezdi, majd a pénzverde 
meghatározásának szentel egy rövid fejezetet, azután pedig IV. Bélától 
Zápolya Jánosig az egyes uralkodók szerint csoportosítja anyagát. 

Rendkívül fontos munkát végzett H. a pénzverde helyének meg
határozása szempontjából, ennek eredményeként a középkori város terü
letén három olyan pontot sikerült megjelölnie, ahol a verde működött. 
Az első, a XII I—XIV. században működő verdét az ún. Kammerhofban 
határozza meg, de ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy Jankovich 
M. (Bud. Rég. X I X köt.) szerint a Kammerhof elsősorban a királynéi 
szálláshely szerepét töltötte be. 

A kötet második, tulajdonképpeni korpuszrészében mintegy 300 
különböző pénz leírását közli H., uralkodók szerint csoportosítva, és az 
egyes példányokat — készülési idejük megállapításával — új időrendbe 
állítja. Ennek az új időrendnek indokolását a történeti részben végezte 
el. A második részhez járó korrendi táblázatok, valamint a CNH és a 
kötetben levő éremleírások sorszámainak egyeztetése teszi áttekinthe
tőbbé az anyagot. 

A kötetet 13 táblán mintegy 300 érem eredeti nagyságú képe (elő-
és hátlap) zárja le. Úgy gondoljuk, nem lett volna érdektelen egy-egy 
érdekesebb, épebb példányról nagyított felvételt is közölni. 

A kötet célja — amint azt H. bevezetőjében írja is — egy kisebb, 
de nagy jelentőségű terület, nevezetesen Buda pénzverésének monografi
kus feldolgozása, egy későbbi nagy, az egész magyar anyagot felölelő 
pénztörténet részeként. H. tehát nemcsak vizsgálódásait igyekezett a 
pénztörténetre korlátozni, hanem elvként is azt tűzte maga elé, hogy a 
pénztörténetet gazdaságtörténeti hatásaitól és kísérő jelenségeitől füg
getlenítse. Ennek az elvnek azonban nemcsak elődei, Kováts Ferenc és 
Hóman munkássága és a modern külföldi szakirodalom mond ellent, 
hanem ellentmond ennek maga H. is, amikor pl. a budai márka tárgya
lása során rámutat országos érvényű pénzverési alapsúlyunk elterjedésére 
és jelentőségére. Csak sajnálhatjuk, hogy — elsősorban egy teljes Buda
pesti Oklevéltár hiányában — H. meg sem kísérelhette annak bemuta
tását, hogy mit jelentett a pénzverés a város gazdasági és politikai élete 
szempontjából. 

A H. által leszögezett elv megnyilvánulásának kell tartanunk, 
hogy — sajnos — a művészettörténeti vonatkozásokat is kizárta vizsgá
lódása köréből. Ezt annál is inkább fájlalnunk kell, mert Horváth Henrik 
óta — aki szellemtörténeti módszerrel dolgozott — senki sem foglalkozott 
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a pénzek művészettörténetével. Szívesen olvastunk volna pl. arról, 
hogy az egyes stílusváltozások miként tükröződnek és vezethetők végig 
a pénzeken, illetve azok mennyiben hatnak esetleg más művészeti ágakra. 
Hasznos lett volna egyes esetekben a külföldi analógiák közlése, vagy 
ha ilyen nincs, ennek megemlítése. Feltételezzük, hogy a művészettör
téneti megállapítások hiányát a meglehetősen korlátozott terjedelem 
okozta. 

- Amint ebből a rövidre fogott ismertetésből is látható, H. munkájá
nak fő súlyát a budai veretek korpuszának megalkotására és levonható 
numizmatikai megállapítások leszögezésére helyezte. Ezen a téren a 
munka rendkívüli jelentőségű és nélkülözhetetlen lesz fővárosunk törté
nete kutatóinak, történészeknek, régészeknek és művészettörténészeknek 
egyaránt, s a maga nemében a klasszikus kézikönyv szerepét fogja ját
szani, s ez H. személyes érdeme. 

Németh Annamária 

Településtudományi Közlemények (1952 —1959) 1 —11. szám 

A Településtudományi Közlemények a Budapesti Műszaki Egyetem 
(1952 novemberétől az Építőipari Műszaki Egyetem, 1956 júniusától 
az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem) Városépítészeti Tan
székének kiadásában 1952 júniusában indult, Perényi Imre egyetemi 
tanár szerkesztésével (1956 júniusától Keresztély György szerkesztői 
munkatársságával ; korábban szerkesztésben részt vet t Valló István is), 
előbb sokszorosított, majd 1954 júniusától nyomtatott formában. A Tele
püléstudományi Közleményeknek 8 év alatt összesen 11 száma jelent 
meg, az utolsó 1959 áprilisában. 

A Közlemények célját az első számban Perényi Imre határozta 
meg, felismerve azt, hogy „új települések létesítése, meglevők fejlesztése, 
átalakítása csak egy vezető tudományos elmélet alapján képzelhető el". 
S ez a tudomány a szocialista településtudomány, amelynek „meg
honosítását a közvetlen gyakorlat, a szocializmus építése teszi szük
ségessé". 

Mivel Magyarországon a települések összefoglaló problematikája 
korábban felparcellázódott az egyes tudományágak (történettudomány, 
néprajz, fizikai és gazdasági földrajz, művészettudomány, közlekedés
tudomány stb.) között, a települések problémájának vizsgálata „átfogóan, 
egészben nem történt meg". A Közleményekben Perényi azt a célt tűzte 
ki, hogy összegyűjtsék és egységbe foglalják „mindazon ismereteket, 
amelyek a településekkel és azok környezetével (kialakulásával, funkciói
val, megjelenésével, gazdasági-műszaki kérdéseivel) foglalkoznak, és 
feladata, hogy a települések létesítésére, rendezésére, fejlesztésére irányító 
szempontokat és módszereket szolgáltasson". 

A Településtudományi Közlemények célja megindulásától máig 
az, hogy a településtudományt a tudományok és a népgazdaság rend
szerébe illessze be, tehát ezek a célok eleve elméletiek és gyakorlatiak. 
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