városi értelmiség kialakulására gondolunk itt, annak a vizsgálatára,
milyen része volt ebben a városba érkező nemesség mellett más városi
vagy falusi rétegeknek.
Aki ezt a kitűnő könyvet elolvasta, nagy érdeklődéssel várja
nyilvánvalóan esedékes és szükséges folytatását, az orosz város kapita
lizmus kori történetének hasonló alapossággal és lelkiismeretességgel
történő feldolgozását.
Niederhauser Emil

Till, R.: Geschichte der Wiener Stadtverwaltung in den letzten zwei
hundert Jahren. Verlag für Jugend und Volk. Wien 1957, 137.
A bécsi városi alkotmány- és igazgatástörténet módszeres össze
foglalására eddig csak az 1740-ig terjedő korszakban került sor. Ezt követő
korszakokat tárgyaló összefoglaló mű hiányát kívánja a szerző pótolni;
előrebocsátja azonban, hogy az anyag terjedelme és előtanulmányok
hiánya miatt teljességre nem törekedhetett.
Bécsnek az 1221—1740-ig terjedő idő alatti jogállását és város
igazgatóságát ismertető bevezetés után a szerző az anyagot három feje
zetben tárgyalja, ezeknek mindegyike egy-egy várostörténeti periódust
ölel fel. Mindegyik fejezet három-három alfejezetre oszlik, amelyek a
fejezetben tárgyalt korszak egy-egy jellegzetesen elhatárolható szakaszá
nak történetével foglalkoznak.
Az egyes kérdések részletei iránt érdeklődők eligazítására szolgál a
bécsi városi igazgatástörténettel foglalkozó irodalomnak a I I I . fejezet 4.
alfejezeteként nyújtott bibliográfiája. A nagyszámú jegyzet (733) azon
ban azt mutatja, hogy a szerző adatait túlnyomórészt levéltári források
ból, így elsősorban a városi ügyintézés során keletkezett, és Bécs város
levéltárában őrzött iratokból meríti.
Bécs alkotmányjogi helyzete ugyan mindig más volt, mint Budáé és
Pesté vagy Budapesté, de a városi igazgatás szerveiben találhatók közös
vonások, a városi impérium és adminisztráció szerveinek egymás közti
kapcsolatában pedig hasonlóságok, sőt a szakhivatalok feladat- és hatás
körében azonosságok is. Ez indokolttá tenné nemcsak R. Till tanulmá
nyának, hanem magának a bécsi városi igazgatás történetének részlete
sebb ismertetését is, hogy Budapest történetének művelői a kínálkozó
összehasonlítás folytán is közelebb férkőzhessenek a feldolgozatlan buda
pesti újkori városigazgatás történeti problémáihoz. A megszabott szűk
terjedelemre figyelemmel, meg kell azonban elégednünk az anyag csopor
tosításának és a fő problémáknak az ismertetésével.
Az alfejezetekben következetesen érvényre jutó, igen helyesen
alkalmazott szerkezeti felépítés szerint a tárgyalt korszakban hatályban
volt városi alkotmányt, változások esetén az ezekre irányuló javaslato
kat, ezekről folytatott tárgyalások eredményeit, ezt követően az igaz743

gatás szervezetét, a hatósági és gazdálkodó tevékenységet ellátó hiva
talok, szervek, majd a kerületi igazgatás szervezetének kiépítése
idejétől kezdve ennek szerveit, hatáskörét és végül az érvényben volt
ügyintézési előírásokat, valamint az ügykezelési szabályzatokat ismer
teti a szerző, de a fejlődésre jellemző létszámadatokat is közöl.
Az események adatszerű tömörséggel történő vizsgálatánál első
sorban az az elfojtott, de fel-felújuló törekvés áll előtérben, amelyet Bécs
a központi államhatalommal szemben a Ferdinánd főherceg által 1526ban kibocsátott városi rendtartás folytán elvesztett önkormányzatért
folytatott. Ennek 1849-ben történt elismerése utáni időszakban pedig a
város képviseleti szerveinek a hatalom kézbevételéért, illetve kézben
tartásáért vívott küzdelme áll a fejtegetés előterében. Figyelemre méltó
a magisztrátus helyzetváltozása: miként válik a városi hatalom szervé
ből túlnyomórészt az önkormányzat végrehajtó szervévé. Jól érzékel
hetően ismerteti a szerző, hogy a városi impérium a kiverekedett önkor
mányzat korszakában hogyan összpontosult előbb a liberális nagypolgár
ság kezében, hogyan váltja ezt fel a városvezetésben a kispolgárság (1897),
melytől az 1919. május 4-i választás eredményeképpen a Szociáldemok
rata Párt veszi át a hatalmat. A szervezetben bekövetkezett változások
adatszerű pontossággal történő rögzítésével tárgyalja a szerző azt a kor
szakot, amikor Ausztriának Németországhoz csatolását (1938) követően
Bécs város igazgatását a nemzetiszocialista államigazgatáshoz igazí
tották hozzá, s a bécsi viszonyoktól idegen alapokon szervezett apparátus
lett, amely nélkülözte az önálló várospolitikát és a túlszervezettség sajá
tosságait viselte magán. A tanulmány a fejlődést egészen 1956-ig nyomon
követi, és ennek megfelelően röviden ismerteti Bécs városigazgatásának
a német uralom alóli felszabadulást követő fejlődését, és a legfrissebb
szervezetet is, amely az 1931 évinek felel meg.
Megismerjük a tanulmányból a város területi változásait, és ennek
során Nagy-Bécsnek az elővárosok bekebelezésével történt kialakítását
(1890) éppúgy, mint a városnak szövetségi tartománnyá átalakulása
(1922), majd ezt követő új jogállása (bundesunmittelbare Stadt) elnyeré
sének körülményeit és az ezekből adódó alkotmányjogi és igazgatási
sajátosságokat.
A már említett következtetés és az adatokat rendszerezetten fel
táró tárgyalási mód ellenére is a munka áttekinthetősége — különösen a
két hasábban történt apró betűs szedés miatt — nincs biztosítva. Talán
célszerű lett volna, ha egy-egy kérdés tárgyalását alcím alatt találnánk,
vagy a tárgyra utaló szót vastagabb betűvel szedték volna. Sajnos, nél
külöznünk kell a városi hatósági és igazgatási szervek fölé- és alárendelt
ségét, gyakran változó szervezeti felépítését vizuálisan érzékeltető,
igazgatási szakmunkákban, és így igazgatástörténeti munkákban ma már
szinte elengedhetetlen rajzos ábrázolást is. Ez azonban nem csökkenti a
kérdést összefoglalóan és rendszerezetten első ízben tárgyaló és igen
fáradságos levéltári kutatást igénylő mű értékét.
Rózsa Miklós
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Külföldi várostörténeti bibliográfia 1957 —1958
Bibliográfiánkat az előző évitől eltérőleg a könnyebb áttekinthetőség ked
véért országok szerint osztottuk fel a következőképpen:
i.
2.
3.
4.
5.

Általános rész
Anglia
Ausztria
Csehszlovákia
Franciaország

6.
7.
8.
9.
10.

Lengyelország
Németország
Olaszország
Svájc
Szovjetunió

Az anyag bővítése új rövidítések alkalmazását tette szükségessé. A francia
anyagnál a francia történeti bibliográfia (Bibliographie annuelle de l'histoire de
Prance) rövidítéseit vettük át, a csehszlovák és olasz anyagnál pedig a tavalyi
rövidítések meghagyása mellett a következő új rövidítéseket vezettük be:
ASI
ÇNM
CSPS
JSH
RN
RS
SSH

= Archivio Storico Italiano
== Casopis Národného Muzea
= Casopis Spolecnosti Pfátel Starozitnosti
=3 Jihoëesky sbornik historicky
— Revue de Nord
= Rivista storica
== Stredocesky sbornik historicky
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