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BUDAPEST KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉRE 
VONATKOZÓ FORRÁSOK ÖSSZEGYŰJTÉSÉNEK 

ÉVSZÁZADOS MÚLTJA* 

„Nem üres szólam, hogy Budapest főváros újabb időben amerikai gyorsasággal 
halad előre. Sok régi mulasztást pótol, sokat alkot a jelen, és sokat tervez a jövő szá
mára. Egy kötelességéről azonban mintha megfeledkeznék: múltjával, történetével 
keveset, vagy éppen nem foglalkozik."1 E szavakkal kezdte 191 l-ben Csánki Dezső 
akadémikus, levéltáros (Magyar Országos Levéltár), a Magyar Történeti Társulat ügy
vivő alelnöke a Budapest Székesfőváros tanácsához intézett emlékiratát, amelyben 
a Főváros történetére vonatkozó forrásanyag összegyűjtésének tervét vázolta fel. 
A nagyszabású program különlegeségét az jelentette, hogy amíg a török által el nem 
foglalt városok ezt elsősorban saját levéltáruk anyagára alapozhatták, addig Budapest 
esetében erre nem volt mód, ugyanis a középkori magyar királyság székvárosa és 
környékének oszmán kézre kerülése, valamint több keresztény ostroma következté
ben a fővárosunk területén működött hatóságok, testületek levéltárai - 1526 és 1686 
között - megsemmisültek.2 

A javaslat hátterében több dolog húzódott meg. Egy emberöltővel korábban 
komoly igény jelentkezett, hogy a gyorsan fejlődő, a Kiegyezés után egy európai 
nagyhatalom székhelyének társ-metropoliszává váló város a múltjáról szakszerű mo
nográfiát adhasson polgárai kezébe. Az első lépéseket 1870-ben tette meg Pest város 
közgyűlése, amely Salamon Ferencet bízta meg Pest város történetének megírásával, 
a megbízatást az egyesülés után néhány évvel, 1876-ban az immár budapesti közgyű
lés úgy módosította, hogy a feldolgozás terjedjen ki Buda és Óbuda históriájára is. 
A két megbízatás közös eleme volt, hogy a szerzőt kötelezte a forrásanyag gyűjtésére 
és kiadására.3 Salamon műve 1878 és 1885 között jelent meg,4 azonban csak 1490-ig 

Jelen tanulmány első részének megírásához nyújtott segítségéért köszönettel tartozunk Bertók Lajos 
főosztályvezető-helyettesnek (MOL), második része pedig a Budapesti Történeti Múzeum Adat
tárában és Középkori Osztályán folytatott kutatásokon, valamint dr. Kubinyi Andrással készített 
hosszabb interjún alapszik. Ezúton szeretnénk megköszönni az Adattár, és a Középkori Osztály 
dolgozóinak szíves segítségét, valamint Kubinyi professzor úrnak, hogy rendelkezésünkre állt az 
interjú elkészítésére, és alapvető információkkal egészítette ki az iratanyag hézagos szövetét. 

1 BFLXV. 12. l.d. 3. t. „a" sz. 
2 Csak a budai német mészároscéh kiváltságlevelei és jegyzőkönyve (BFL XV. 5. 3-11. sz.), vala

mint a budai káptalan levéltárának egyes darabjai, többek között a hiteles hely egyik másolat kötete 
(MOL DL 105991—106083) maradtak fenn. Buda város levéltára alighanem már 1541 előtt elégett 
a városházával együtt. L. KENYERES I.: Buda és Pest útja az 1703. évi kiváltságlevélig. (Megjelenés 
alatt) 

3 IV. 1302. 17483. sz. határozat (1870. május 25.); IV 1403a. 840. sz. határozat. (1876. december 27.) 
4 SALAMON Ferencz: Buda-Pest története. I—III. Budapest 1878-1885. 
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tárgyalta a városok történetét és ennél is jóval nagyobb hiányt jelentett, hogy a kútfő
anyagot nem adta közre. A folytatás és a hiányzó okmánytár kiadása nem került le a 
napirendről, de gyakorlatilag érdemi előrelépés évtizedekig nem történt.5 

Csánki előterjesztésének elfogadásával nem csak új lendületet kapott a munka, 
hanem új alapokra is helyeződött. A voltaképpen hosszabb-rövidebb megszakítá
sokkal háromnegyed évszázadon át tartó munka két közgyűjteményben folyt, a II. 
világháború előtt a Budapest Székesfőváros Levéltárában, az 1954-től pedig a Buda
pest Történeti Múzeumban, ez utóbbi esetben ismét igen szoros összefüggésben az 
új elvárásoknak megfelelő („ötkötetes") Budapest története középkori fejezeteinek 
elkészítésével. Az alábbiakban e két szakaszt külön-külön tárgyaljuk.6 

Négy esztendő óta Budapest Főváros Levéltára a Budapest Történeti Múzeummal 
összefogva hosszú távú tervet készített, hogy az elmúlt mintegy száz év gyűjtéseinek 
a két közgyűjtemény őrizetében lévő eredményeit mérje fel, illetve a legkorszerűbb 
formában közzé tegye. Jelen tudománytörténeti áttekintésünk szorosan kapcsolódik 
ehhez a programhoz. 

I. Fővárosi Levéltár (1911-1944/1950) 

A gyűjtés története 
A „Budapest története" megíratása időben nagyjából egybeesett a Fővárosi Levéltár át
alakulásával. Az 1885. év ugyanis bizonyos tekintetben új korszakot nyitott meg azzal, 
hogy a közgyűlés fontos igényként fogalmazta meg a levéltárral szemben a történet
tudomány művelését, közelebbről a kereken egy évtizeddel azelőtt egyesített főváros 
múltjára vonatkozó források összegyűjtését. Ennek megfelelően az ekkor főlevéltáros-
sá kinevezett Toldy László tevékenységében a forráskiadványok már fontos szerepet 
kaptak. A XX. század elején mind az 1901., mind pedig az 1911. évi, a levéltárat is 
érintő reformok tovább erősítették az intézmény tudományos jellegét, majd 1912-ben 
Gárdonyi Albert (1914-től lesz a főlevéltáros) munkaprogramjában szerepelnek a kü
lönféle, a főváros múltjára vonatkozó tematikus forráskiadványok publikálása.7 

A várostörténeti monográfia és az ehhez kapcsolódó forrásgyűjtés, valamint a 
Város archívumának vázolt fejlődése - mint két párhuzamosan zajló folyamat - az 
1910-es évek elején keresztezte egymást. Ennek eredményeként fogalmazódott meg 
a nagyszabású kutatási terv, amely Budapest története kútfőinek lehetőség szerinti 
legteljesebb összegyűjtésére irányult. A vállalkozás spiritus rectora Csánki Dezső8 

5 1897-ben Szilágyi Sándor Salamon két tanítványát: Ballagi Aladárt, a török korral, valamint 
Marczali Henriket „az osztrák ház uralmával" foglalkozó részek megírására ajánlotta Rózsavölgyi 
Gyulának, a fővárosi közoktatási és régészeti bizottsága elnökének figyelmébe. Minden bizonnyal a 
később hivatalosan is felkért két egyetemi tanár személyes ellentéte miatt hiúsult meg a monográfia 
folytatása, illetve befejezése. (BFLXV. 12. 1. doboz 1. tétel.) 

6 Az első fejezet Kis Péter, a másodiké pedig Petrik Iván munkája. 
7 HORVÁTH J. 1996. 43, 48, 56-57, 64-66, 70. 
8 Szakmai működésének összefoglalását ld. KÁLNICZKY László: Csánki Dezső főlevéltárnok, főigaz

gató pályája. Magyar levéltáros-életpályák a XIX-XX. században. Szerk.: Sipos András. Budapest 
2004. 15-37. 
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volt, aki nem véletlenül az 191 l-es átszervezés évében e terv körvonalait megrajzoló 
emlékiratot nyújtott be a Székesfőváros vezetősége elé, amelyben felvázolta elkép
zeléseit. Csánki személye a harmadik fontos komponenst jelenti, ugyanis korábban 
jelentkezett a középkori Budapest történetére vonatkozó kisebb dolgozatokkal,9 ez 
alapján feltehető, hogy e témakörben komolyabb tanulmányokat, esetleg monográfi
át szándékozott írni. (Nem mellékes tény, hogy 1912-ben őt kérték fel a levéltárban 
folyó tudományos munka szervezésére.)10 

Az „Emlékiraf'-ban11 csak röviden vázolt terv egyrészt a hazai és a külföldi levél
tárak anyagának rendszeres áttekintésére irányult, valamint a feltárt, a középkori Bu
dapest területére vonatkozó források lemásolására, illetve a másolatokból egy gyűjte
mény felállítására, amelyben a „sokfelé szétszórtan heverő nagy értékű anyag együvé 
kerül, mindenkinek hozzáférhető lesz, az érdeklődést megnöveli és ezzel együtt a 
főváros történetének művelését megkönnyíti." A gyűjtemény az okmánytár megje
lenése után a Fővárosi Levéltárban nyerne elhelyezést, így rendeltetése az egykori 
városi levéltár - részleges - rekonstrukciója lenne.12 A koncepció hangsúlyozta, hogy 
csak az első két munkafázis befejezése után kerülhet sor az eredmények publikálá
sára.13 Ebben mintaként Bécs, Brassó és Zágráb városok által végzett munkára és az 
ennek eredményeként a XIX. század utolsó évtizedeiben megjelentetett okmánytár
sorozatokatjelölte meg.14 Csánki utalt arra, hogy Salamon műve a kellő forrásanyag 
összegyűjtése előtt született, ezért nem elsősorban folytatni vagy befejezni kell a vá
rostörténeti monográfiát, hanem újrakezdeni, elsőként rendszeres forrásfeltárással.15 

Az emlékiratban foglaltakat Wildner Ödön tanácsos, a Fővárosi Levéltár felügye
letét - az átszervezések időszakában, 1911 és 1914 között - ellátó szociálpolitikai és 
közművelődési ügyosztály vezetője karolta fel. Előterjesztését a tanácsa mindenben 
elfogadta, majd továbbította a finanszírozás kérdésében illetékes pénzügyi bizottság-

9 Csánki idevágó publikációi: Szent Erzsébetfalva Pest mellett. Századok 27 (1893). 16-26.; Mátyás 
király mint városépítő. Egy budavári sarokház történetéből. Századok 38 (1904). 297-321, 395-412; 
Kuncz ispán majorja Budán. Századok 40 (1906). 685-735. CSÁNKI ezirányú érdeklődésére Id. még: 
GÁRDONYI Albert személyes emlékei (1. BFL XV. 12. 1. d. 3. t. 1-5. sz. GÁRDONYI Albert 1934. jan. 
9-én benyújtott jelentése.) 

10 HORVÁTH J. 1996.66. 
11 BFL XV. 12. l.d. 3.t. „a"sz. 
12 Uo. „...mint a mostani levéltári anyag régi elpusztult részeinek lehető pótlása." IVÁNYI Béla, aki a 

kezdetektől CSÁNKI munkatársa volt a budapesti kútfőgyüjtésben, 30 évvel később is hangsúlyozta, 
hogy „... a főcél a főváros egykori középkori levéltárának restaurálása volt..." L. BFL XV. 12. l.d. 
5. t. IVÁNYÍ Béla levele BUDÓ Jusztinnak. 1943. november 18. 

13 Uo. „... főelvül kimondatnék, hogy míg a középkori anyag lehetőleg együtt nincs, a nyomdai köz
zététel nem kezdődik meg." 

14 Quellen zur Geschichte der Stadt Wien. Hrsg. mit Unterstützung des Gemeinderathes der k. k. 
Reichshaupt- und Residenzstadt vom Althertums-Vereine zu Wien. Redigiert von Anton MAYER. 
I—II1/3- Wien. 1897-1927; Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen. 1—VIII. 
[Brassó] 1886-1926; Johannes Baptista TKALCIC: Monumenta historica liberae regiae civitatis Zag-
rabiae metropolis regni Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae. Vol. I-XIV. Zagrabiae. 1889-1932. 

15 BFL XV 12. 1. d. 3. t. „a" sz. 
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nak, továbbá fel is kérte Csánkit a forrásgyűjtés irányítására. Végül 1912. február 
14-én a tanács és a pénzügyi bizottság támogató előterjesztését a közgyűlés is el
fogadta.16 

A feladathoz még ebben az esztendőben nekiláttak, majd az addig - a beszámo
lókból következtetve17 - igen nagy intenzitással folyó munka 1918-ban lelassult, 
1922-ben pedig félbeszakadt. Az I. világháború utáni összeomlás, gazdasági válság 
és infláció lezárultával, a pénzügyi és politikai konszolidáció kibontakozásakor, 
1926-ban Csánki erőfeszítéseinek köszönhetően Sipőcz Jenő polgármester, illetve a 
Főváros vezetése ismét teljes mellszélességgel az ügy mellé állt, így a gyűjtés újra
indulhatott.18 

Csánki Dezső halála után (1933) Sipőcz polgármester Gárdonyi Albert főlevél-
tárost bízta meg a folytatással.19 Ezzel némiképp új korszak kezdődött a gyűjtés 
történetében, ekkor ugyanis napirendre került az elkészült anyag megjelentetése, 
elsőként az Árpád-kori anyagot tartalmazó kötet kiadását vették tervbe. Ezzel egyi
dejűleg jelentős változást jelentett az összegyűlt másolatok nyilvánossá tétele is, 
ahogy elődje örökét átvevő Gárdonyi felvetette: „a gyűjtemény most már állandóan 
a főváros levéltárában őriztessék s a tudományos kutatás számára is hozzá férhetővé 
tétessék," tekintettel arra, hogy az összegyűlt forrásanyag publikálásához még hosszú 
idő szükséges.20 

1936-ban Gárdonyi nyugdíjba vonult, ezután hivatali utóda, Budó Jusztin kapott 
megbízatást a szerkesztői teendők elvégzésére.21 A munkát, főleg az okmánytár
kiadással kapcsolatos teendőket meggyorsította, hogy elhatározták Budapest történe
tének megíratását. (Az I. kötet csak 1942-ben jelent meg.) 1936-ban - Gárdonyi Al
bert szerkesztésében - megjelent az első kötet, a kútfőgyűjtés Árpád-kori részével.22 

1939-ben Szendy Károly polgármester sürgetésére már a második, a XIV. század első 
felének anyagát tartalmazó kötet sajtó alá rendezésének megkezdéséről volt szó úgy, 

16 Összefoglalóan ld. ÁNYOS 1923-1924. 670-671. Csánki felkérése: BFL XV. 12. 1. d. 2. t. Budapest. 
Székesfőváros Tanácsának levele Csánki Dezsőhöz. 1912. I. 4.; WILDNER előterjesztése: 13.424/ 
1912 - XIV. tan. sz.; a közgyűlési határozat: 235/1912. közgy. sz. A szerkesztés munkálatainak el
lenőrzésére bizottságot nevezett ki a törvényhatóság THALLÓCZY Lajos elnökletével, (tagok: BALLAGI 
Aladár, BÉKEFI Rémig, BOROVSZKY Samu, FEJERPATAKY László, KUZSINSZKY Bálint, HARRER Ferenc és 
WILDNER Ödön). A későbbiekben a bizottságban ANGYAL Dávid, DOMANOVSZKY Sándor és GÁRDONYI 
Albert is részt vettek. L. ÁNYOS 1923-1924. 671. 

17 FK24 (1913) 398-399; 25. (1914) 1501-1503; 26. (1915) 1181-1183; 27. (1916) 1250-1253; 28. 
(1917) 1154-1159; 29. (1918) 1121-1125. 

18 BFL XV. 12. 1. d. 2. t. Csánki Dezső levele Sipőcz Jenő polgármesternek és a Székesfővárosi Tanácsnak. 
1926. III. 26.; 3. t. 10. sz. 

19 BFL XV. 12. 1. d. 2. t. A Csánki gyűjtemény kiegészítése. Sipőcz polgármester határozata. 1933. 
VIII. 31. 

20 BFL XV. 12 .1 . d. 3. t. 3. sz. A másolatgyűjteményt és a cédula-katalógust 1935-ben már a levéltár 
páncélszobájában őrizték. (BFL XV 12. 1. d. 3. t. 21/a. sz.) 

21 BFL XV 12. 1. d. 3. t. 23. sz. A nyugállományba vonult Gárdonyi még szerkesztőként befejezte a 
BTOEI. kötetének sajtó alá rendezését. 

22 BTOEL 
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hogy a teljes szöveg még nem ált szedésre kész állapotban, azaz a további gyűjtés 
és a meglévő anyag szerkesztése párhuzamosan haladt 1939-1940-ben.23 A polgár
mester hangsúlyozta, hogy csak a hazai levéltárakban törekedjenek a teljességre, a 
külföldiekben való kutatás esetében - a nemzetközi helyzet okozta nehézségek miatt 
- tekintsenek el, hogy ez ne hátráltassa a kötet megjelenését.24 A monográfia meg
írásával kapcsolatban felmerült, hogy a középkori fejezeten dolgozó Mályusz Elemér 
igényeinek megfelelően alakítsák a kutatási tervet.25 

A II. világháború két szempontból is cezúrát jelentett. Az egyik az addigi ered
mények pusztulása volt. A Fővárosi Levéltár ostrom alatt elszenvedett kárai között 
1948-ban számba vették, hogy „... elpusztult az óvóhelyen, bombatalálat következ
tében, a középkori oklevél másolatok gyűjteménye...'", amely - a jelentés szerint 
- három évtized munkája volt és 3500 db XII-XVI. századi oklevél másolatából 
állt. A reális veszteség azonban Bónis György által 1959-ben összeállított alapleltár 
szerint a 80 %-ra tehető.26 

A másik hátráltató tényező az volt, hogy 1945 után fokozatosan lelassult a kutató
munka üteme. IIa Bálint 1945 augusztusában még kapott költségtérítést a „Budapest 
története" részére készült oklevélmásolatokra.27 Az újraindítás nehézségei között 
megemlítendő, hogy a tudományos kapacitást lefoglalta az 1848/1849. évi forrada
lom és szabadságharc évfordulójával kapcsolatos feltáró munka,28 bár 1947-ben az 
intézmény élén álló Kovács Lajos főlevéltáros a centenáriumi anyaggyűjtésbe illesz
tette Belitzky János alföldi levéltárakban Budapest történetére vonatkozó forrásainak 
feltárására végzett kutatóútját.29 1950-ben Baraczka István (mint önálló tudományos 

23 Szendy Károly polgármester levelei Budó Jusztinhoz 1939. X. 9. L.: BFL XV. 12. 1. d. 3. t. 39. sz. 
és 1939. XI. 12. és 1940 X. 21. L.: BFL XV. 12. 1. d. 3. t. 41. és 45. sz.) 

24 Szendy Károly polgármester levele Budó Jusztinhoz 1940. X. 21. L.: BFL XV. 12. 1. d. 3. t. 46. sz. 
25 Elsősorban a Magyar Országos Levéltár (közelebbről a Magyar Kamara anyagából a Neoregestrata 

Acta, Acta Ecclesiatica és az Acta Paulinorum) 1526 és 1541 közötti anyagának, a körmendi Batthyány 
levéltár addig át nem nézett és le nem másolt részének, valamint a veszprémi káptalan magán levéltárá
nak (főleg a budai bortizeddel kapcsolatos darabjainak) feldolgozását sürgette. Mályusz természetesen 
használta az addig kialakult gyűjteményt. L, BFL XV. 12. 1. d. 3. t. 53-54. sz. 

26 BFL XXXIV. 2/a. 2. d. 17. tétel ltsz. 502/1948, ill a Bónis György által 1959-ben összeállított alap
leltár. Mindenesetre a Fővárosi Levéltár több kötetnyi másolatot, illetve több doboznyi másolatot 
őriz jelenleg is. Van adatunk arra is, hogy 1950-195l-ben a Budapest Történeti Múzeum (akkor 
Magyar Művelődéstörténeti Múzeum) kölcsönzött két doboznyi középkori oklevélmásolatot. (BFL 
XXXIV. 2/a. 2. d. 27. tétel 418 és 435/1950, valamint 85 és 108/1951. ltsz.). A gyűjteményt Mályusz 
Elemér az 1940-es évek elején kivonatolta az akkor megindított Budapest története sorozat közép
korral foglalkozó kötetéhez. L. BTM Mályusz-regeszták. Ez alapján legfeljebb képet lehet alkotni a 
gyűjteményről, de rekonstruálni nem. 

27 BFL XXXIV. 2/a. 2. d. 25. tétel 5701/1945. Lt. sz. 
28 HORVÁTH j . 1996. 112-113. 
29 BELITZKY gyűjtése (amelyet Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében lévő települések: Nagykőrös, 

Kecskemét, Cegléd, Dömsöd, Dab, Kunszentmiklós, Tas, Vác, Ráckeve és Kiskunlacháza levéltára
iban végzett) kiterjedt a törökkorra is, 1. BFLXXXIV. 2/a. 6. d. 75. tétel 1029/1947. ltsz., 1112/1947. 
ltsz., 1150/1947. ltsz. 
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kutató) munkaköri leírásában még szerepelt a „Középkori oklevelek" címszó,30 

azonban ez a tevékenység fokozatosan leépült. Ennek egyik állomásaként 1950-ben 
a Levéltárak Országos Központja megvétózta a Fővárosi Levéltár részvételét a fővá
rosi közgyűjtemények és a levéltár „történeti részének" közreműködésével tervezett 
Fővárosi Történeti Intézetben, ezzel a várostörténeti műhely kialakítása lehetetlenné 
vált.31 Mindez előrevetítette, hogy a középkori forrásanyag összegyűjtésében a fősze
repet egy másik budapesti közgyűjtemény és az Országos Levéltár32 veszi át. 

Az anyaggyűjtés koncepciója és eredményei 
Csánki Dezső „Emlékiratában" röviden vázolta a munka főbb szempontjait. A mun
kálatokat Csánki elképzelései szerint egy, a Főváros által megbízott személy szervez
te volna, aki nemcsak a gyűjteményt kezelte, valamint az okmánytár szerkesztését 
végezte volna, hanem a kutatás és a feldolgozás részleteit is megalkotta volna, és aki 
rendszeresen beszámolt volna az eredményekről a Főváros által kijelölt - történé
szekből és kompetens városi tisztviselőkből álló - bizottság előtt.33 

Időhatárnak az első szakaszban az 1541 -es évet tűzte ki, vagyis a gyűjtés az egész 
középkorra kiterjedt.34 Ezt a későbbiekben követte volna az összes hódoltságkori 
anyag, valamint a török kiűzését követő időszak válogatott forrásainak felvétele. 
A forrástípusok közül a gyűjtés az elbeszélőket mellőzné, azonban valamennyi 
levéltári jellegű irattípusra, („oklevelek, összeírások, lajstromok, levelek és sza
bályzatok.") A kutatás témaköreinél a helyrajz, valamint a jog- és művelődéstörténet 
állapotát és fejlődését jelölte meg. Ez gyakorlatilag teljes körű gyűjtést jelentett, 
hiszen a kor - elsősorban eseménytörténeti és intézménytörténeti érdeklődésű 
- történelemfelfogása pl. az igazgatástörténetet a jogtörténet, a gazdaságtörténetet 
pedig a művelődéstörténet részének tekintette.35 

30 BFL XXXIV. 2/a. 2. d. 3. tétel 564/1950 Lt. sz. Ugyanebben az évben egy másik, hasonló jegyzék
ből elmaradt Baraczka neve mellől ez a feladat, uo. 337/1950 ltsz. 

31 HORVÁTH J. 1996. 129-130. 
32 1954-ben a „Budapest története" munkaközösségben a MOL munkatársai is részt vettek. MOL Y 7 

1117/1954 OL. 
33 BFL XV. 12. 1. d. 3. t. „a" sz. Az induláskor a felügyelő bizottság tagjai: THALLÓCZY Lajos, BAL-

LAGi Aladár, BÉKEFI rémig, BOROVSZKY Samu, FEJÉRPATAKY László, KUZSINSZKY Bálint (a Fővárosi 
Múzeum vezetője), HARRER Ferenc tanácsnok, majd alpolgármester, WILDNER Ödön. Rajtuk kívül 
1914-ben ANGYAL Dávid, 1915-ben GÁRDONYI Albert, 1917-től DOMANOVSZKY Sándor vettek részt 
a bizottság munkájában. Az 1926. évi újjászervezés után Liber Endre tanácsnok elnök vezetésével 
BALLAGI Aladár, DOMANOVSZKY Sándor, HÓMAN Bálint, LUKINICH Imre és GÁRDONYI Albert alkották 
ezt a testületet, illetve BALLAGI halála után helyére SZENTPÉTERY Imre került be. 1. FK 25 (1914), 
1501; 26 (1915), 1181; 27 (1916), 1250; 28 (1917), 1154; 29 (1918), 1121; 41 (1930), 213. 

34 Ezzel szemben Ányos Lajos Budó Jusztinhoz írt feljegyzésében azt írja, hogy „Csánki szerkesztő 
idejében... sohasem kellett avval törődnünk, hogy milyen kori okleveleket dolgozunk fel." (BFL 
XV 12. l.d. 3. t. 15. sz.) 

35 Csánki fogalomhasználatának hátterében az áll, hogy az 1910-es évek elejének honi történetírásában 
a specializációnak csak a kezdetei figyelhetők meg, Id.: GUNST Péter: A magyar történetírás története. 
(Történelmi kézikönyvtár). Debrecen 2000, 222-223. A Fővárosi Közlönyben megjelentetett 
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Csánki grandiózus koncepciójában valamennyi, a Trianon előtti Magyarországon 
található levéltár átnézése szerepelt, valamint a külföldiek közül: Bécsben a Stadts
archiv, a Staatsarchiv, Hofkammerarchiv, Rómában a pápai levéltárak, de figyelembe 
vette a Münchenben, Augsburgban, Nürnbergben, Krakkóban, Lembergben (Lviv), 
Varsóban, Velencében, Firenzében, Modenában található közgyűjtemények kiakná
zását is.36 A nagyívű terv mögött Csánki talán legjelentősebb és leginkább időtálló 
művét, a „Történeti fölrajzot" sejthetjük, amely hasonlóképpen a teljes Kárpát
medencei levéltári anyag feldolgozásával készült, és ennyiben a budapesti gyűjtés 
előzményének is tekinthető.37 

A végrehajtás mikéntjénél első lépésként a teljes forrásanyag, különös tekintettel 
a már nyomatásban megjelentek számbavételét és jegyzékbe vételét ajánlotta, cédu
la-katalógus formájában. Ezután - illetve a Magyar Országos Levéltár és a Magyar 
Nemzeti Múzeum esetében ezzel párhuzamosan - került volna sor az oklevelek le
másolására. A vidéki és a külföldi levéltárak esetében az összeállított jegyzék alapján 
vagy felkért szakemberek38 kiküldésével a helyszínen, vagy kölcsönzés révén Buda
pesten történt volna a másolatok elkészítése. A munka részét alkotta, még ha az „Em-
lékirat"-ban ez nem is szerepel, a lemásolt, illetve kivonatolt szövegek összeolvasása, 
ellenőrzése. Az I. világháború miatt hangsúly a második fázisra, a másolásra került a 
hangsúly, főleg kutatóutak nehézsége miatt. 

beszámolók egyébként jóval több, 10-13 témakör szerint csoportosították tartalmilag az össze
gyűjtött okleveleket. (Alighanem ez a középkorkutatásban nem járatos várospolitikusok megy-
gyözésére szolgált.) 1. helyrajz és helynevek; 2. társadalom, „lakosság"; 3. közigazgatás, önkor
mányzat; 4. udvari élet, országos és helyi tisztségviselők; 5. egyházi és világi jog; 6. pénzügyek; 
7. birtokviszonyok, gazdaság; 8. Ipar, kereskedelem, közlekedés; 9. egyházi intézmények; 11. 
„szűkebb értelemben vett művelődéstörténet"; 13. országos események; 14. kuriózumok, 1. FK 
25 (1914), 1502-1503; 26 (1915), 1182-1183; 27 (1916), 1251-1252; 28 (1917), 1156-1159; 
29 (1918), 1123-1124; 41 (1930), 215-218 és 220-222. Lényegében hasonló kategóriák ol
vashatók az 1912-1922 közti „összesített" beszámolóban is, 1. ÁNYOS 1923-1924, 673-687. 

36 BFLXV. 12. l.d. 3.t. 10. sz. 
37 CSÁNKI Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I—-III, V. Budapest 1890-

1913. Az összefüggés hátterében áll az is, hogy az - egyébként be nem fejezett - munka utolsó 
kötete az „Emlékirat" keletkezésével nagyjából egy időben került sajtó alá. 

38 A tanulmánynak nem célja a gyűjtésben részt vevők körének teljes feldolgozása, ezt a ránk maradt 
forrásanyag egyébként nem is teszi lehetővé. Jelen jegyzet mindössze felsorolja a több, mint három 
évtizedig tartó munkában közreműködő személyeket. A vezetés 1933-ig a munka elindítójának 
és megszervezőjének, Csánki Dezsőnek a kezében volt. Halálával a Főváros Levéltárat vezető 
főlevéltárosok kapták meg hivatali feladatként a gyűjtés folytatásának megszervezését, illetve az 
okmánytár szerkesztését. (GÁRDONYI Albert 1933-1935; BUDÓ Jusztin 1936-1943; KOVÁCS Lajos 
1943-1948. Ld.: BFLXV. 12. 1. d. 3. t. 21-23., 29., 40-42., 69. sz. ill. 4. t. passim.) 1912 és 1918 
között ÁNYOS Lajos, BÁRÁNYI Béla, DIVÉKY Adorján, ECKHART Ferenc, GAGYI Jenő, HOLUB József, 
IVÁNYI Béla, JAKUBOVICH Emil, KovÁrs Ferenc, LUKCSICS Pál, LUKINICH Imre, MARÓTHI Rezső, Mis-
KOLCZY Gyula, ZÁKONYI Mihály gyűjtötték, másolták és olvasták össze az okleveleket, 1. ÁNYOS 
1923-1924. 671-672. A Csánki-hagyatékban ezeken kívül még BARABÁS Samu, KÁRFY Ödön, 
SALAMON Ferenc, TAGÁNYI Károly kezétől is voltak cédulák. (L. BFL XV. 12. 1. d. 3. t. 15. sz.) 
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A terv gyakorlati megvalósulását Ányos Lajos, 1937-ben írt beszámolója alapján 
lehet nyomon követni, aki a gyűjtésnek akkor már negyedszázada állandó munka
társai közé tatozott. Eszerint Csánki hagyatéka budapesti vonatkozású oklevelekről 
nem egységes szempontok szerint készített cédulákból állt: 1.) a Magyar Országos 
Levéltár Diplomatikai Levéltárában őrzött egyes darabok jelzetei, 2.) oklevelek rövid 
tartalma és kiadásuk éve, jelzet nélkül, legfeljebb az őrzési hely megnevezésével, 3.) 
nyomtatásban megjelent oklevelek könyvészeti adatai, 4.) oklevelek teljes dátuma 
és pontos jelzete. A lemásolt vagy kivonatolt oklevélszövegekről időrendbe sorolt 
mutató-cédulákat készítettek jelzet, dátum, kibocsátó, néha tartalom szerint csopor
tosítva,39 ez minden bizonnyal a Budapest történetét kutatók munkáját volt hivatva 
megkönnyíteni. 

A felkutatott anyag feldolgozása alapjában kétféle módon történt. 1.) Teljes szö
vegű másolat, amely elé rövid tartalmi kivonatot fogalmaztak, 2.) regeszta.40 Azt az 
alapvető problémát, hogy a feltárt oklevelek közül melyik milyen kategóriába tartoz
zon, hosszú ideig nem definiálták pontosan, alighanem a részvételre felkért tudósok 
szakmai rutinja döntött ebben a kérdésben. Az erre vonatkozó szabályzatot, két vál
tozatban, Ányos Lajos dolgozta ki, Csánki halála után néhány évvel, az Anjou-kori 
rész sajtó alá rendezéséhez kapcsolódva. Az első, rövidebb verzió szerint azoknak 
az okleveleknek a teljes szövegét másolták volna le, amelyek Budapest (1950 előtti) 
területén lévő hatóságok előtt lebonyolított ügyletekkel, illetve az ott található tele
pülések polgárainak, lakosainak ügyeivel foglalkoztak; azokról pedig csak regesztát 
írtak volna, amelyek az ugyanott lévő településekről, épületekről, az ott történt ese
ményekről vagy az ott élő személyekről tudósítottak.41 A második, jóval kiérleltebb 
koncepció a számításba jövő okleveleket négy csoportba osztotta. 
1.) Teljes szövegük fontos: az előbb említett településeken élő személyek és ott 

működő intézmények, testületek budai, pesti stb. birtokaira és egyéb dolgaira 
vonatkoznak. 

2.) A szövegük egy része fontos: az ott élő személyek és ott működő intézmények, 
testületek Budapest területén kívüli működésével kapcsolatosak (pl. óbudai 

A munka 1926. évi újraindulása után újabb kutatók is dolgoztak hosszabb-rövidebb ideig a gyűjte
mény számára: BOTTLÓ Béla, ILA Bálint, ISTVÁNYI László, MÁLYUSZ Elemér, MIKLÓSY Zoltán. 1938 
után a Fővárosi Levéltárból többen is bekapcsolódtak a munkába: BARACZKA István, BELITZKY János, 
BORSA Iván, HORVÁTH Gyula, ROKKEN Ferenc, UNGÁR László. (L. BFLXV. 12.1. d. 2. t-4. t. passim.) 
Az említett nevek közül két személyt kell kiemelni. Az egyik legtöbbet dolgozó munkatárs IVÁNYI 
Béla volt, aki a MOL és kisebb budapesti oklevél-gyűjtemények mellett, Horvátország-Szlavóniát 
nem számítva, szinte minden vidéki levéltárban megfordult (Erdélyben Csánkival együtt kutatott). 
Ezen kívül dolgozott a bécsi állami és városi, valamint a vatikáni levéltárakban, továbbá végigjárta 
a jelentősebb osztrák és müncheni városi archívumokat. A munka másik „oszlopának" ÁNYOS Lajos 
tekinthető, ő a MOL középkori anyagát nézte át, illetve készített onnan másolatokat. 
BFLXV. 12. l.d. 3.t. 14. sz. (1937-benkét fekete-zöld csíkos doboz) AMOL-ban és Esztergomban 
(a prímási és káptalani levéltárakban) gyűjtött anyagról jelzet szerinti mutatócédulák készültek. 
BFLXV. 12. l.d. 3.t. 10. sz. 
BFL XV. 12. 1. d. 3. t. 18. sz. ÁNYOS példái a regesztázandó oklevelek tartalmáról: osztozkodásnál 
említett budai ház, óbudai várnagy jelenléte egy határjárásnál stb. 
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várnagy említése), Buda, Pest stb. köztörténetét világítják meg (pl. ostromát), 
hosszabb oklevelek vonatkozó részei. 

3.) Szövegükből csak egy adat érdekes: az előbb említett személyek, intézmények, 
testületek a Főváros környékén kívüli birtokai és ügyei, itt csak az esetlegesen 
előforduló Budapest területéhez köthető személyek a fontosak. 

4.) Hiteles helyi kiadványok (pl. budai káptalané), ha nem Buda vagy Pest stb. terü
letén járnak el. 

E kategóriáknak az a lábbi közlési módok feleltek meg. 
1.) Teljes szövegű másolat. 
2.) Bő regeszta (a dátum és a vonatkozó részek latin eredetiben). 
3.) Rövid tartalmi kivonat, (1912-1938 között a tartalmi szempontból ide sorolható 

oklevelekről is bő regeszta készült) a következő adatokkal: kiadó, a birtokos 
testületek, birtok neve, a birtokos képviselője (ha Budapest területén élt), dátum 
(latin eredetiben), jelzet, apparátus, okmánytári hivatkozás. 

4.) Az előzőnél is rövidebb kivonat.42 

A munka volumenéről leginkább az eleinte évenként, később néhány éves periódu
sonként benyújtott jelentések alapján lehet képet alkotni. 1918-ban a gyűjtemény 
44 levéltárból43 származó 1352 darabból állt. Az I. világháború utáni esztendőkben, 
amikor a munkálatok lelassultak, további hét levéltárban folyt a kutatás, kb. 624 má
solattal gyarapították a kollekciót.44 1932-ben a mennyiség kb. 3800 db-ra nőtt (97 le
véltárból úgy, hogy 61 levéltárat teljesen átnéztek.),45 1937. és 1940. között pedig 539 
másolat és regeszta készült el.46 Más oldalról nézve: a szóba jöhető levéltárak nagy 
részét átkutatták. Ezt egy 1937-ben készült kimutatásból lehet látni, amely szerint a 
trianoni határokon belül 40, az elcsatolt területeken 18, külföldön pedig 27 levéltár, 
illetve közgyűjtemény feltárását nem kezdték meg, vagy nem fejezték be.47 

A gyűjtés első, Csánki által irányított szakaszának eredményei a feladat nagysága 
miatt természetesen nem voltak, nem lehettek minden igényt kielégítők. Egyrészt a 
munkatársak (Gárdonyi, Ányos) véleménye szerint az összegyűlt anyag hiányos volt, 
még az Árpád-korra nézve is. Ez nemcsak a célba vett nagy számú külföldi vagy 

42 BFL XV. 12. 1. d. 3. t. 38. sz. és mellékletei. Minden bizonnyal a kéziratos gyűjteményt használó 
kutatók munkáját volt hivatva megkönnyíteni az, hogy a másolatok nagy részénél vörös tintával 
írták a regesztákat és az apparátust, kékkel pedig a latin szöveget, akár teljes szövegről volt szó, akár 
a kivonatban szereplő eredeti részekről. 

43 Ebben az időszakban kb. 480 levéltár lehetett (a történelmi) Magyarországon. L. Franz ZIMMERMANN: 
Über Archive in Ungarn. Ein Führer durch ungerländische und siebenbürgische Archive. Archiv des 
Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Neue Folge Bd. 23 ( 1891 ), 617-746. Természetesen e mint
egy félezres számba azok a levéltárak is beleértendők, ahol középkori anyag egyáltalán nem volt. 

44 ÁNYOS 1923-1924. 672-673. 
45 BFL XV. 12. l.d. 3. t. 12. sz. 
46 BFL XV 12. 1. d. 3. t. 55. sz. 
47 BFL XV 12. 1. d. 3. t. 16. sz. Itt természetesen figyelembe kell venni, hogy nagyobb levéltárakban 

(p. a MOL), az anyag nagysága miatt folyamatos volta feltárás, illetve a másolás. 
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Budapesttől távol eső levéltárak anyagára igaz, hanem furcsa módon nem nézték át 
teljesen addig a kiadott, illetve kéziratos okmánytárakat sem.48 Másrészt viszont igen 
tágan értelmezték a Budapesti vonatkozások kiemelését, ezért már 1934-ben felme
rült az összegyűlt anyagból a tárgyhoz szorosan nem tartozó darabok „kirostálása."49 

Figyelemre méltó, hogy 1941-ben is az ellenőrző kutatások során nemcsak az derült 
ki, hogy három Árpád-kori oklevél elkerülte a gyűjtők figyelmét, hanem az is, hogy 
a Lukcsics Pál által készített másolatok tele voltak hibával.50 Mályusz Elemér 1954-
ben a gyűjtés hibájául rótta fel, hogy amíg gondosan lemásoltak nyomtatásban már 
megjelent okleveleket, sok budapesti vonatkozású forrást nem vettek fel, becslése 
szerint összefüggő oklevél-együttesek 60 %-a maradt ki.51 Ez utóbbi tény számokkal 
is alátámasztható: a Mályusz-vezette középkori csoport a Magyar Országos Levéltár 
104000 darabból álló Diplomatikai gyűjteményéből, mintegy 12000 budapesti vonat
kozású oklevelet találtak, a Csánki-gyűjtemény az ostrom előtt - ahogy arról fentebb 
már volt szó - számos külföldi és szinte valamennyi hazai, összesen kb. 100 levéltár 
állományából összeszedett 4500-5000 másolatból, illetve kivonatból állt. Ez azt je
lenti, hogy jóval nagyobb anyagból jóval kevesebbet találtak vagy másoltak le.52 

A hiányosságok és a hibák mögött több okot is lehet gyanítani. Kézenfekvő ma
gyarázatot az a tény, hogy a korabeli levéltárakban az anyag (így a középkori okle
velek) nyilvántartása nem volt megfelelő, ami főleg a vidéki archívumok esetében 
jelentett problémát a kevés idővel rendelkező kutatók számára. Másfelől a kevés
számú közreműködő, illetve a már említett nehézségek nem tették lehetővé a minden 
közgyűjteményre és az egyes közgyűjtemények teljes anyagának rendszeres és ala
pos átnézését. A válogatással és feldolgozással kapcsolatos gondok pedig a rögzített 
és egységes elvek hiányában kereshetők. A gyűjtemény úttörő jellege, fontossága 
és értéke mindazonáltal nem volt megkérdőjelezhető és hamarosan felmerült, hogy 
szélesebb közönség számára is hozzáférhetővé tegyék. 

A forráskiadvány koncepciója és a „Budapest történetének okleveles emlékei" 
Jóllehet Csánki Dezső nem tartotta a gyűjteményt publikálásra érettnek,53 1934-ben 
az ellenőrző bizottság, Gárdonyi Albert javaslatára, elhatározta a gyűjtés Árpád-kori 

48 BFL XV. 12. 1. d. 3. t. 15. és 55. sz. 1933-ban Gárdonyi úgy ítélte, hogy a veszprémi káptalan és 
Pozsony város levéltáraiból gyűjtött anyag revízióra szorult. L. BFL XV. 12. 1. d. 2. t. A Csánki-
gyűjtemény kiegészítése. Sipőcz polgármester határozata. 1933. VIII. 31. Gárdonyi Albertnak a 
hátlapra írt átvételi elismervénye. 

49 BFLXV. 12. l.d. 3.t. 4. sz. 
50 BFL XV 12. d. 4. t. Borsa Iván levele Budó Jusztinnak. 1941. VII. 30. 
51 BTM Adattár M 222-81. Jegyzőkönyv a Budapest Története Szerkesztőbizottság 1954. XII. 17-én 

tartott üléséről, 6. 
52 BTM Adattár M 222-81. A Budapest Története kutatások terve. 
53 BFL XV 12. 1. d. 3. t. 15. sz. Csánki 1928-ban úgy nyilatkozott, hogy még nincs szó az összegyűjtött 

anyag közzétételéről. L. BFL XV 12. 1. d. 7. t. Csánki Dezső levele Kari Imrének. 1928. V 14. Csánki 
egyébként már az „Emlékiratban" felvázolta a forráskiadvány tervét, illetve annak technikai részleteit, 
pl. a facsimilék, pecsétábrák és egyéb rajzok illusztrációként való felhasználását. (L. BFL XV 12. l.d. 
3. t. „a" sz.) 

244 



BUDAPEST KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉRE VONATKOZÓ FORRÁSOK ÖSSZEGYŰJTÉSE 

részének kiadását.54 Ugyanő - Csánki véleményével szemben - azzal érvelt, hogy a 
teljességre törekvő gyűjtés beláthatatlan időre elhalasztaná a kiadást. Egy évvel ké
sőbb Gárdonyi egy tíz kötetes okmánytárral számolt, amelyekhez majd pótkötet(ek) 
csatlkozna(k),55 nyilván a későbbi kutatómunka során esetlegesen felmerülő hiányok 
betöltésére. 

Az elhatározást következő két évben a gyűjteményben lévő Árpád-kori diplomák 
száma 102-ről 320-ra nőtt. A tekintélyes gyarapodást leginkább az okozta, hogy a 
korábbi publikációkból ismert, budapesti vonatkozású oklevelek szövegét újra le
másolták a levéltári példányokról.56 Ez azt is jelenti, hogy a Csánki-korszak két év
tizedében legfeljebb csak regisztrálták, jegyzékbe vették az okmánytárak budapesti 
vonatkozásait. Maga a corpus egyébként jelentősnek mondható számban tartalmazott 
ismeretlen vagy kiadatlan oklevelet (kb. 40 db.).57 

A kötetet szerkesztő Gárdonyi Albert az oklevélszövegek közlésében néhány 
esetben eltért az un. akadémiai szabályzattól. A fontosabb eltérések a következők. 
1.) Nem különböztette meg a sziglák feloldását és az olvashatatlanná vált részek ki
egészítését, hanem ezek egységesen szögletes zárójelben hozta le. 2.) A szándékosan 
elhagyott szövegrészeket „etc." rövidítéssel jelölte, hivatkozva a vatikáni másolati 
kötetek középkori gyakorlatára, illetve azzal érvelve, hogy a hazai oklevéladásban 
viszont ritkán alkalmazták ezt, ezért az „etc." elkülöníthető az eredeti oklevél szö
vegtörzsétől. 3.) Az átírt okleveleket nem zárójelbe tett utalással tüntette fel, hanem 
kezdő és zárószavak közé illesztett „etc."-vei. 

„Hagyományos" eljárást követett a szerkesztő az oklevél-szövegek elé írt rövid 
tartalmi kivonatok esetében. Tárgyi jegyzetek adatait az oklevélszöveget követő 
apparátusban hozta le, az esetleges kritikai megjegyzések mellett ide került az át
írásokra vonatkozó utalások latin szövege is. Átíró okleveleket csak akkor közölte 
teljes szöveggel, ha az lényeges többletinformációt tartalmazott. Amennyiben az 
oklevélnek csak rövid részlete bírt budapesti vonatkozással, akkor csak a kezdő- és 
záróformulát, valamint az illető részt közölte.58 

Az egykorú könyvismertetések számos ponton kifogásolták Gárdonyi megoldá
sait. Ezek egy része az „akadémiai" szabályzattól való eltéréseket érintették, hogy 
pl. nem különíti el a szokásos rövidítések feloldását) és az olvashatatlan részek kie
gészítését, szögletes, illetve kerek zárójellel. A bírálatok közül volt, amelyik teljesen 

í4 1934. X. 28-án a 173.762/1934-XIV. sz. polgármesteri határozat rendelte el a gyűjtemény 1301 
előtti darabjainak a sajtó alá rendezését, ld. még BTOE I. XVIII. Gárdonyi javaslata a kiadásra: BFL 
XV. 12. l.d. 3. t. 4. sz. 

55 BFL XV. 12. l.d. 3.t. 21.SZ. 
56 BTOE I. X-XL, XIV. Ányos Lajos a MOL-ban, Fekete Nagy Antal a Szepesi Káptalan Levéltárában, 

Gárdonyi Albert a vatikáni Levéltárban. Lukcsics Pál pedig a Veszprémi Káptalan Levéltárában 
végezte a munkát. Ányos Lajos írta át az erdélyi és a (többi) felvidéki levéltárak ide vonatkozó 
okleveleit, fényképek alapján, valamint a MNM és az Egyetemi Könyvtár másolati példányaiból, 
amennyiben az eredetiek hiányoztak. A heiligenkreuzi apátság anyagából pedig a Haus- Hof- und 
Staatsarchiv közreműködésével készíttettek másolatokat. 

57 BFL XV. 12. 1. d. 3. t. 21. sz. és a BTOE I. e beszámolóval tartalmilag összefüggő előszava. 
58 BTOE I. XV-XVI. 
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elutasította a szerkesztő újításait, mert sok esetben nem lehet megállapítani, hogy hol 
van szó az eredeti okmány csonkaságáról, hol pedig a szerkesztő rövidítéséről. Más 
recenzió pedig a kihagyásoknál a pontozott vagy szaggatott vonal helyett alkalmazott 
„etc." kurziválását hiányolta. A vélemények egyike nem tartotta konzekvensnek a 
közlési módot, pl. a kivonatokban szereplő nevek átírásánál. 

Akadt olyan kritika is, amely a sorozat terveit alapjaiban vélte elhibázottnak, és 
nem tartotta célravezetőnek a korszakok szerint tagolódó könyvsorozatot, hanem 
egységes proveniencia, azaz egyes levéltárak anyaga szerint haladva folyamatosan 
kiadni a Főváros múltjára vonatkozó forrásanyagot. Ezzel ugyanis egyrészt ellen
őrizni, illetve kiegészíteni lehetett volna az addigi gyűjtést, másrészt pedig a későb
biekben bevonandó levéltárak anyaga nem kényszerítette volna ki az állandóan újra
kezdődő pótkötetek megjelentetését. Szintén a koncepciót érintette az az észrevétel, 
hogy az oklevelek tartalmi jelentőségének különbségét a közlési forma nem tükrözi 
következetesen, így regesztában kellett volna közölni az egyházi testületeknek Bu
dapest területén kívüli birtokaira vonatkozó, nagy részben már publikált okleveleket, 
hasonlóképpen a nagy terjedelmű oklevelek néhány soros budapesti vonatkozását. 

A recenzensek szűkszavúnak tartották az apparátust, hiányolták a személy- és 
helyneveket azonosító tárgyi jegyzeteket, továbbá a szövegvariánsok feltűntetését. 
Végül egybehangzóan kiemelték a kötetnek azt a nagy hiányosságát, hogy elmaradt 
a névmutató összeállítása.59 

Az első kötet megjelenése után az Anjou-kori rész kiadása került napirendre.60 Az 
1939-ben megfogalmazott terv szerint a II. kötet 1301-1342. évek közötti anyagot 
tartalmazta volna, az Anjou-kor másik felét külön kötetben kívánták megjelentetni. 
A koncepció még a sajtó alá rendezés során is változott: 1941-ben a két kötetet el
választó határ az 1350. esztendő lett volna, és az elsőben összesen 430 oklevéllel 
számoltak, ez utóbbi szám két évvel később 369-re módosult.61 

Budó Jusztin és Ányos Lajos 1939-ben megállapították az elvégzendő feladato
kat: 1.) a kataszterkészítést a gyűjteményben nem szereplő oklevelekről, majd ezek 
másolását, illetve fényképezését, 2.) a meglévő másolatok ellenőrzését, 3.) a kiadan
dó darabok kiválogatását, 4.) a közlési elvek megállapítását, 5.) „A diplomatariumok 
adatainak számbavételét," 6.) a név- és tárgymutató összeállítását, 7.) az elkészült 
kézirat korrektúráját és javítását.62 A teendők listájából ugyanúgy látható, hogy a 
több mint negyedszázada épülő gyűjtemény igencsak messze volt a nyomdakész 
állapottól. 

Ezt mutatja az is, hogy 1937. és 1940 között (Budó Jusztin irányítása alatt) 539 
másolat és regeszta készült, ezek közül 269 volt Anjou-kori, ez utóbbi mennyiség 
körülbelül felét teszi a Csánki-időszakban gyűjtött, 1301 és 1387 közötti anyagnak.63 

1943-ban a II. kötetbe szánt, de addig megfelelő módon le nem másolt oklevél ellen-

59 A tárgyalt recenziók: FEKETE NAGY 1937; HÁZI 1937; KNIEZSA 1939. 
60 BFLXV. 12. l.d. 3.t. 15. sz. 
61 BFL XV. 12. 1. d. 5. t. Kovács Lajos levele Szendy Károly polgármesternek. 1943. december 29. 
62 BFL XV. 12. l.d. 1. t. 36. sz. Budó Jusztin e munkafázisokhoz vette a Belitzky János által készített 

másolatok és regeszták átvételét is. 
63 BFLXV. 12. l.d. l.t. 55. sz. 
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őrzése volt a feladat, illetve a különböző okmánytárakban megjelentek beazonosítása 
is megtörtént. Ebben az esztendőben kéziratos és nyomtatott okmánytárakból kb. 300 
db olyan 1301 és 1350 közötti oklevéllel egészítették ki a meglévő anyagot, amely
nek az eredetijét nem találták meg, ezekből kb. 150 db került volna be a kötetbe.64 

Fontos változást jelentett, hogy Budó Jusztin az Anjou-kori rész sajtó alá rendezé
se során az előbbiekben részletesen ismertetett kritikák szellemében felülvizsgálta a 
gyűjtemény vonatkozó részét, így pl. közös mutató összeállítását határozták el a két 
kötethez.65 Az előző fejezetben ismertetett másolási-kivonatolási elképzelés szerint 
azokat az okleveleket, amelyekről rövid tartalmi összefoglalók készültek volna (ahol 
csak a Főváros területéhez köthető személyek a fontosak), időrendben illesztették 
volna az okmánytár törzsébe, amelyekről pedig az előzőnél is tömörebb kivonatokat 
készítettek (a budai káptalan kiadványai esetében), azokat függelékben vették volna 
fel. Ez utóbbi megoldás Csánki elképzeléseiben is szerepelt már. Ányos Lajos azzal a 
lehetőséggel is számolt, hogy ezeket nem közölnék, hanem a kéziratos gyűjtemény
ben kapnának helyet.66 

A II. kötet ugyan nem látott napvilágot, de korrektúrapéldánya túlélte az ostro
mot67, ez alapján meg lehet állapítani, hogy a fenti koncepció miként valósult (volna) 
meg. A kéziratban alkalmazott tipográfiai megoldások és a szerkesztési módszerek 
nem tértek el jelentősen az I. kötetéitől és itt is újraközölték volna a már kiadott, 
de fontos okleveleket. Az első kötethez hasonlóan tárgyi és filológiai jegyzeteket itt 
nem csatoltak, és az oklevelekre vonatkozó kritikai és egyéb adatok sorát sem bőví
tették az apparátusban. A forrásanyag közlésének módszerében viszont már eltértek 
Gárdonyi elveitől. Teljes szövegű oklevélszövegek mellett a forrásanyag egy részét 
regesztában akarták publikálni. Ez utóbbi csoportba a nem közvetlen budapesti vo
natkozású oklevelek tartoztak, pl. a nyúlszigeti apácák Pozsony megyei birtokaira 
vonatkozó adatok vagy nem Budapest területéhez kapcsolható ügyben említett budai 
polgár esetében. 

Meg kell jegyezni, hogy egyes forrásszövegek tartalmától, illetve jelentőségétől 
független volt az, hogy bővebb vagy rövidebb regeszta formájában vették fel, sőt néha 
a teljes szövegű és a kivonatos közlés elválasztásának tartalmi alapja sem világos. 

A regeszták szerkesztési elvei közül a következők állapíthatók meg. A magyar 
nyelvű szövegbe latin idézeteket illesztettek. 1.) Az oklevélben előforduló dátumo
kat. 2.) Átíró okleveleknél a formula fontos információt hordozó részét, pl. az átírt 
diploma kibocsátása óta időközben Buda város kezére került birtokokra vonatkozó
kat. 3.) Közvetlen budapesti vonatkozású szövegrészeket, pl. birtokok vagy esemé
nyek helyének meghatározását, személyek tisztségére, társadalmi állására és jogi stá
tusára alkalmazott kifejezéseket, intézmények megnevezését. 4.) Mértékegységeket. 
5.) Egyes jogi terminusokat. 

BFL XV. 12. 1. d. 5. t. Budó Jusztin levele Szendy Károly polgármesternek. 1943. X. 5. 
BFLXV. 12. l.d. l.t. 39., 41. ,42. és 55. sz. Az I. kötet mutatója 1943-ban készült el. (BFL XV. 12. 
1. d. 5. t. Kovács Lajos levele Szendy Károly polgármesternek. 1943. XII. 29. 
BFLXV. 12. l.d. l.t. 38. sz. 
BFL XV 12. 2. d. 11-12. t. A kézirat egyes részeit 1939 és 1943/1944. között szedték ki a Főváros 
házinyomdájában. 
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Következetlenség itt is tetten érhető: bizonyos esetekben részletezték az oklevél 
tartalmát, sőt egyes részeket latinul idézték ott is, ahol csak közvetett budapesti vo
natkozás volt, máshol pedig csak a keltezés szerepel eredeti nyelven. A regesztákban 
szereplő helyneveket betűhív formában is megadták. 

II. Budapesti Történeti Múzeum (1953-1987/1988) 

A kezdetek 
A II. világháború után a Budapest középkori történetére vonatkozó kutatások, és kie
melten a forrásfeltárás és kiadás, ügyét a Fővárosi Levéltártól a Budapesti Történeti 
Múzeum vette át. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy a háború után, mint ahogy az 
ismert, fővárosunkban nagy arányú régészeti kutatások indultak meg, és azok ered
ményeit megfelelő történeti kontextusba kellett helyezni. A Múzeum főigazgatója 
1950-től Gerevich László lett, aki, az említett igényeknek megfelelően, történészek
kel bővítette az intézmény állományát.68 A Fővárosi Levéltárban69 ekkor, a háborús 
veszteségek felmérése után, elsősorban a hagyományos levéltári feladatok ellátását 
tűzték ki célul, és jóllehet voltak törekvések várostörténeti kutatások beindítására, 
ezeket a terveket végül is nem sikerült megvalósítani.70 Az intézmények új arcula
tának, és a bennük folyó (tudományos) tevékenység koncepciójának, kialakításában 
természetesen döntő szava volt a (helyi szintű, azaz fővárosi és az országos) politiká
nak. Ahhoz, hogy bármelyik intézmény jelentősebb vállalkozásba fogjon „felsőbb" 
támogatást kellett szereznie. 

Az 1950-es évek elején a főváros akkori vezetésében két, Budapesthez kötődő, 
évforduló megünneplésének lehetősége merült fel:71 a városegyesítés 80. évfordu
lója 1952-1953 fordulóján, valamint egy összetettebb, több történelmi eseményre 
irányuló megemlékezés 1955-ben. Az előbbi évforduló előkészületeire azonban gya
korlatilag alig lett volna idő, így ez elmaradt, ráadásul az 1955. évi megemlékezések
ben jóval nagyobb propagandisztikus lehetőséget láttak. Ebben az évben ugyanis a 
„felszabadítás"72 10. évfordulójához kapcsolódva kívánták megünnepelni Buda vára 
felépülésének 700., valamint a város területén található első, valamiképpen a magyar 
jelenléthez köthető, település létrejöttének 1000. évfordulóját. A főváros vezetése 
úgy érezte, mindenképpen ki kell használnia „azt a hatalmas politikai nevelőerőt, 
mely a három évforduló széleskörű megünneplésének eseményeiben rejlik",73 ezért 
nagyszabású rendezvénysorozat megszervezésére készült. A konferenciák, díszelő
adások, filmbemutatók, kiállítások, szoboravatások között felmerült egy valóban 
jelentős vállalkozás terve: Budapest történetének modern feldolgozása. 

68 KUBINYI 1965. 80-83; K. VÉGH 2003. 
69 Budapest Főváros Levéltára 1952-től 1968-ig 1. sz. Állami Levéltár elnevezés alatt működött. Vö.: 

HORVÁTH J. 1996. 118. 
7Ü „A Levéltárak Országos Központja kifejezetten ellenezte, s meg is akadályozta azt, hogy a fővárosi 

levéltárban ... várostörténeti műhely jöhessen létre..." HORVÁTH J. 1996. 129. 
71 A kezdeményező a Népművelési Állandó Bizottság volt. 
72 A VB-ülések korabeli terminológiája. 
73 BFL XXIII. 102.a. 133.köt. Javaslat az 1955. jubileumi év megünneplésére. 1955. XII. 3. 
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1953. december 3-án tárgyalta a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága az 
„1955. jubileumi év megünneplése" tárgyában tett előterjesztést. A vita során felme
rült, hogy a Főváros megalapításának a két középkori történelmi eseményhez (első 
település létrejötte, Buda várának felépítése) való kötése meglehetősen bizonytalan, 
és némiképp félrevezető. TV. Béla 1255.-ben kiadott oklevele, melyben a budai vár 
vásárvámját a szigeti apácáknak adományozza74 még legalább egy konkrét történel
mi eseményt takar, ha nem is feltétlenül ebben az évben épült fel a vár. Az ezer éves 
évforduló azonban ennél jóval nagyobb „történeti fantáziát" kívánt. Anonymus azon 
megjegyzésén alapult, hogy Taksony vezér az izmaelitáknak adományozta a pesti 
várat75. Ezt a történészek az augsburgi csatavesztés (955.) környékére datálták, és 
nagyjából megegyeztek abban, hogy ez már alapvetően kereskedelemmel foglalko
zó, a városiasodás felé mutató település lehetett. A Végrehajtó Bizottságot minden
esetre, a kérdéssel kapcsolatos kétségeket finoman jelző szakvélemény76 nem győzte 
meg maradéktalanul. Úgy döntöttek, felkérik a Magyar Tudományos Akadémiát, 
indítson széles körű vitát abban a kérdésben, hogy vajon „Budapest hány éves".77 

A honi történettudomány és különösen a várostörténeti kutatások nagy szerencsé
jére azonban, az általános kételkedés és bizonytalankodás közepette a Végrehajtó 
Bizottság tagjai egy kérdésben pozitívan döntöttek. Utasították ugyanis a XI., azaz 
a népművelési osztály vezetőjét, hogy „gondoskodjék a Budapest történetének meg
írásához szükséges előkészítő munkálatokra 100 000, kiadványokra pedig 120 000 
forint költségvetési hitel" átutalásáról a Budapesti Történeti Múzeum számára.78 

Ezzel a döntéssel pedig, megindulhatott a „Budapest története" megírására irányuló 
kutatások szervezése, mely témánk szempontjából alapvető fontossággal bír, hiszen 
a főváros középkori történetére vonatkozó források összegyűjtése szorosan kapcso
lódott e nagymonográfia megírásához. Igaz, már 1952-ben más vonatkozásban fel
merült egy hasonló forrásgyűjtés79 beindításának lehetősége, de a tényleges munka 
a „Budapest Története" Szerkesztőbizottságának megalakulása után, annak kezde
ményezésére indult meg.80 

74 Kiadása: BTOE I. 56-58. 
75 Kiadása: Anonymi (P. magistri) Gesta Hungarorum. in: Scriptores verum hungaticarum tempore 

duciim regumque stirpis Arpadianae gestarum. 1. Ed.: Emericus SZKNTPÉTERY. Budapest 1937. 
114-115. 

76 Az MTA Történettudományi Intézetében készítették. 
77 BFLXXII1. 102.a. 133.köt. FT VB 1230/1953. sz. határozata. 
78 BFL XXIII. 102.a. 133.köt. FT VB 1232/1953. sz. határozata. 
79 BTM Adattár M. 222-81. Várostörténeti munkaközösség tervezete. 1952. XI. 28. 
80 Jelen munkánkban nem célunk a „Budapest története" nagymonográfia létrejöttének feldolgozása, 

jóllehet megérne egy tanulmányt a mindenképpen tanulságos történet. Jelen pillanatban meg kell 
elégednünk annyival, hogy az események, témánk szempontjából fontos, első fejezetét lezárjuk. Az 
Akadémia ugyanis nem támogatta az „Ezeréves Budapest" eseménysorozat megrendezését, ezért 
arra végül is nem került sor. Az 1953-ban felvetett tervek közül egyedül a „Budapest története" című 
ötkötetes mű valósult meg. 
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A Szerkesztőbizottság 1953-ban állt föl81, és már az első ülésen lefektették azt az 
alapelvet, miszerint „mind a történet [azaz a nagymonográfia], mind az előtanulmá
nyok alapját az eddig közzé nem tett források kiadása képezi."82 A Szerkesztőbizott
ság ugyanis, miután felosztotta a tervezett kötetek tematikáját83, valamint kijelölte az 
egyes kötetek szerkesztőbizottságait és a különböző fejezeteket megíró szaktudóso
kat, megállapította azt is, hogy némely korszakok esetében jelentős előmunkálatokra 
lesz szükség. Ennek megfelelően bizonyos résztémák kidolgozására újraindította a 
„Tanulmányok Budapest Múltjából" című periodikát. Itt olyan tanulmányok kiadását 
tervezték, amelyek terjedelmüknél, részletes elemzéseiknél fogva nem férhettek be 
a tervezett nagy összefoglalásba, viszont annak megírásához feltétlenül szükségesek 
voltak. Az előkészületek másik hangsúlyos iránya a kiadatlan forrásanyag számbavé
tele, összegyűjtése és kiadása volt. Erre két munkaközösséget hoztak létre. Az egyik 
irányítására Mályusz Elemért kérték fel és a középkori okleveles anyag feltárását vé
gezte, a fővárosról lévén szó, 1541-ig; a másik, Wellmann Imre vezetésével, az 1541 
utáni korszakok forrásait gyűjtötte össze.84 

A forrásfeltárás - az 50-es évek85 

A munkacsoport 1954. első felében alakult meg, és nem sokkal később meg is kezdte 
működését. A forrásfeltárás menetét, koncepcióját 1954. április 19.-én a Vármúze
umban tartott un. „kis ülésen" határozták meg.86 Már korábban felmerült ugyan a 
háború előtti gyűjtések felmérése (a Szerkesztő Bizottság ezt Mályuszra bízta87), de 
érthető megfontolások alapján végül is úgy döntöttek, nem veszik figyelembe ezek 
töredékes eredményeit. Egyrészt azért, mert nagy részük elpusztult, másrészt azért 
mert a Gárdonyi-féle gyűjtést felületesnek tartották. Mályusz szerint elődeik öt buda
pesti vonatkozású oklevélből kettőt kiemeltek hármat átugrottak. Ezért a koncepciót 
úgy alakították ki, mintha teljesen új munkát kezdtek volna. 

8i A Szerkesztőbizottság elnöke Pesta László, a Végrehajtó Bizottság akkori elnökhelyettese, titkára 
Gerevich László, a BTM főigazgatója lett. 

82 BTM Adattár M. 222-81. Jegyzőkönyv a „Budapest története" Szerkesztőbizottságának 1953. XII. 
9-én tartott üléséről. 

83 Ekkor még 7 kötet kiadását tervezték, a következő felosztásban: I—II. kötet az őskortól 1541-ig, III. 
kötet 1541-1790, IV. kötet 1790-1849, V. kötet 1849-1917, VI. kötet 1917-1945, VII. kötet 1945-
től. BTM Adattár M. 222-81, Jegyzőkönyv a „Budapest Története" Szerkesztőbizottságának 1954. 
I. 13-án tartott üléséről. 

84 BTM Adattár M. 222-81. Jegyzőkönyv a „Budapest Története" Szerkesztőbizottságának 1954. I. 
13-án tartott üléséről. 

85 A forrásfeltárás és kiadás történetének rövid összefoglalása: KUBINYI 1973. 39. 
86 Jelen voltak: Vayer Lajos, Székely György, Györffy György, Gerevich László. BTM Adattár, M 

222-81. Jegyzőkönyv. Készült az 1954. IV. 19-én tartott kis ülésről a Vármúzeumban. 
87 Mályusz a 30-as években írt, és befejezetlenül hagyott, Budapest történetéhez kiregesztázta a 

Csánki-Gárdonyi-Ányos-féle gyűjtések teljes anyagát, tehát ezeket jól ismerte. Mindenesetre a 
„középkori munkaközösség" 1954-ben rábízta azt a feladatot, hogy nézzen utána, mi maradt meg 
ezekből, és mennyire használhatók. BTM Adattár, M 222-81. Jegyzőkönyv a „Budapest Története" 
Szerkesztőbizottságának 1954.1. 13-án tartott üléséről. 
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A kezdetektől nyilvánvaló volt, hogy két különböző munkafázist kell elkülöníteni. 
Első lépésként a rendelkezésre álló forrásanyag gyors átvizsgálásával ki kell jelölni 
a Budapest középkori történetére vonatkozó okleveleket, majd azt követően, az ösz-
szegyüjtött jelzetek alapján, el kell készíteni az oklevelek átírásait, illetve regesztáit, 
amelyekből később össze lehet állítani az oklevéltár köteteit. 

A forrásfeltárás során tehát, a kijelölt fondok átnézésekor cédulákat készítettek, 
amelyeken csak az oklevél jelzete és dátuma szerepelt, valamint a cédulát készítő 
monogramja. Nem szerepelt rajta, hogy milyen Budapest középkori történetével kap
csolatos információt tartalmaz a diploma. Ez a munka során csak annyiban változott, 
hogy a különlegesen nagy méretű oklevelekről készített cédulákon mégiscsak feltün
tették, nyilván a gyorsabb és biztosabb visszakereshetőség, ellenőrizhetőség miatt, 
hogy milyen „budapesti" vonatkozás és hol szerepel a kérdéses forrásban. 

A „budapesti vonatkozás" fogalmát a lehető legszélesebb értelemben, tehát ki
térj esztőleg88, és természetesen „Nagy-Budapest" területére értelmezték. Térképet 
készítettek, amelyen a középkori településekre rávetítették a jelenkori főváros határa
it. Ez alapján 25 érintett települést határoztak meg. A cédulázást végzők nem csupán 
ezek listáját, hanem az elkészült térképet is megismerték. 

A cél tehát az volt, hogy a fellehető okleveles-anyagban teljes körű kutatást vé
gezzenek. Erre mindenesetre csak annak a levéltártörténeti jelentőségű eseménynek 
a következtében lehetett, először a forrásfeltárások történetében, jó esély, hogy az 
1950-es évek elejére létrejött, elsősorban Borsa Iván munkájának köszönhetően, az 
egységes rendszerű és jelzetelésű Diplomatikai Levéltár. Ez azt jelentette, hogy a 
Magyarországon eredetiben őrzött oklevelek egy helyen, az Országos Levéltárban, 
logikus rendben, tehát módszeresen, voltak kutathatók.89 Ezzel majdnem párhuza
mosan lefényképezték a tanácsi (megyei) levéltárak középkori okleveleit, valamint 
ekkorra a MOL filmtára már jelentős mennyiségű külföldi levéltári anyagról rendel
kezett mikrofilmmásolattal.90 Mindezek átnézését, kicédulázását a lehető legrövidebb 
időn belül végre kívánták hajtani, ami csak a 104 000 levéltári egységet kitevő DL 
esetében is hatalmas feladatot jelentett. Egy-egy oklevél „átfutására" nagyjából két 
perc állt, a csoportvezető Mályusz szerint, a cédulázók rendelkezésére.91 

A Mohács előtti levéltári anyagban, legalábbis abban, ami az 50-es évek elején a 
kutatók rendelkezésére állt, a gyors és rendszeres kutatás feltételei adottak voltak. Az 
okleveles anyag feltárása során nem osztottak ki korszakokat ez egyes kutatóknak, 
tehát nem az történt, hogy valamely kutatónak egy bizonyos évkörben az összes ok-

Azaz minden a főváros középkori területére vonatkozó információt össze kívántak gyűjteni, tehát 
kijegyzetelték azokat az okleveleket is, amelyek szövegében nem volt „budapesti-vonatkozás", de 
a kiállítási hely valamelyik érintett település volt. Ezt a cédulákon „k.h." rövidítéssel jelezték. Ez 
persze nem jelentette azt, hogy ezeket az okleveleket ki is akarták adni. A forrásgyűjtést tehát eleve 
jóval szélesebb körűnek szánták, mint a kiadást. KUBINYHNTERJÚ 2004. 
BORSA 1969; BORSA 1982. 
A filmtár korabeli állapotáról: ILA 1954. 
Mályusz: „Arra gondoltunk, hogy 2 perc jut arra, hogy a kutató kiveszi, kiteregeti [ti. az oklevelet], 
ha van budapesti vonatkozása ráírja [a cédulára] a jelzetet." BTM Adattár M 222-81. Jegyzőkönyv. 
Készült a Budapest Története Szerkesztőbizottságának 1954. XII. 17-én tartott nagy üléséről. 
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levelet át kellett néznie, hanem a követhetőbb, és egyszerűbb megoldást alkalmazták, 
vagyis levéltáranként (DL számok sorrendjében) haladtak. Az 1526 és 1541 közötti 
évek forrásanyaga azonban az előbbinél összetettebb, bonyolultabb kutatómunkát 
igényelt. Éppen ezért az 1526 utáni periódus feltárását külön, egy, e korszak forrás
anyagábanjáratos, kutatóra kellett bízni (Fekete Nagy Antal). 

Az elkészült cédulákat azután minden hónapban a Budapesti Történeti Múzeumba 
mint a kutatásokat összefogó intézménybe adták le, ahol a kifejezetten erre a fel
adatra felvett, Kubinyi András rendszerezte őket.92 Az elvégzett munkákról, elkészült 
cédulákról részletes kimutatások készültek, kifizetések csak a csoportvezető ellen
jegyzése után történhettek. Az átnézendő anyagot minden esetben Mályusz Elemér 
jelölte ki, a beérkezett cédulákat pedig, Kubinyi András ellenőrizte. 

A forrásfeltárás sikere elsősorban a munkacsoport összetételén múlott. Ebben a 
Szerkesztő Bizottság szabad kezet adott Mályusznak.93 Az 50-es évek során a ku
tatásokban Mályusz Eleméren, aki maga is nézett át anyagokat, valamint Kubinyi 
Andráson, aki a cédulák rendszerezését végezte, Kumorovitz Lajos Bernát, Oszvald 
Arisztid, Muzsnai Lászlóné, Jánossy István, Komjáthy Miklós, Szűcs Jenő, Bakács 
István, Fekete Nagy Antal vett részt.94 Meg kell jegyezni, hogy többük (pl. Kumo
rovitz, Oszvald, Jánossy, Fekete Nagy) helyzete az 50-es években politikailag meg
lehetősen kényes volt. A kommunista hatalomátvétel után azok a tudósok, tanárok, 
akik nemkívánatosak lettek az új rendszer (tudomány)politikusai számára, csupán 
az ilyen munkaközösségekben95 végzett részletkutatásokból tarthatták fenn magukat. 
S jóllehet képességeik, felkészültségük jelentősebb és nagyobb horderejű feladatok 
megoldására predesztinálták volna őket, ez a háttérbe-szorítottság eredményezte 
azt, hogy a forrásfeltárás aprómunkáját ilyen kiváló szaktudósok végezték, és ezzel, 
paradox módon, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kutatások magas színvonalon, 
gyorsan és pontosan folyjanak. 

A munkatársak másik része (Komjáthy, Bakács) ahhoz a középgenerációhoz tar
tozott, akik iskoláikat a háború előtt végezték, és pályájuk is már ekkor megindult, 
azaz a munkaközösség megalakulásakor már jelentős tapasztalatokkal rendelkező 
kutatók voltak. Mindketten a Magyar Országos Levéltárban dolgoztak. 

Megjelent a legfiatalabb, friss diplomás, generáció is Muzsnainé Kállay Erzsébet, 
Szűcs Jenő és Kubinyi András személyében. Igaz Szűcs végül is nem vállalt jelentő
sebb szerepet a csoport munkájában, de Kubinyi András pályája lényegében itt indult, 

1,2 A beérkezett kézírásos cédulákat több példányban átgépelték. Egy „biztonsági" sorozatot archi
váltak a BTM-ben., a többit pedig az oklevéltár elkészítésére kijelölt kutatók használhatták. 
KUBINYI-INTERJÚ 2 0 0 4 . 

93 1954 januárjában készült egy előzetes lista, amelyen a felkérendő munkatársak nevei szerepeltek, de 
ez csak részben egyezett meg a munkacsoport későbbi, valós összetételével. 

94 A kutatások első két évében volt a legnagyobb létszámú a munkacsoport (8 fő), míg az 50-es évek 
végére 2 főre csökkent. 

95 Több ilyen munkaközösség is működött a korszakban, például az egyetemi tankönyvek megírásá
hoz, a parasztság XIV. századi történetéhez, vagy az Árpád-kori történeti földrajzhoz céduláztak, 
végeztek alapkutatásokat. KUBINYI-INTERJÚ 2004. 
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ekkor került kapcsolatba először a városok, és különösképpen Budapest középkori tör
ténetének kutatásával, amelynek utóbb monográfusa, elismert és kiváló kutatója lett. 

A munka nagy intenzitással kezdődött meg, és a terveknek megfelelően megle
hetősen feszített munkatempóban folyt96. Ennek köszönhetően 1955 végére (vagyis 
két év alatt) befejezték a Diplomatikai Levéltár átnézését. 11955 cédula készült az 
anyagról, azaz nagyjából minden tizedik oklevél tartalmazott Budapest középkori 
történetére vonatkozó adatokat.97 

A munka ezek után lelassult. A filmtári anyag átnézése eleve időigényesebb volt, 
valamint a csoport létszáma is csökkent. Az 50-es évek végén már csak két, majd egy 
munkatárssal folytak a kutatások. Ennek ellenére 1959-ben befejeződött a Magyar 
Országos Levéltárban található anyagok átvizsgálása, vagyis elkészült az az okle
vélkataszter, amely alapján neki lehetett volna állni az oklevéltár kiadásának. Igaz 
ugyan, hogy a forrásbázist tovább kívánták bővíteni külföldi levéltárak átvizsgálá
sával, és erre voltak is kísérletek, de a szervezési nehézségek, valamint az anyagi 
lehetőségek végül is lehetetlenné tették a jelentősebb kutatásokat. Mályusz tervei 
szerint Csehszlovákiában, Romániában, Ausztriában és Lengyelországban is folyt 
volna forrásfeltárás,98 de, ezekből tervekből csak az erdélyi kutatások valósultak meg 
részben.99 Mindenesetre 1959 végére az akkor elérhető levéltári anyagok átnézése 
befejeződött, ezzel párhuzamosan megtörtént a kézírásos cédulák átgépelése, azaz 
lezárult a forrásfeltárás első nagy fejezete. 

Az 50-es, 60-as évek fordulóján néhány, az események menetére döntően ható, 
fejlemény a forrásfeltárás és a forráskiadás ügyének háttérbe szorulását okozta. 
Gerevich László 1961-ben a MTA Régészeti Kutatócsoportjához távozott a BTM-
ből100, és, bár megtartotta irányító szerepét a „Budapest története" munkálataiban, a 
BTM-ben folyó munkákra már nem tudott jelentős hatást gyakorolni.'01 Talán erre 

95 1954-ben 2052 munkaórában 36597 oklevelet néztek át (azaz nagyjából 18 oklevelet óránként). Ez 
némiképp „gyengébb", mint az eredetileg egy oklevél átnézésére tervezett 2 perces átlag (3,3 perc), 
de még így is szinte alig hihető gyorsaság. 

97 BTM Adattár M 222-81. A Budapest Története kutatások terve. Középkori csoport. [1955.] 
98 BTM Adattár M 222-81. Jegyzőkönyv a Budapest Története Szerkesztőbizottság 1959. II. 26-i üléséről. 
99 1960-ban Gustav Gündisch és Jakó Zsigmond folytatott kutatásokat Erdélyben. Jakó átnézte a gyula

fehérvári, sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, marosvásárhelyi és nagyváradi levéltárakat, és erről a kö
vetkezőképpen számol be: „Utaimnak eredménye, különösen az oklevéltár szemszögéből nézve, nem 
áll egyenes arányban a beléjük fektetett energiával, idővel és pénzzel. [...] Ezeknek [ti. az átnézett 
okleveleknek] nagy többsége is azonban a legkisebb olyan vonatkozást sem tartalmazza, mely Buda
pest oklevéltárát érdekelhetné. Hihetőleg a szerkesztőbizottság is számolt azzal, hogy az általam bejárt 
levéltárakban nagyobb számú és lényegesebb anyag aligha remélhető. Útjaim legfőbb eredménye ta
lán éppen az, hogy ebben a tekintetben most már tiszta képet nyújtottak a dolgok tényleges állásáról." 
BTM Középkori Osztály, Beszámoló a Budapest történetének oklevéltára c. kiadvány részére a R.N.K. 
területén végzett levéltári kutatásokról. Jakó Zsigmond 55 db cédulát készített Erdélyben. 

100 K .VÉGH2003 . 112. 
101 Gerevich Lászlót tekinthetjük a „Budapest története" megírása kezdeményezőjének, és elkészültéig 

legfőbb mentorának. A munkatársak gondos kiválasztása, a politikai hatalommal való elfogadtatá
suk, munkájuk „védelme" minden bizonnyal elsősorban az ő érdeme volt. 
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utalt Kumorovitz L. Bernát a később megjelent okmánytárának előszavában, amikor 
a munkák szünetelését, „tervmódosítással" magyarázta.102 Ugyanebben az évben 
(1961.) a „Budapest története" Szerkesztőbizottsága is befejezettnek tekintette mun
káját, amely elsősorban a kötetek megírásának az előkészítésére irányult. A forrásfel
tárás, valamint más előmunkálatok lezárultával azonban a legfőbb feladatnak már a 
kötetek megírását tekintették, amely irányítása viszont az egyes kötetek szerkesztőire 
tartozott. A Végrehajtó Bizottság a munkák további irányítását, összefogását a BTM 
főigazgatójára bízta.103 Mindezekkel párhuzamosan Mályusz Elemér figyelmét mind 
inkább a készülő Thuróczy-könyve104 foglalta le, és a forrásfeltárás lezárulta után, 
az oklevéltár kiadásában már nem kívánt részt venni. A forráskiadás második nagy 
fejezete, munkafázisa tehát egyelőre váratott magára. 

Az oklevéltár összeállítására és kiadására tett kísérletek - a 60-as évek 
A „Budapest története" Szerkesztőbizottság, majd a középkori forrásfeltáró mun
kaközösség megalakulásakor azonnal szóba került a forráskiadás mikéntje. Jóllehet 
mindenki tisztában volt vele, hogy a kérdés csak jó néhány évvel később lesz igazán 
aktuális az ezzel kapcsolatos nézetek kifejtése szinte azonnal megkezdődött. Az első 
ismert tervezet, amelyben a középkori munkaközösség felkérendő tagjai szerepeltek, 
korszakokra bontva sorolja elő a kutatókat, amiben mindenképpen a kötetszerkesztés, 
és nem a forrásfeltárás logikája mutatkozott meg. E szerint az Anjou-kori kötet anya
gát 1360-ig Borsa Iván és Kovács Lajos, 1360—1430-ig Kumorovitz L. Bernát, 1430— 
1526-ig Mályusz Elemér és Kubinyi András, 1526-1541-ig pedig Fekete Nagy Antal 
gyűjtötte volna össze.105 Az Árpád-kori kötet újrakiadását, bővítését későbbi időpontra 
halasztották. A Szerkesztőbizottság ülésein újra és újra előkerült a kérdés, de egyelőre 
még az általánosságok szintjén mozogva nem született döntés az ügyben. 

Az oklevélkiadás szabályozása a forrásfeltárás lezárultának közeledtével került 
újra napirendre. Mályusz Elemér a „Budapest története" Szerkesztőbizottsága 1959. 
február 26.-i ülésén fejtette ki erre vonatkozó elképzeléseit.106 A kötetbeosztás az 
1954. évi első verzióhoz képest némiképp módosult. Az Árpád-korhoz továbbra 
sem kívántak nyúlni, az 1302—1379-ig terjedő korszakot Borsa Iván, 1380—1439-ig 
Kumorovitz L. Bernát, 1440-1470-ig Fügedi Erik, 1471—1499-ig Kubinyi András, 
1500-1517-ig Szűcs Jenő, 1518-1541-ig Fekete Nagy Antal dolgozta volna fel. A 

2 „Collegium enim Históriáé Budapestinensi Redigendae consilio mutató litteras posterius edendas 
esse censuerunt." in: BTOE III (1382-1439). Összeállította: KUMOROVITZ L. Bernát. Budapest 
1987. 

3 A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága 465./1961. sz. határozatában kimondta, hogy a munkála
tokat „a Budapesti Történeti Múzeum szerveként kell folytatni, és a szerkesztői és szerzői megbíza
tásokat a Budapest Történeti Múzeum fóigazgatójának kell kiadnia." BFL XXIII. 102.a. 275. 

4 MÁLYUSZ Elemér: A Thuróczy-krónika és forrásai. Budapest 1967. 
5 BTM Adattár, M 222-81. Jegyzőkönyv a „Budapest Története" Szerkesztőbizottságának 1954. I. 

13-án tartott üléséről. Vö.: 93. lábjegyzet 
6 A téma feldolgozását jelentősen nehezítette, hogy ebből a korszakból nem rendelkezünk részletesen 

kifejtett koncepciókkal, tervekkel, így az ilyen jellegű elméleti kérdéseket is a jegyzőkönyvek szűk
szavú összefoglalásaiból vagyunk kénytelen rekonstruálni. 
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korszakok kiosztásánál elsősorban azt vették figyelembe, hogy az egyre növekvő 
okleveles anyagból nagyjából azonos terjedelmű köteteket hozzanak létre. 

A kötet-összeállítás előkészítése lényegében abból állt, hogy a forrásfeltárás alatt 
elkészült és átgépelt cédulákból a kötetszerkesztők megkapták a rájuk eső korszak 
anyagát, amely alapján a MOL-ban kikért oklevelekről készítettek átírásokat, re-
gesztákat.107 „1959-ben meg is indult a munka, 6 kutatóval, közöttük kettő a BTM 
munkatársa volt. Miután azonban erre külön megbízást nem kaptak, a külső kutatók 
fokozatosan lemorzsolódtak."1 °8 

1961-ben, mint ahogy arra fentebb már utaltunk, vezetőváltás történt a Történeti 
Múzeum élén. A távozó Gerevich László azonban nem csupán a Múzeum főigazga
tója volt, hanem egyben a Középkori osztály vezetője is. Távozásával ez a poszt is 
megürült, amit, az új főigazgató Tarjányi Sándor, az osztály nagydoktori fokozattal 
rendelkező tagjára, Kumorovitz Lajos Bernátra bízott. Kumorovitz ilyetén pozíció
ba kerülése természetesen jótékonyan hatott az oklevéltár ügyére. A kiváló tudós a 
BTM-be kerülése után egyre inkább a főváros középkori történelmének kutatása felé 
fordult109, számos tanulmányt publikált e témakörben110, kezdetektől részt vett a for
rásgyűjtésben, így teljesen érthető, hogy folytatni kívánta az oklevéltár összeállítását. 
1961-ben ráadásul a BTM-ben új szervezeti szabályzat lépett életbe, amely szerint a 
Középkori Osztályon egy Régészeti és egy Történeti Csoport alakult.1" A Történeti 
Csoport feladatai között pedig szerepelt az oklevéltár elkészítése.112 Kumorovitz te
hát, mint osztályvezető átvette a távozó Mályusz Elemértől a munkaközösség irányí
tását, és Kubinyi Andrással közösen kidolgozták, sok tekintetben Mályusz korábbi 
nézeteivel megegyező módon, a kiadás koncepcióját, szabályzatát. 

A 60-as években azonban a BTM új vezetése, ha „papíron" támogatta is, nem na
gyon ambicionálta a forráskiadást. Emellett az is nyilvánvalóvá vált, hogy a Mályusz 
által kiválasztott kötetszerkesztők helyett új „csapatot" kell szervezni. Kumorovitz L. 
Bernátnak az osztályvezetés adminisztratív teendői között csak a 60-as évek második 
felére sikerült megoldani ezeket a problémákat. Ekkor új generáció lépett színre, akik 
jórészt Kumorovitz egyetemi tanítványai voltak: Bertényi Iván, Ladányi Erzsébet, 
Szakály Ferenc. Belépett a munkaközösségbe Bónis György, és természetesen maradt 
a két BTM-ben dolgozó kutató: Kumorovitz és Kubinyi András. A korszakfelosztás 
a következőképpen alakult: Bertényi 1301—1382-ig, Kumorovitz 1382—1439-ig, Bó-

107 A cédulaanyag alapján fotónagyítások is készültek, amelyek a BTM állományába kerültek. 
108 LÓCSY-KUBINYI 1964. 30. 
109 Eredendően egy, nem specifikusan budapesti téma, a pecsétkorpusz összeállítására hozta Gerevich 

a Múzeumba. KUBINYI 2001. 
110 Kumorovitz legfontosabb e témakörben írt publikációi (a teljesség igénye nélkül): A budai vár

kápolna és a Szent Zsigmond prépostság történetéhez. TBMÍ5 (1963). 109-151; Azselicszentjakabi 
alapítólevél 1061-ből. (Pest legkorábbi említése). TBM 16 (1964). 43-83; Idősb Erzsébet királynő 
építkezéseinek történetéhez. TBM 18 (1966). 9-26; Buda és Pest „fővárossá" alakulásának kezdetei. 
TBM 18 (1971). 7-57; Adatok Budapest főváros Árpád-kori történetéhez. TBM 19 (1972). 7-39; 
Óbuda 1355. évi felosztása. Bud. Rég. 24 (1976). 279-302. 

111 K. VÉCU 2001. 113. 
112 LÓCSY-KUBINYI 1964. 30. 
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nis 1440-1470-ig, Kubinyi 1471-1500-ig, Szakály 1501-1526-ig, Ladányi Erzsébet 
pedig 1527-154l-ig dolgozta volna fel az okleveles anyagot. A munkamenet termé
szetesen nem változott. A cédulaanyag alapján a MOL-ban kikért okleveleket átírták, 
illetve regesztázták, továbbá párban kölcsönösen össze is olvasták az elkészült szöve
geket. Ezeket aztán a BTM-ben gépelték le. Az oklevelek átírása tehát megindult, né
hányan meglehetősen előre is haladtak a munkában (Bónis, Szakály), de Kumorovitz 
Lajos Bernátot leszámítva senki sem fejezte be a kötet összeállítását.113 

A 70-es években lassan, szinte magától abbamaradt, feledésbe merült a munka. 
Kumorovitz Lajos Bernáttól 1969-ben Kubinyi András vette át a Középkori Osztály 
vezetését, majd nem sokkal később Kumorovitz nyugdíjba vonult. Kubinyi András
nak az osztályvezetés, a TBM szerkesztése, valamint a Budapest története megírása 
mellett mind kevesebb ideje maradt az oklevéltár összeállítására.114 1978-ban pedig, 
miután az Egyetemre került át, nem maradt a BTM-ben olyan történész, aki a forrás
kiadás ügyét összefogta, irányította volna. 

A forráskiadás 1945 utáni történetének örömteli epilógusa, hogy Kumorovitz La
jos Bernát kötete végül is megjelent. Amikor 1982-ben Székely György lett a BTM 
főigazgatója utánanézett az oklevéltár kéziratainak. Mivel a Zsigmond-kori rész 
anyaga kész volt, kezdeményezte a kiadását. A kötetek 1987-ben (a Mutató 1988-
ban) láttak napvilágot.115 

Kiadási koncepciók 
Nem ismerjük részleteiben, Mályusz hogyan képzelte el az oklevelek kiadását. 
Annyi bizonyos, hogy csak a legfontosabb, a főváros középkori történetére köz
vetlenül vonatkozó, okleveleket akarta „in extenso" közölni, minden egyéb regeszta 
formájában került volna az oklevéltárba. A regeszták az oklevelek eredeti nyelvén, 
azaz leginkább latinul készültek volna.116 Kimaradtak volna a csak kelethelyükben 
„budapesti vonatkozású", valamint a királyi udvarral kapcsolatos adatokat tartalmazó 
oklevelek.117 Mályusz mindezek mellett be kívánt vezetni egy sok vitát kiváltó újítást. 
Az oklevéltárban ugyanis nem csak az egyes oklevelek esetleges korábbi kiadásait 
tüntették volna fel, hanem azt is, hogy az addigi történeti szakirodalomban hol hasz
nálták fel azokat. Mályusz mindenképpen ragaszkodott ehhez az ötletéhez, annak 
ellenére, vagy talán pont azért, mert példanélküli a forráskiadások történetében. A 
kötetszerkesztők azonban ezt hevesen ellenezték, mert bár annak hasznosságát senki 
sem vonta kétségbe, azzal is tisztában voltak, hogy egy ilyen jellegű feldolgozás je-

113 KUBINYI-INTERJÚ 2004. Az elkészült anyagokat jelen pillanatban is a BTM Középkori osztályán 
őrzik. 

114 KUBINYI-INTERJÚ 2004. 
115 BTOE III. (1382-1439). I—II. Összeállította: KUMOROVITZ L. Bernát. Budapest 1987; BTOE III 

(1382-1439). Mutató. Összeállította: KUMOROVITZ L. Bernát. A mutató összeállításában közreműkö
dött: KÖBLÖS József. Budapest 1988. 

116 Mályusz Holub Józsefet akarta felkérni az eredendően magyarul megírt regeszták latinra fordítására. 
KUBINYI-INTERJÚ 2004. 

117 BTM Adattár, M 222-81. Jegyzőkönyv a „Budapest Története" Szerkesztőbizottságának 1959. II. 
26-i üléséről. 
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lentősen eltolná az egyes kötetek lezárását.118 Mivel Mályusz a 60-as évek legelején 
kilépett a munkaközösségből a kérdés lekerült a napirendről. 

A 60-as években az oklevéltár köteteinek kiadásához Kumorovitz L. Bernát és 
Kubinyi András készített szabályzatot, amely, mint már említettük, sok vonatkozás
ban megegyezett Mályusz elképzeléseivel.119 Ezen szabályzat szerint teljes szövegű 
másolatokat kellett készíteni (1.) a városi hatóságok (Buda, Pest, Óbuda, Felhévíz 
stb.) kiadványairól, (2.) e városok polgárainak okleveleiről, ha nagy-budapesti vo
natkozásúak (a Nagy-Budapest területén volt falvak lakosai által kiadott oklevelek
re vonatkozóan ugyanez állt), (3.) a helybeli egyházi testületek (amennyiben nem 
hiteleshelyek), papok és apácák okleveleiről, ha városi vonatkozásúak, (4.) városi, 
mezővárosi kiváltságlevelekről, (5.) a fővárosi polgárok ügyében hozott tárnokszéki 
ítéletlevelekről egyedi elbírálás alapján, valamint (6.) a nagybudapesti vonatkozású 
közjegyzői oklevelekről egyedi elbírálás alapján. Minden egyéb nagy-budapesti 
vonatkozású oklevélről - az oklevél nyelvén - regesztát kellett készíteni.120 Az „in 
extenso" közlésnél a kelet után rövid fejregesztát adtak latinul. Egyébként a kiadás 
technikai részleteiben kisebb-nagyobb módosításokkal az 1920-as szabályzatot 
követték. A regesztákban az oklevelek eredeti kifejezéseit kellett lehetőség szerint 
megtartani, valamint a kivonatnak tükröznie kellett az oklevél szerkezetét, sorrend
jét. A formulas részek elhagyhatók, illetve egységes jegyzék alapján rövidíthetöek 
voltak. 

Külön kell megemlítenünk a nem latin nyelvű és/vagy nem okleveles forrásanyag 
kiadására vonatkozó elképzeléseket. Már a munkálatok kezdetén szóba került az 
oklevéltárba nem illeszthető, más forrástípusok publikálása. Ezek közül a legké
zenfekvőbb, és talán a legfontosabb a Budai Jogkönyv kiadása volt. Erre a munkára 
Mollay Károlyt kérték fel. A kötet, gyakorlatilag a középkori munkacsoport első 
produktumaként, 1959-ben meg is jelent.121 Később, a XIV. századtól egyre nagyobb 
számban megjelenő, német nyelvű okleveles anyag problémáját kellett megoldani. 
Abban mindenki egyetértett, hogy egy ebben a forrástípusban jártas szaktudósnak 
kell ezekkel az oklevelekkel foglalkoznia. A kiadásukkal kapcsolatban azonban két 
megoldás körvonalazódott: vagy külön kötetben publikálják ezeket a diplomákat, 
vagy beosztják a megfelelő kötet megfelelő helyére. Ennek a vizsgálatánál került elő 

8 Mályusz úgy számolt, hogy kb. 200 250 tanulmányt kellene átvizsgálni, ami valóban nem tűnt le
hetetlennek. A Budapest Története Szerkesztőbizottságban is vitát váltott ki az elképzelés. Székely 
György és Gerevich László támogatta, Ember Győző ellenezte. MÁLYUSZ azonban határozottan ki
jelentette: „Igaz, hogy ezt a kiadási módszert a hagyományos kiadási munka nem ismerte, de 1959-
ben nem adhatunk ki forráskiadványt nyolcvanéves módszerekkel." Pesta László a szakértőnek 
egyáltalán nem nevezhető VB-elnökhelyettes megcsillantott valamit a funkcionárius géniuszából, 
amikor a vitát lezárva kijelentette: „Ez a módszerű oklevéltár elősegíti várostörténeti köteteink meg
jelenését. Nem írjuk elő ezt a módszert, azonban kívánatosnak tartjuk." BTM Adattár, M 222 81. 
Jegyzőkönyv a „Budapest Története" Szerkesztőbizottságának 1959. II. 26-i üléséről. 

9 A „Budapest története okleveles emlékei" szabályzattervezete. BTM Középkori Osztály. 
•° Mind a másolatokat, mind a regesztákat három példányban kellett legépelni. 
!1 MOLLAY Károly: Das Ofner Stadtrecht. Eine deutschsprachige Rechtssammlimg des 15. Jahrhun

derts aus Ungarn. (MHB 1). Budapest 1959. 
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a budai mészároscéh céhkönyvének122 a problematikája. Itt teljesen egyértelmű volt, 
hogy nem érdemes szétszabdalni ezt az egységes szerkezetű, összefüggő forrásegyüt-
test. A céhkönyv esetében tehát azonnal a külön kötetben való publikálás mellett 
döntöttek. Mindenekelőtt Mollay Károlyt szerették volna felkérni erre a munkára, de 
ő csak lektori feladatokra vállalkozott, átírásra, kiadásra nem. Maga helyett Baraczka 
Istvánt ajánlotta, aki el is készült a munkával. Mollay és Baraczka között azonban az 
átírás kapcsán feloldhatatlan ellentét alakult ki123, ezért sajnálatos módon ez, a maga 
nemében egyedülálló forrás, mind a mai napig kiadatlan maradt. A német nyelvű ok
levelek kiadása sem oldódott meg. Az egyetlen megjelent kötetből Kumorovitz végül 
is kihagyta őket. Ezek kiadása is várat még magára. 

A forrásfeltárás és kiadás történetét áttekintve megállapíthatjuk, hogy jelentős 
eredményeket értek el az elmúlt, valamivel több, mint száz év kutatói. Cédulaanya
gok, átírt oklevelek, regeszták sorjáznak Budapest közgyűjteményeinek raktáraiban. 
A XX. századi magyar történelem, a forráskiadás aprómunkája számára sem ked
vező, váratlan fordulatai mellett, talán csak a hosszútávon stabil intézményi háttér 
hiánya akadályozta meg azt, hogy folytatódjon és befejeződjön a Csánki Dezső és 
Gárdonyi Albert által elindított vállalkozás. Reményeink szerint mind Budapest 
Főváros Levéltárában, mind a Budapesti Történeti Múzeumban jelen pillanatban ren
delkezésre állnak mindazok a feltételek, amelyek segítségével, és nem utolsó sorban 
e két intézmény összefogásában, megvalósulhat a „Budapest történetének okleveles 
emlékei" című sorozat. 

A tanulmány jegyzeteiben alkalmazott rövidítések jegyzéke 

BFL Budapest Főváros Levéltára 
BTM Budapest Történeti Múzeum 
DF Diplomatikai Fényképgyűjtemény 
DL Diplomatikai Levéltár 
FK Fővárosi Közlöny 
LK Levéltári Közlemények 
MHB Monumenta Historica Budapestinensia 
MNM Magyar Nemzeti Múzeum 
MOL Magyar Országos Levéltár. 
TBM Tanulmányok Budapest Múltjából 

ÁNYOS 1923-1924 ÁNYOS Lajos: Budapest székesfőváros oklevéltára. Száza
dok 57-58 (1923-1924). 669-688. 

BFL IV. 1302. Pest város Törvényhatósági Bizottságának közgyűlési 
jegyzőkönyvei. 

BFL IV. 1403a Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottságának 
iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 

BFL XV. 5. 8. Mohács előtti oklevelek gyűjteménye. Budai Mészáros céh céhkönyve. 
Mollay Károly a betűhív átírás legvégsőkig menő alkalmazását szerette volna elérni. 
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Holl Imre 

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET -
KÖZÉPKORI RÉGÉSZET ÉS AZ ELSŐ KIÁLLÍTÁS 

A Halászbástya Kőemléktár ostrom utáni új megnyitását követően került sor az or
szágosan is első, a középkort lépviselő önálló gyűjtemény és múzeum létrehozására. 
Amikor ennek kialakítását Gerevich László megkezdte, nem véletlenül választotta a 
Művelődéstörténeti Múzeum (rövid ideig használt) nevét. Úgy vélem tudatosan tűzte 
ki célul egy olyan múzeum és kutatóhely létrehozását, ami nem a szokásos beosztás
ba illeszkedik (régészeti, szépművészeti, iparművészeti, helytörténeti múzeumok), 
hanem a régi, az európai romantikus nemzeti historizmus szellemében létesülő meg
oldás követője. (Az ilyen korábban egy széleskörű gyűjtés és bemutatás megvalósí
tása volt: egy nemzet vagy egy város történetének minél szélesebb körű hagyatékát 
jelentette.) Ilyen volt például a XIX. század elején Hans Freiherr von Aufsess - a 
későbbi nürnbergi Germanisches Nationalmuseum programjának kidolgozója 1833-
ban, aki saját gyűjteményével alapozta meg a későbbi nagyhírű gyűjteményt - a mai 
kifejezéssel élve komplex anyaggal. (Egy ilyen helyen az építészet, képzőművészet, 
iparművészet emlékei mellett egyenrangú helyet foglal el a középkori régészeti lelet
anyag is.) 

Utóbbi korábban a múzeumok gyűjteményében alig volt képviselve, hisz a kö
zépkori régészetnek Európa-szerte alig volt néhány kutatója. Budapest e tekintetben 
jó helyzetben volt, már a háború előtt rendszeresnek mondható leletmentő ásatások 
folytak (pl. Tabán: Nagy Lajos, Buda: Garády Sándor, Csút: Gerevich László), amit 
például a Műemlékek Országos Bizottsága a kezdetén ellenzett, anyagi forrását pe
dig nem a Főváros, hanem a Tervhivatal adta, évenként bővülőén. Az ásatásvezető 
Gerevich László szemléletének és szervező tehetségének eredménye volt, hogy 
itt alkalmaztak először rendszeresen geodéta-térképész mérnököt, az előkerült kő
anyag felméréséhez és rekonstrukciójához külső építészmérnököt bíztak meg (Cse-
megi József, Várnai Dezső, Horler F.), majd az egyetemen ekkor végző első muzeo
lógusok sorát vették fel. Már az ásatások kezdetén megvalósult annak a történeti 
forrásanyagnak kigyűjtése (külföldi követek leírásai, Bonfini stb.), ami a középkori 
palota topográfiájának megismeréséhez hozzájárulhatott, de ugyanígy a régi térképi 
és metszetanyag begyűjtése is a főbb ásatási területek kijelöléséhez. Új megoldást 
jelentett a naponként előkerülő leletanyag rögtöni tisztítása és restaurálásának el
kezdése (a romos palota földszinti termében, majd a félig romos Vármúzeum több 
szobájában). A komplex munka logikus folytatása volt, hogy még az ásatás köz
ben megrendezték a Múzeum első nagy kiállítását (1952. december), az időközben 
helyreállított épületben.1 

Téves az adat, miszerint 1952-ben költöztek be a Szentháromság utcai épületbe a munkatársak; már 
1946-tól a félig még romos épület épen maradt részeiben dolgoztak; csak a helyreállítás utolsó szaka
szában költözött ki ideiglenesen néhány részleg a palotai Udvarlaki Őrség épületébe. 
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