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Buda yaros tanacsiilesi jegyzokonyveinek regesztai 1699-1703. elmo
szakmai kiadvany elokeszftese

Az 1699-1700-ban keletkezett jegyz6k6nyveket dr. Oross Andras, 170I anyagat dr.
Simon Katalin, az 1702-1703-as eveket pedig dr. Gera Eleon6ra dolgozta fei. A vizsgalt
id6szakban a jegyz6konyv vezeteseert felel6s szindikus es a kinevezett polgarmester is tart6san
Becsben vagy Pozsonyban jan el a varosi kivaltsagok tigyeben, igy munkajukat sokszor
helyettesek vegeztek. A helyettesitesbOl ad6d6an a fogalmazvany es a tiszt<\zati kotet kozott
sok az elteres (pi. kimaradt tilesnapok, elcsuszott es kimaradt bejegyzesek, rossz dMumok,
hianyz6 nevek es egyeb adatok), ezert komoly feladatot jelentett a ktilonbsegek tisztazasa es az
eJteresek okainak feltarasa. Ezt reszben az is indokolta, hogy bizonyos, a szakirodalomban
korabban hivatkozott tigyek datuma es tartalma kozotti ellentmondasok a kotet segitsegevel
vegleg feloldhat6k. Tovabbi problemM jelentett, hogy a helyettesek nem mindig az
e16irasoknak megfele16en vezettek a jegyz6konyvet, igy a bejegyzesek informaci6tartalma
er6sen valtoz6, gyakran elOfordult, hogy az egyszerilseg kedveert az idezett dokumentumot
teljes terjedelmeben bemasoltak.

A napirendi pontokr61 Un. b6 regesztakat keszitetttink, vagyis a magyar valtozat minden
fontos informaci6t tartalmaz, melyeket sztikseg szerint a labjegyzetekben kiegeszitettUnk a
vonatkoz61eveltfui anyagb61 es a szakirodalomb6i. A kotet celja, hogy az olvas6k, felhaszna16k
kore ne korl<itoz6djon a temakorben kutat6 szakert6k sziik korere, hanem a rejtett informaci6k
szelesebb reteg szarnara is hozzMerhet6ve valjanak. Az osszeallitas es a jegyzeteles soran
els6sorban a szakma es az egyetemi hallgat6k igenyeit tartottuk szem el6tt. A kotet egyben arra
is ravilagit, milyen nagy jelent6seggel bir a forraskritika, s a vonatkoz6 iratok - tanacsi
levelezes, tiirvenyszeki iratok, vegrendeletek, hagyateki leltarok, Budai Kamarai
Adminisztraci6 rendeletei, agensi iratok 1699 es 1703 kozotti evekben keletkezett anyagainak
darabszintil atnezese - behat6bb tanulmanyozasa nelktil, csak a jegyz6konyv szovege alapjan
milyen teves kovetkeztetesekre juthattunk volna. Ajegyz6konyv ugyanis igyekszik elhallgatni
azt a tenyt, hogy a polgarmesteri cimert ket tanacsos vetelkedik, akik miatt gyakorlatilag ket
taborra szakadt a magisztratus, de a titkon tilesez6 polgarsag is. Hasonl6keppen a melyebb
kutatasok deritettek fenyt arra, hogyan sikertilt eltitkolnia a tanacstilesi jegyz6konyv
keszit6jenek, a szindikusnak feltetelezett sikkasztasi tigyet, amivel el6z6 munkaad6i
gyanusitottak.

A regesztak ertelmezesehez, t<igabb kontextusba helyezesehez nytijtanak segitseget a
szerz6k onall6 kutatasaira eptil6, mashol meg nem publikalt eredmenyeiket osszegz6 bevezet6
tanulmanyai. Oross Andras a Budai Kamrai Adminisztraci6 meltatlanul elhanyagolt budai
hivatalair61 es a varosban letelepedett hivatalnokair61, valamint a hetkoznapokat jelent6sen
befolyasol6 alland6 hely6rsegr6! es a beszallasolasokr61' irt. Simon Katalin Buda yaros



topografiai viszonyait es lakossagat vizsgalta els6sorban az 1702-es osszefras alapjan. A
korabbi topografiai kutatasokra alapozva olyan forrasokra epitetl, melyek az el6dok figyelmet

nem keltettek fel. Gera Eleon6ra tanulmanya a lakossag hetkoznapi konfliktusait, a
szazadfordul6ra jellemz6 eletm6d es mentalitasbeli jellegzetessegeket, az egyes tarsadalmi es

etnikai csoportok kozotti kulturalis kiilonbsegeket mutatja be, valamint segit eligazodni a
varosiak szamara els6bbseget elvez6 kerdesekben.

A keziratot Dr. Dominkovits Peter lektoralta, a lektori velemenyt csatoljuk.

Budapest, 2013. okt6ber 18.
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