
Je len ta nul mány a ma gyar tár sa da lom -
tör té net klasszi ku sa it elem zõ és vizs gá ló
té má ban író dik. Ar ra ugyan nem cél ja vá -
laszt ad ni, hogy mi a tár sa da lom tör té net,
hi szen több fél éves egye te mi elõ adás so ro -
zat ok ke re sik rá a vá laszt, és vas kos kö te -
tek ír ják kö rül egy-egy tu dás te rü let is me -
re te it, de ta lán nem a va ló ság tól el ru gasz -
ko dott el kép ze lés azt gon dol nunk, hogy a
tár sa da lom tör té net egyes alterületeiként
szá mon tar tott té mák, mint a vá ros tör té -
net, gaz da ság tör té net, tör té ne ti de mog rá -
fia, po li ti kai tár sa da lom tör té net vagy ép -
pen a mû ve lõ dés tör té net – eze ket a te rü le -
te ket em lí tem, hi szen elem zé sünk ben eze -
ket érint jük majd – a tör té net írás önál ló
aldiszciplínáiként is fel fog ha tó ak. Két ség -
kí vül e ha gyo má nyo sabb té mák szo ros vi -
szony ban áll nak a tár sa da lom tör té net tel,
össze fo nód nak ve le, és új meg kö ze lí té si és
szem lé le ti mó dot ala kí ta nak ki, va la mint
más mód szer tan nal ope rál nak. A Be ve ze -
tés a tár sa da lom tör té net be cí mû, je len leg
egyet len ma gyar nyel vû összeg zõ kötet1

is azt su gall ja, hogy a tár sa da lom tör té net
sok szí nû, a ha gyo má nyos és új irány za tok
éles ha tá rai nem de fi ni ál ha tó ak, nem ad -
ha tó pon tos meg ha tá ro zás, sem egy ér tel -
mû vá lasz ar ra, hogy mi a tár sa da lom tör té -
net, nem egy sé ges és konk ré tan kö rül ír ha -
tó, in kább „egy szé les, mód szer ta ná ban,
te ma ti ká já ban és szem lé le té ben sok fé le -

kép pen ta golt társadalomtörténetrõl”2 be -
szél he tünk. Ha egy ha son lat tal kel le ne
meg ha tá roz ni a tár sa da lom tör té ne tet, ak -
kor egy fes tõ ki fe szí tett vász ná nak fe lel ne
meg, me lyen a kü lön bö zõ szí nek ka val -
kád ja, ki ala kí tott ké pe al kot ja meg az
„össz ké pet”. A szí nek ta lál ko zá sa egy-egy
irány za tot jel ké pez het, sõt mi több, össze -
for rá suk ból – mi ként a kék és sár ga ta lál -
ko zá sá ból vagy a pi ros és kék egy más ra 
fu tá sá ból új szín ke let ke zik, a zöld és li la –
két disz cip lí na ta lál ko zá sá nál is új, más
szem lé le ti, mód szer ta ni vagy is me ret el -
mé le ti áram lat kör vo na la zód hat. Ám a 
szí nek ön ma guk ban a ha gyo má nyos szí -
nek ma rad nak, „a pi ros, kék, sár ga” önál ló
disz cip lí na ként is me gáll ja he lyét. 

Ah hoz, hogy az elem zés re és össze ha -
son lí tás ra vá lasz tott szer zõk a ma gyar tár -
sa da lom tör té net klasszi ku sai, két ség nem
fér. A Hanák Pé ter rõl és Vö rös Kár oly ról
szü le tett összes írás, min den jel lem zés 
és mél ta tás egy han gú an olyan tör té né -
szek ként em lí ti õket, mint akik több fé le
do log hoz ér te nek, min den iránt ér dek lõd -
nek, nagy tu dás sal ren del kez nek, va gyis
va ló sá gos hu ma nis ta tu dó sok, amo lyan
„renaissance man”-ek, aho gyan De ák Ist -
ván írja.3 Mind ket ten olyan tör té né szek
vol tak, akik ki vá ló an is mer ték a po li to ló gi -
át, a ma gyar és a nem zet kö zi iro da lom tör -
té ne tet, az épí té sze tet, a szép mû vé sze tet és
a mû ve lõ dés tör té ne tet, és nem utol só sor -
ban a 19. szá zad his to ri ku má nak ava tott
szak ér tõi ként tar tot ták szá mon õket.
Hanák Pé tert leg in kább a kö zép-eu ró pai
mo dern vá ro sok ki ala ku lá sa, Bu da pest és
Bécs ver sen gé se a po li ti ká ban, az épí té -
szet ben és a mû vé sze tek ben, a la kás mû vé -
szet, az arisz tok ra ti kus, a nagy pol gá ri, a
pol gá ri és a kis pol gá ri há zak la kó i nak élet -
mód ja a 19. szá zad ban és a szá zad for du lón
té mák fog lal koz tat ták. De so kat fog lal ko -
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zott Ma gyar or szág és kü lö nö sen Bu da pest
he lyé vel a nem zet kö zi kul tú rá ban, a nem -
ze ti, kö zép-eu ró pai iden ti tás kér dé se i vel, a
zsi dók, né me tek és má sok egy más ról köl -
csö nö sen ki ala kí tott szte re o tí pi á i val. Vö -
rös ott ho no san moz gott a 18. és a 19. szá -
zad szin te összes gaz da ság-, tár sa da lom-,
po li ti ka- és kul túr tör té ne ti prob lé má já ban.
Le vél tá ros ként, mu ze o ló gus ként, ku ta tó és
so kat pub li ká ló tu dós ként, szer kesz tõ ként,
lek tor ként és nép sze rû elõ adó ként egy -
aránt nagy sze rût alkotott.4

Ne vük kel ez rek és ez rek ta lál koz nak,
hi szen a tíz kö te tes Ma gyar or szág tör té ne -
te több kö te té ben több fe je zet szer zõi,
Hanák fõ szer kesz tõ je is. Vö rös a Bu da pest
tör té ne té ben az 1849–1918 kö zöt ti idõ -
szak ról szó ló és a Ta nul má nyok Bu da pest
múlt já ból több fe je zetének író ja is.

A vá lasz tást te hát a kor társ tör té né szi
lét és a ha son ló té ma ke ze lés in do kol ta.
Ab ban, hogy az elem zés re bo csá tott szö -
ve gek a tár sa da lom tör té net klasszi kus té -
mái, nem va gyunk biz to sak, ám két ség kí -
vül a 19. szá za di, leg in kább bu da pes ti
tár sa dal mi ré te gek osz tá lyo zá sa, meg ha -
tá ro zá sa és a pol gá rok vá ro si he lye, lak -
ha tá sa, kör nye ze te fon tos ele mei a kor -
szak ma gyar tár sa da lom tör té net ének.

Hanák Pé ter tõl a 19. szá za di nagy vá -
ro si pol gá ro so dás és ur ba ni zá ció té má ját
vá lasz tot tuk elemzésre.5 Ezt az írást a Vö -
rös Bol di zsár ál tal a Bu da pes ti Ne gyed ha -
sáb ja i ra, Bu da pest tör té ne té nek az 1873–
1918 kö zöt ti idõ sza ká ról írott, Vö rös Ká-
r oly-fe je ze tek bõl szü le tett összeállítással6

ve tet tük össze.  
Hanák sze rint „a pol gá ro so dás és a

mo dern ur ba ni zá ció köz ti össze füg gést
evi den ci á nak te kint het jük, hi szen a bõ vü -
lõ áru ter més, a ki bon ta ko zó tõ kés gaz dál -
ko dás a kö zép ko ri tól el té rõ, mo dern vá -
ros fej lõ dés és ur ba ni zá ció alap fel té te le”.
Az õ fel fo gá sá ban „a 19. szá za di nagy vá -
ros már nem csu pán ipa ros te le pü lés és
pi ac köz pont, ha nem igaz ga tá si, tör vény -
ho zá si, kul tu rá lis cent rum, amely az
egész tár sa da lom élet mód já nak for má ló ja
és mintaképe”.7

Pest-Bu da fõ vá ros sá vá lá sa a 18. szá -
zad vé gén in dult meg, ur ba ni zá ci ó já nak

üte me is ek kor gyor sult fel, és csak a 19.
szá zad el sõ fe lé ben, a re form kor ban tel je -
se dett ki – ír ja. La kos sá ga a 18. szá zad vé -
gé hez ké pest meg há rom szo ro zó dik, de
egye net le nül osz lik meg Bu da és Pest kö -
zött. Job bá ra Pes ten be lül is súly pont el to -
ló dás ról ta nús kod nak a nép szám lá lás ok
össze írá sai, hi szen a fal lal kö rül vett bel -
vá ros vissza fog ja a la kos ság nö ve ke dést.
Ezért a 18. szá zad leg vé gén – a 19. szá zad
leg ele jén le bont ják a Vá ci ka put, épp a
fran cia for ra da lom évé ben, a Kecs ke mé tit
öt év re rá, a Hat va nit meg az új év szá zad -
ban, 1808-ban.

Ide vá gó François Walter a vá ros fa lak
prob lé má já ról írt gon do la ta, mi sze rint:
„ahol a gaz da sá gi-tár sa dal mi fo lya ma tok
ked ve zõ en ala kul tak, a fa lak le bon tá sá -
nak kér dé se már a 18. szá zad ban egy re
sür ge tõb ben me rült fel. Több vá ros is
meg tet te ek kor a nagy lé pést: meg kezd ték
a zárt ság fel szá mo lá sát és új, kül sõ ke rü -
le tek épí té sét. Ilyen Düs sel dorf ese te
1785 után. Más vá ro sok egye ne sen el ha -
tá roz ták a fa lak le rom bo lá sát: Bonn 1703-
tól, Ber lin 1734-tõl, Han no ver 1763-tól,
Münster 1764-tõl. Ha son ló év szá mo kat
ta lál ha tunk a fran cia vá ro sok ese té ben is.
Ál ta lá ban vé ve mi nél ke le tebb re érünk,
an nál ké sõbb re esik a fa lak le bon tá sa. Kö -
zép-Eu ró pa af fé le át me ne ti te rü let nek tû -
nik, ahol a fa lak fel szá mo lá sa mint egy a
vá ro si nö ve ke dés fel té te le ként je lent
meg.”8 Az õ meg lá tá sát iga zol ja Bu da pest
is, de a még ke le tebb re fek võ Ko lozs vár
ese te is, ahol csak a 19. szá zad vé gé re
bont ják le a fa la kat és épí te nek rep re zen -
ta tív bel vá ro si épü le te ket a he lyük be.
Több for rás ból tudni,9 hogy a 19. szá zad
har min cas éve i ben még szin te tel jes egé -
szé ben állt a vár fal az óvá ros kö rül a bás -
tyák kal együtt, csak ke le ten, a Belsõ-
Közép ut ca és Belsõ-Farkas utca között10

lett le bont va 1831-ben.11 1854-ben bont -
ják le a Kö zép ka put, 1857-ben a vá ros ter -
ve zõ mér nö kök a vár fal bon tá sát lát ják
meg ol dás nak, no ha a vár fa lak ügyé vel
fog lal ko zó bi zott ság a fa lak és bás tyák ja -
ví tá sát szor gal maz za. 1868-ban a vá ros -
ve ze tés úgy ha tá roz, csak egy fél re e sõ bás -
tyát tart meg az utókornak.12 A vár fal tel -64

2010/6



jes bon tá sá nak dön té sé re ugyan ezt az idõ -
sza kot ne ve zi meg Kõváry Lász ló 1866-
ban írott ma gyar ko ri erõ dít mé nyek rõl
szó ló mû vé nek ko lozs vá ri passzu sá ban:
„…a fõ fa lat szin tén bon ta ni kezd ték, ma
már egész vo na lok hi ány za nak. Nap ja ink -
ban ki mond ták a ha lált a bel sõ fal ra is.”13

1870-ben dol goz nak ki ter vet az utol só
vár fa lak le bon tá sá ra. A hi vat ko zott szer -
zõk is em lí tést tesz nek ar ról, hogy Ko lozs -
vá rott a vi lág há bo rút meg elõ zõ há rom év -
ti zed át gon dolt, nagy mé re tû meg va ló sí tá -
sa i val ke rült na pi rend re a vá ros szé pí té se,
kor sze rû sí té se, köz épü le tek eme lé se, a
víz ve ze ték- és te le fon há ló zat ki épí té se és
a kor zó, fõ tér és sé ta tér meg épí té se, ren de -
zé se. Er dély-szer te pél da nél kü li ez a 19.
szá zad kö ze pi tu da tos vá ros ter ve zé si kez -
de mé nye zés, amely a ko lozs vá ri fõ tér, az -
az a Szent  Mi hály-temp lom kö rü li épü let -
gyû rû tel jes le bon tá sát és egy kor sze rû
köz pon ti tér ki ala kí tá sát sür ge ti, még ak -
kor is, ha egy év szá za dos ké sést mu tat Bu -
da pest hez képest.14 A vá ros ren de zés hez
kap cso ló dik Bernard Lepetit meg lá tá sa,
mi sze rint az idõ az, ami üte me zi a vá ros
át ala ku lá sát, azt a többezernyi vál to zást,
ám meg ol dást kell ta lál ni a vá ros kép ala -
kí tá sá ra, ek kép pen funkcionalista mo dell
sze rint a jö võt úgy kell meg szer vez ni,
hogy a je len ten den ci á it kö ves sük. Lepe-
tit a vá ro si tér bir tok ba vé tel ének egyik
mó do za tát ab ban lát ja, hogy a fej lõ dés re
nyi tott tár sa dal mak ban át ala kul a ré gi vá -
ros: el tûn nek a vá ros ka puk, vagy töb bé
már nem vá ros ka puk, és a ré gi pá lya ud -
var ok más funk ci ót töl te nek be.15

A pes ti vá ros ka puk le bon tá sá val te hát
a bel vá ros al kal mas nak bi zo nyult az új
vá sár tér, rak part és rakpiac lé te sí té sé re,
új üz let há zak, szál lo dák, fo ga dók épí té sé -
re és 1832-ben a redout meg épí té sé re.

Hanák írá sá nak cí me a pol gá ro so dás,
al cí me meg a pol gá ro so dás kez de te, ám
iga zá ból nem eb ben a szö veg ben fej ti ki a
pol gá ro so dás ról és en nek kez de te i rõl val -
lott né ze te it. A tár sa dal mi struk tú rák ra
in kább egy 1996-ban meg je lent kon fe ren -
cia szö veg ben utal, ahol ki de rül, azt vall -
ja, hogy 1848 elõtt lé te zett Ma gya ror szá -
gon gaz dag pol gár ság, mely szö vet ség re

lé pett a re form ne mes ség gel, ám a ki egye -
zést kö ve tõ ka pi ta lis ta szabadverseny ha -
tá sá ra de for má ló dott, és a ne mes ség pol -
gá ro so dá sa il lú zió ma radt. Meg kü lön böz -
te ti az „alul ról”, jó részt ön erõ bõl ki küz -
dött pol gá ro kat, ám vé le mé nye sze rint
en nek az ág nak fõ sod rát nagy mér ték ben
a fe lül rõl, a fõ ág ból ere dõ áram la tok ala -
poz ták meg. Ide so rol ha tók a nagy ban -
károk, akik az ál lam mal köl csö nös füg -
gés vi szo nyá ban áll tak, és az ipa ro sok ból
rekrutált bur zso á zia. A jó mó dú üz let em -
be rek, fõ ként né met és zsi dó ke res ke dõk,
vál lal ko zók, de a tra di ci o ná lis kis ke res ke -
dõk és ipa ro sok al kot ták a „ha ba rék-
pol gár sá got”. Õket sem ér dek, sem ér ték -
kö zös ség nem kap csol ta össze, leg in -
kább a fe let tük el he lyez ke dõ min ta kép -
hez iga zod tak, és be ol vad tak az „úri
középosztályba”.16

Hanák is a 19. szá zad ra te szi a gaz dag
pol gár ság je len lét ét, ám A Kert és a Mû -
hely el sõ írá sá ból nem de rül ki, mit ért
pol gá ro so dá son, pol gár sá gon vagy a so kat
em lí tett bur zso á zi án. Vö rös Kár oly ez zel
szem ben szisz te ma ti ku san vé gig megy a
ré te gek ér tel me zé sén. Ma gyar or szág leg -
pol gá ribb tár sa dal mát Bu da pes ten a vá -
ros egye sí tés ko rá ra da tál ja, a mil len ni u -
mig tar tó idõ szak ra a pol gá ri fej lõ dés ki -
tel je se dé sét lát ja. A ne gyed szá zad alatt a
fõ vá ros tár sa da lom szer ke ze té ben be kö -
vet ke zett vál to zá so kat ek kép pen össze ge -
zi: egy részt az ipa ri né pes ség és a szel le -
mi fog lal ko zá sú ak (ezen be lül is túl nyo -
mó részt a hi va tal nok ság) lét szá má nak
erõs meg nö ve ke dé sét, a kez det ben igen
je len tõs szak kép zet len se géd mun kás-
nap szá mos ré teg össze szû kü lé sét, más -
részt az önál ló gaz da sá gi eg zisz ten ci ák
sú lyá nak nö ve ke dé sét lát ja a for rá sa it ké -
pe zõ szá mok ban. Meg lá tá sa sze rint a ki -
lenc ve nes évek kö ze pé tõl in du ló idõ szak
fõ vo ná sa az im má ron ki épült pol gá ri tár -
sa da lom bel sõ el lent mon dá sa i nak elõ tér -
be ke rü lé se volt. A kép leg in kább a mo -
dern pol gá ri ele mek erõ sö dé sét mu tat ja –
von ja le Vö rös a kö vet kez te tést: a tiszt vi -
se lõ ré teg lét szá má nak nagy ará nyú emel -
ke dé se, az ipar ban és a ke res ke de lem ben
a nõi mun ka erõ lét szá má nak gyors nö ve -
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ke dé se és a fi zi kai mun ká ból élõk ka te gó -
ri á i ban meg fi gyel he tõ ha tal mas gya ra po -
dá sa foly tán Bu da pest tár sa dal má nak ké -
pén a fej lett ka pi ta liz mus vi szo nyai kö zé
be lé pett tár sa da lom is mér vei je len nek
meg. Vö rös konk lú zi ó ja, hogy mind ez az
ipa ri pro le ta ri á tus ál lan dó erõ sö dé sé hez
vezetett.17 Vö rös le ír ja, pon to san mit ért
nagy pol gár sá gon, arisz tok rá ci án, zsi dó
bur zso á zi án, míg Hanák csak utal rá juk az
ur ba ni zá ci ó ra át tér ve, a szá muk ra épült
bér pa lo ták, vil lák és bér há zak kap csán.
Így Vö rös tõl tud juk meg, hogy Bu da pest
pol gá ri ural ko dó ré te ge tár sa dal mi lag, em -
be ri kap cso la ta it te kint ve még éle sen el ha -
tá ro ló dó cso por tok ra bom lott, egé szen a
mil len ni um idõ sza ká ig. A vá ros tör té net -
nek a mil len ni um és a vi lág há bo rú kö zöt -
ti sza ka szá ra azon ban már ki ala kult, meg -
szi lár dult és va gyo ni vi szo nyai ré vén éle -
sen el is kü lö nült egy vé kony, mint egy 500
fõ nyi ve ze tõ ré teg, mely a ha zai nagy tõ ké -
bõl nõtt ki. Eb ben a ré teg ben a po li ti kai-
köz éle ti kép vi se le tet el lá tó ér tel mi sé gi ek –
el sõ sor ban ügy vé dek – is je len vol tak. Vö -
rös a ma gyar or szá gi ér tel mi ség leg ha gyo -
má nyo sabb és leg szé le sebb ré te ge ként be -
szél az ügy vé dek rõl, ide ért ve azo kat is,
akik nem csak tény le ge sen ügy vé di gya kor -
la tot foly tat tak, ha nem mind azo kat, kik ál -
lá suk be töl té sé hez ügy vé di ok le vél ben 
ki fe je zett szin tû jo gi is me re tek re volt
szük sé gük. Ez a gya kor ló ügy vé dek kö ré -
nél jó val szé le sebb kört je lent: be le tar toz -
nak az igaz ság szol gál ta tás hi va tá sos bí rái,
ügyé szei, a köz pon ti és tör vény ha tó ság ok
hi va tal no ki ügy in té zõi és az al sóbb ren dû
köz- és ma gán al kal ma zot tak szé les ré te ge,
akik dip lo ma nél kül, jo gi tan fo lya mi stú -
di u mok kal tevékenykedtek.18

Vö rös fon tos nak tart ja meg em lí te ni,
hogy az új ré te get a sok szo ro san össze -
tett va gyo ni, ér dek tár si és erõ sö dõ csa lá -
di kap cso la tok jel le mez ték, még is lét re -
jön nek az új pol gár sá got össze fog ni kí -
vá nó új egye sü le ti for mák, de ép pen a
leg sa já to sab ban bu da pes ti egy le tek a
pol gár sá got meg osz tó ke rü le ti szem pon -
tú klik kek nek let tek a bá zi sai. 

Tóth Ár pád könyvébõl19 tud juk, hogy
az egye sü le tek egyéb sze re pe ik mel lett

egy-egy vá ros iden ti tá sá nak kul tu rá lis fej -
lõ dé se ként is mû köd tek. Az egye sü le tek
egyé ni szer ve zett sé gû, az ál lam tól füg get -
len tár sa dal mi kez de mé nye zé sek, a nyil -
vá nos ság szer ke ze ti át ala ku lá sá nak in téz -
mé nye i ként a mo dern pol gá ri de mok rá -
cia, az in di vi du a li zá ló dás és a pol gá ri
eman ci pá ció el sõ in téz mé nye sü lé sei. A
szer ve ze tek gyors el ter je dé sé hez kap cso -
ló dik a vá ros és a vá ros la kók tö me ge i nek
ro ha mos nö ve ke dé se, az ur ba ni zá ció és a
tár sa dal mi át ala ku lás össze füg gé sei. Hal -
mai Gá bor így ír a nyil vá nos ság ról, meg je -
löl ve az egye sü le tek sze re pét is: „a pol gá -
ri nyil vá nos ság a li be rá lis jog ál lam idõ -
sza ká ban a pol gá ri tár sa da lom és a po li ti -
kai ál lam tör té ne ti el vá lá sá nak ter mé ke,
mely köz ve tít a pol gá ri tár sa da lom és az
ál lam kö zött, és amely nek cél ja, hogy po -
li ti kai funk ci ó kat ve gyen át az ál lam tól.
Az ek kép pen fel fo gott nyil vá nos ság for -
mái kö zé tar toz nak a par la men ti tár gya lá -
sok, a pe tí ci ók, a gyû lé sek, a saj tó, a vá -
lasz tó jo gi harc, va la mint a pár tok és a leg -
kü lön bö zõbb cé lú egyesületek.”20 Tóth
Zsom bor, el fo gad va Hal mai vé le mé nyét,
az egye sü le te ket a nyil vá nos ság szer ke ze -
ti át ala ku lá sá nak in téz mé nye ként te kin ti.
Vö rös Kár oly sze rint a bu da pes ti tár sa da -
lom szer ke zet 1896 és 1914 kö zöt ti to -
vább fej lõ dé se mel lett nem szûn tek meg
azok a tár sa dal mi moz gá sok sem, me lyek
ezt a fej lõ dést to vább ra is be fo lyá sol ták.
Ek ko ri ban ugyan is meg fi gyel he tõ az egye -
sü le ti élet erõs fej lõ dé se, kü lö nö sen a
sport vo nat ko zá sá ban, de a szo ci á lis prob -
lé má vá bõ vült sze gény ügy irán ti ér dek lõ -
dés is egy le tek be tö mö rí tet te a pol gá ro so -
dott nagy vá ros la kó it. Tóth vi lá go san ex -
po nál ja az egye sü le tek mû kö dé sé nek
össze füg gé se it a vá ros ak ko ri ban ro ha mo -
san fel gyor sult nö ve ke dé sé vel, ur ba ni zá -
ci ó já val, il let ve a vá ro si tár sa da lom pol gá -
ro so dá sá val. Írá sa fõ tö rek vé se be mu tat ni,
hogy mennyi re ter melt ki a di na mi kus 
vá ros fej lõ dés olyan prob lé má kat és esé -
lye ket, ame lyek le he tõ vé tet ték az egye sü -
le tek meg ala kí tá sát és ugyan ak kor az egy -
le tek ha tá sát is a vá ro si tár sa da lom ala ku -
lá sá ra. Saj ná la tos mó don Hanák nem tér
ki a pol gá ro so dás eme in téz mé nyei sze re -66
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pé nek elem zé sé re, azt vi szont ál lít ja, hogy
a pol gá ro so dás üte mé nek és mély sé gé nek
meg fe le lõ fo ko za tos ság ban szét vá lik egy -
más tól a mun ka hely és a la kó hely, a köz -
élet és a ma gán élet színtere.21

A mo dern ur ba ni zá ció so rán a vá ros -
ter ve zés és szé pí tés csal ha tat lan je le ként
a bér ház meg je le né sét ér té ke li. Pon tos le -
írást ad a bér há zak kül se jét és bel se jét
meg ha tá ro zó stí lu sok ról, ta nú bi zony sá got
té ve mû ve lõ dés tör té ne ti jár tas sá gá ról.
Ap ró lé ko san le ír ja a há zak és la ká sok fek -
vé sét, nagy sá gát, be ren de zé sét – a bú to rok
stí lu sát –, a he lyi sé gek el ren de zé sét, funk -
ci ó ját, a la ká sok be osz tá sát rajz zal áb rá -
zol ja. Esz me fut ta tá sa és be mu ta tá sa rop -
pant ér dek fe szí tõ, el mé le te vi lá gos, kö vet -
he tõ, õ ma ga is kö vet ke ze tes. Lenyûgö-
zõek a stí lus vál tá sok ról írt ész re vé te lei, a
pol gá ri la kás ott hon ta lan sá gá ról al ko tott
el kép ze lé se és a már em lí tett, új nem ze dé -
ket kép vi se lõ ér tel mi ség lá za dá sa az üres,
rep re zen ta tív szó la mok el len.

„A ko rai ur ba ni zá ci ót – ír ja – a vá ros -
ter ve zés tõl a lak be ren de zé sig a mo der ni -
zá lás és a pol gá ro so dás szel le me ha tot ta
át.” Kö vet ke zõ ál lí tá sá ból mint ha az tûn -
ne ki, ér tel me zé sé ben lé te zett egy a mág -
nást, ér tel mi sé git, pol gárt és kis pol gárt
össze kö tõ kö zös ér ték esz mény. „Ez volt a
bel vá ro si ha gyo má nyos céh pol gár, a li -
pót vá ro si tõ kés vál lal ko zó és a te réz vá ro -
si ipa ros-ke res ke dõ kis pol gár, sõt a fõ vá -
ros ba köl tö zõ mág nás, az ott le te le pü lõ
ne me si ér tel mi sé gi és tiszt vi se lõ kö zös
értékeszménye.”22 Em lí tet tük már Vö rös
vé le mé nyét a ki ala kult bu da pes ti pol gá ri
ré teg kap cso la ta i ra vo nat ko zó an, mi sze -
rint a mil len ni um idõ sza ká ig sem tár sa -
dal mi lag, sem em be ri kap cso la ta it te kint -
ve nem volt egy sé ges, in kább éle sen el ha -
tá ro ló dó cso por tok ra bom lott. Eb bõl ar ra
kö vet kez tet he tünk, hogy kö zös esz mény -
ké pe sem ala kul ha tott ki még eb ben az
idõ ben, in kább a szá zad for du ló után. Ám
mi vel saj ná la tos mó don Hanák nem pon -
to sít ja, mi lyen idõ szak ra vo nat ko zik ál lí -
tá sa, nem tud ni, hogy a kö zös ér ték esz -
mény ki ala ku lá sát mi kor ra da tál ja. 

Az em lí tett há zak és in téz mé nyek ke -
let ke zé si évét nem pon to sít ja, gyak ran

össze mos sa, nem ala kít ki idõ sza ko kat,
csak ur ba ni zá ci ó ról be szél, ám a 18. szá -
zad tól in dul és leg in kább a 20. szá za di ál -
la po tot ír ja le, anél kül hogy meg em lí te né,
mi mi kor tör tént, mi kor épült, ho gyan fej -
lõ dött.  Ez zel szem ben Vö rös na gyon eg -
zakt, pe ri ó du so kat je löl ki, és tart ja ma gát
ah hoz, hogy a kor sza ko kat jel le mez ze,
ezek ben he lyez ze el a pol gá ro so dás és ur -
ba ni zá ció fej lõ dé sét je len tõ ese mé nye ket.
Úgy tû nik, hogy Hanák ész re vé te le i vel és
a ta nul mány ban fel vo nul ta tott kö vet kez -
te té se i vel csak a fõ vá ros sá ala kult Bu dá ra
és Pest re, az az Bu da pest re szo rít ko zik,
ám Vö rös azt vall ja, hogy Bu da pest pe ri -
ó du so kon át me nõ fej lõ dé se nem állt ön -
ma gá ban, el szi ge tel ten, szer ves ré sze, sõt
a leg több vo nat ko zás ban szer ve zõ je és ve -
ze tõ ere je volt an nak a fej lõ dés nek, mely
meg ho no sí tot ta a tõ kés tár sa da lom jel -
lem zõ it egész Ma gya ror szá gon. Ter mé -
sze te sen Bu da pest kü lön le ges hely zet tel
bírt e nagy or szá gos fej lõ dé sen be lül is,
ve ze tõ sze re pe mind vé gig meg ma radt, hi -
szen a pol gá ri át ala ku lás tör vény sze rû sé -
ge it eb ben a fe u dá lis ma rad vá nyok tól
már ele ve is leg sza ba dabb – ezt a hely ze -
tét mind vé gig csak erõ sí tõ – vá ros ban
sok kal tisz táb ban, sok kal éle seb ben ka -
ma toz tat hat ta. Ám mi vel éle seb bek vol -
tak a fej lõ dés kon túr jai, ezért éle seb bek
vol tak az el len té tek is – ír ja Vörös.23

Va ló szí nû sí tem, hogy Hanák ész re vé -
tel ét Vö rös is he lye sel né, az az hogy Bu da -
pest ur ba ni zá ci ó ját erõl te tett fel zár kó zá si
vagy utol éré si komp le xus jel lem zi, amely -
ben a lá zas üte mû nö ve ke dés dí vik, eb bõl
ki fo lyó lag sok a kül sõ le ges ség, mely nap -
vi lág ra hoz ta az ol csó, sze gé nyes meg ol dá -
so kat: zsú folt ság jel lem zõ a be épí tett tel -
kek re, nin cse nek mel lék ut cák, in kább egy -
más nak tá masz ko dó ház sor ok épül nek,
nem ala kult ki egy fõ vá ro si köz pont, ke vés
a tá gas tér és a zöldövezet.24 Ugyan ak kor a
mo dern ur ba ni zá ció tár sa dal mi és tech ni -
kai kö ve tel mé nye i rõl ír,25 mint ha fi gyel -
men kí vül hagy ná a bu da pes ti pol gá ro so -
dás egye di vo ná sa it és a ko ráb bi ál lí tá sát a
hir te len né pes ség szám-nö ve ke dés bõl fa -
ka dó gyors, né hol fur csa meg ol dá sok ról,
va la mint mint ha meg fe led kez ne a Ke let re
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ké sés sel ér ke zõ új „sze lek rõl”, ami ért a
Nyu ga tot járt ér tel mi ség mind vé gig bí rál ja
Ma gya ror szá got.

Hanák nem tér ki Pest és Bu da kü lönb -
sé ge i re, az egye net len né pes ség szám ra, a
ta nul mány ele jén 18. szá za di né pes ség -
ada to kat hoz, ám írá sa kö zép pont já ban a
19. szá zad áll. Vö rös pon tos ság gal mu tat ja
be a né pes ség ada to kat, kor össze té tel re,
nem re vo nat ko zó an, és meg raj zol ja Bu da -
pest mil le ná ris tár sa dal mi tér kép ét. Csak
Vö rös em lí ti az ipa ro sí tás hi á nyát, õ de rít
fényt a fej lõ dé si rend el le nes sé gek re, a tár -
sa dal mi tér kép so rán szó ba ke rü lõ la kás vi -
szo nyok nál még ha rö vi den is, de ír a kis -
pol gár ság, ipa ri mun kás ság, cse léd ség  és
pro le ta ri á tus szé les ré te ge i nek lak ha tá sá -
ról. Hanák ta nul má nyá ban nem te kin ti
tár gyá nak, no ha az ur ba ni zá ció fon tos ele -
mei, a köz le ke dést, a köz mû ve sí tés fej lõ -
dé sét és a tö meg köz le ke dést, pe dig ezek
nagy je len tõ ség gel bír nak a gaz da sá gi élet -
ben is, sõt a kon ti nen sen el sõ meg épült és
mû kö dõ föld alat ti vas út büsz ke ség gel vál -
lal ha tó. Vé gül nem tér ki a tár sa da lom éle -
té ben oly fon tos köz egész ség ügy re sem, és
az or szá gos köz pon ti funk ci ó kat el lá tó in -
téz mé nye ket sem em lí ti, no ha a vá ros kép
ala ku lá sá nál a kor szak ban épült kór há zak
és egye te mek az épí té szet ben meg ho no -
sult stí lus irány za tok le írá sá nál is fon tos
ele mei le het tek vol na ta nul má nyá nak.

A vá ros kép ala ku lá sá nak kér dé sé nél
mind két ta nul mány az épí té sze ti stí lu sok
ér tel me zé sé be és elem zé sé be bo csát ko zik,
de nem ér te nek egyet a stí lus vál tás hoz ta
vá ros kép mi lyen sé gét il le tõ en. Míg Hanák

a vál to zás, az új irány za tok párt ján áll, üd -
vöz li a sze cesszi ós stí lus meg je le né sét, ad -
dig Vö rös azt tart ja, az ek lek ti ka újat és ha -
tá so sat tu dott pro du kál ni, vál to za tos, gaz -
da gon ta golt tö meg ala kí tá so kat ho zott vis-
sza, egy faj ta moz gal mas sá got a nyo masz -
tó an szá raz, ám mo nu men tá lis neo klasszi -
ciz mus el le né ben.  

A két ta nul mány össze ve té se kor ar ra a
kö vet kez te tés re jut ha tunk, hogy Vö rös so -
ra i ból va la mi fé le pá tosz árad, Hanáknál
el is me rõb ben ír Bu da pest rõl, no ha az el -
ma ra dott sá go kat is meg em lí ti, még is szo -
ro san egy más hoz kap cso ló dó lo gi kus fej te -
ge té sû mon da tai megengedõek Hanák szó -
ki mon dó stí lu sá val szem ben. Hanák
ugyan ak kor kis sé pesszi mis ta, leg in kább
kri ti kus hang vé telt meg ütõ, míg Vö rös ma -
gya rá zó, ér ve lõ, nem annyi ra bí rá ló, job bá -
ra össze füg gé se ket ke re sõ. A két írás, no ha
ugyan azt a te ret és idõt ál lít ja vizs gá ló dá -
sá nak kö zép pont já ba, és gyak ran ugyan ar -
ra vagy ha son ló kö vet kez te tés re jut, más
tár sa dal mi ala kí tó ese mé nye ket tart fon -
tos nak és emel ki, mint ha va ló ban egy más
ki egé szí té se ként lá tott vol na nap vi lá got.
Ket te jük mun ká já ból, akár csak a fen tebb
hi vat ko zott mû vek bõl al kot ha tunk pon tos
ké pet Bu da pest 19. szá za di és szá zad for -
du lós éle té rõl és vá ros fej lõ dé sé rõl: épí té -
sze té rõl, la kás mû vé sze té rõl, az arisz tok ra -
ti kus, a nagy pol gá ri, a pol gá ri és a kis pol -
gá ri há zak la kó i nak élet mód já ról és lak ha -
tá sá ról, a fõ vá ros sá lett nagy vá ros ur ba ni -
zá ci ó já ról, köz le ke dé sé rõl, a köz egész ség -
ügy fej lõ dé sé rõl, az az vá ros- és tár sa dal mi
ké pé rõl.
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A Su gár út tor ko la tá nak ter ve az Ope ra ház zal, Linzbauer Ist ván ak va rell je után, 1871 (LTM – Fény kép tá ra)
For rás: http://epa.oszk.hu/00000/00003/00002/bodor-k.htm Le töl tés ide je: 2009. ok tó ber 27.



For rás: Sza bó T. At ti la: Ko lozs vár te le pü lé se a XIX. szá zad vé gé ig. 
Mi ner va Iro dal mi és Nyom dai Mû in té zet, Kvár, 1946. 32. 
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TI NÓ DI LAN TOS SE BES TYÉN, 
A LI TE RÁ TUS MÛ VELT SÉ GÛ 
ÉNEK MON DÓ

Ti nó di Lan tos Se bes tyén gyer mek ko -
rá ról, if jú ko rá ról ke ve set tu dunk. Ar ról
sin cse nek pon tos is me re te ink, hogy hol
vé gez te a ta nul má nya it. Fel te he tõ en Pé -
csett, va la me lyik káp ta la ni is ko lá ba jár -
ha tott, ez a hely esett ugyan is leg kö ze -
lebb a szü lõ fa lu já hoz, a Ba ra nya me gyei
Ti nód köz ség hez. 

Eb ben a kor szak ban a fi a ta lok vagy
pa pi pá lyá ra ké szül tek, vagy olyan is me -
re te ket sa já tí tot tak el, ame lye ket a vi lá gi
élet ben is hasz no sít hat tak – író de ák ként,
gaz da tiszt ként, jegy zõ ként. A káp ta la ni

is ko lák ban az egy há zi és vi lá gi pá lyá ra
ké szü lõ ta nu lók kép zé sé ben ke vés kü -
lönb sé get tet tek. El sõ sor ban a val lás ok ta -
tás ra fek tet ték a fõ hang súlyt. A gye re kek
meg ta nul ták a Mi atyán kot, a Hi szek egyet
és a ke resz tény val lás alap ta ní tá sa it. Az
írás és ol va sás mel lett meg ta nul tak la ti -
nul, ami ak ko ri ban az ál lam hi va ta los
nyel ve volt, s ha va la ki köz pá lyá ra ké -
szült, el kel lett sa já tí ta nia. 

Nagy je len tõ sé ge volt a gre go ri án éne -
kek ta ní tá sá nak is, hi szen a gye re kek éne -
kes szol gá la tot tel je sí tet tek a temp lom ban.

El hang zott 2007. au gusz tus 23-án, Bu da pes ten a Re for má tus Te o ló gi ai Dok to rok Kol lé gi u ma Egy há -
zi Nép raj zi Szek ci ó já nak ülé sén.




