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ELEFÁNTBESZÉD

Az afrikai elefántok hangképzésének ez idáig 
felderítetlen részleteiről számolnak be osztrák 
és német kutatók. Az emlősök meglepően 
széles frekvenciatartományban, 9 Hz és 110 
kHz között képesek ugyanazzal a szervvel, a 
gégével hangokat kelteni. Az elefántok az 
emberi fül számára észlelhetetlen „infrahang” 
tartományban, 20 Hz alatt kommunikálnak, 
akár több kilométeres távolságból.

Mostanáig nem volt egyértelmű, hogy 
ezek a hangok pontosan hogyan keletkeznek: 
vajon a macskaféléknél jellemző dorombolás-
mechanizmus szerint, vagy inkább az embe-
ri ének- és beszédhangokhoz hasonló módon 
ezek is az áramló levegő által keltett rezgések. 
A dorombolás-módban a hangokat idegi 
szabályozású izom-összehúzódások generálják 

és ez különösen alkalmas mély hangok képzé-
sére. Ugyanakkor ez a technika magas han-
gokban „gyenge”, 200 Hz fölött nem nagyon 
lehet dorombolni. 

A kutatók egy berlini állatkertben termé-
szetes úton elhalt elefánt kipreparált gégéjével 
kísérleteztek, és kizárták a dorombolás me-
chanizmust. Kimutatták, hogy az elefántok 
extrém mély hangja ugyanolyan fizikai me-
chanizmus szerint keletkezik, mint az embe-
ri beszédhang. Az elefántgégén meleg és 
ned ves levegőt átáramoltatva a jellegzetes 
infrahangot is sikerült reprodukálniuk. 

Herbst, Christian T. – Stoeger, Angela S.  
– Frey, Roland et al.: How Low Can You 
Go? Physical Production Mechanism of 
Elephant Infrasonic Vocalizations. Science. 
3 August 2012. 337, 6094, 595–599. DOI: 
10.1126/science.1219712 
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Ahol germanisztika 
és judaisztika összeér

Mostohagyerek a nyelvek családjában a jiddis. 
Túlságosan hasonlít a németre ahhoz, hogy 
a germanisztika komolyan foglalkozzon vele; 
és – érthető módon – ugyanezért tekinti 
mellékesnek a judaisztika is. Pedig a jiddis a 
kelet-európai zsidóságnak évszázadokon ke-
resztül az anyanyelve volt, előbb csak megtűrt 
zsargonként, majd – a XIX. század közepétől 

– egyre inkább irodalmi nyelvként is. A jiddist 
héber betűkkel írják és nyomtatják, amitől a 
laikus könnyen hébernek nézi, jóllehet a két 
nyelvnek nyelvészetileg nincs köze egymás-
hoz. Egy példa: a Szentírás első szavai (Kez-
detben teremtette Isten…) héberül „Börésít 
bárá elóhím”, míg ugyanez jiddis fordításban 
„Im onfang hot Got geshafn”. A jiddis nyelvű 
vagy jiddist is tartalmazó könyveket a köny-
vészet sokáig a „héber” kategóriába sorolta, a 
nyomtatásukhoz használt betűk miatt. Kevés 
munka foglalkozott a jiddis anyaggal, pedig 
az folklorisztikai, szociológiai, sőt olykor 
irodalmi szempontból igen érdekes. 

Ezért olyan nagy és üdvözlendő teljesít-
mény Komoróczy Szonja Ráhel munkája, 
amely az MTA Kisebbségkutató Intézete 
gondozásában jelent meg Yiddish Printing in 
Hungary: An Annotated Bibliography (Jiddis 
nyomtatványok Magyarországon: Annotált 
bibliográfia) címmel. Amilyen fontos a törté-
nésznek egy megbízható kronológia, olyan 

alapvető szükséglet a filológusnak, nyelvész-
nek egy megbízható annotált bibliográfia. 
Bámulatos gazdagságot tár fel a szerző példá-
san alapos munkája. Az 1814–1949 közötti 
időszakot és a történelmi Magyarország te-
rületét dolgozza fel, 260 oldalon át sorolja a 
könyveket és 30 oldalon a sajtótermékeket, 
összesen több mint 700 tételt. Ez akkor is 
szép szám, ha a tételek jó része szerény, 20–30 
oldalas füzet vagy brosúra. (Érdekes, hogy a 
Délvidékről és Horvátországból nincsenek 
tételek.)

Az egyes tételek helység szerint, azon 
belül időrendben sorakoznak. A tétel címe 
meg van adva héber betűsen, valamint a jid-
dis és (ahol indokolt) a héber kiejtés szerinti 
latin betűs transzliterációval. Ezután követ-
kezik a szerző, város, év, kiadó, könyvméret, 
majd az annotáció, azaz a tartalom rövid le-
írása és egyéb megjegyzések. Végül meg van 
adva a könyv helye (mely gyűjteményben van 
meg) és a rá ( vagyis a meglétére, tartalmára) 
való hivatkozások.

Példás gondossággal van a könyv kiállítva, 
van térkép, névmutató, helynévmutató (a 
hely ségek magyar, jiddis, német, szlovák, 
ukrán, román nevével). Helyes, hogy a könyv 

„szerelvényei” (előszó, annotációk stb.) angol 
nyelven vannak, hiszen egy ilyen munkát a 
nemzetközi szakma is nagy haszonnal fog 
forgatni. Olyan meglepő dolgokat tudunk 
meg, hogy Aradon 1947-ben Wolf Tambur 
egy jiddis nyelvű regényt adott ki Friling on 
zun címmel (Frühling ohne Sonne, Tavasz 
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napsütés nélkül) – akár jó ez a regény, akár 
gyenge, a jelen bibliográfia révén lehetővé 
válik, hogy valaki majd megfelelő helyére 
tegye a közép-európai holokausztirodalom 
művei közé. Kirajzolódik a magyarországi és 
kelet-európai zsidóság (az ún. askenázi zsidók) 
virágkorának élénk kapcsolatrendszere, az 
egymást átszövő nyomdák, kiadók, kereske-
dők gazdag hálózata. Így például Holder Jó-
zsef, a Máramarosban született, jiddis nyelvű 
költő (egyébként ő fordította Madách Tragé-
diáját jiddisre) 1928-ban megjelent verseskö-
tetét Vilnában (Vilnius) nyomtatták ki. A 
nagyváradi Hauer Benjamin 1910-ben a Ko-
lozsvári Weinsteinnél adta ki 18 oldalas jiddis 
vitairatát a marosludasi zsidó vallásbíróság 
azon döntése ellen, amely megengedte a shli-
vovits (szilvapálinka) fogyasztását pészachkor.

A tételek számozása talán lehetett volna 
folyamatos, hogy minden szám csak egyszer 
szerepeljen – ez a későbbi idézhetőséget, hi-
vatkozást megkönnyítené. Az egyes tételek-
ben a kiadás helye mindig city-ként van 
megadva, ami a történelmi Magyarországot 
nem ismerő olvasónak (és ne feledjük: a könyv 
angolul készült!) félrevezető lehet, hiszen 
Bártfa vagy Lakompak aligha nevezhető city-
nek, különösen történeti munkában, hiszen 
a city hagyományosan püspökséggel rendel-
kező várost jelent. Talán a locality pontosabb 
lett volna.

A munka címe „jiddis” nyomtatványok-
ról beszél, s mi is ilyenekről szóltunk eddig. 
Van azonban egy csoport, melyek tételei sa-
játos átmeneti kategóriát képviselnek: hibát-
lan irodalmi (azaz Hochdeutsch) németséggel 
vannak megfogalmazva, ám héber betűkkel 
vannak leírva. (A nem filológus olvasó ked-
véért: olyan ez, mint amikor az orosztanítás 
időszakában az iskolás gyerekek játékból cirill 
betűkkel, de magyarul leveleztek.) Komoróczy 

Szonja Ráhel ezt a nemzetközi gyakorlatnak 
megfelelően Judeo-German, azaz Jüdisch-
deutsch (zsidó-német) minősítéssel jelzi. Fel-
merülhet a kérdés, hogy e kiadványokat miért 
szerepelteti, hiszen ezek nem jiddisül vannak, 
hanem németül. Eljárása mégis érthető, sőt 
helyeselhető, hiszen a héberbetűs nyomtatás 
miatt ezekkel a germanisztika nem foglalko-
zik – például nincsenek benne Kertbeny 
Ká roly Magyarországi német könyvészet 
1501–1860 (Bp., 1886) című, minden, Magyar-
országon készült német könyvet felsoroló 
bibliográfiájában, nyilván azon az alapon, 
hogy ezek „zsidóul” vannak. 

Az ilyen német nyelvű, de héber betűkkel 
nyomtatott munkáknál a cím latin betűs 
átíráskor filológiai dilemma adódik: vajon 
ugyanúgy transzliteráljuk-e latin betűsre a 
szöveget, mint a héber vagy igazi jiddis esetén, 
avagy – elismerve, hogy „sima” német szö-
vegről van szó – a latin betűs közlésben állít-
suk vissza a német helyesírásnak megfelelő 
alakot? Mindkettőnek vannak előnyei és 
hát rányai. A területet nem ismerő olvasó szá-
mára hadd hozzak orosz példát: hogyan ke-
zeljük a nyilvánvalóan német eredetű orosz 
neveket? Például a zongorista nevét a transz-
literált „Rihter” vagy a németes „Richter” 
for mában írjuk-e, és a filozófus „Gercen” vagy 

„Herzen” legyen? Komoróczy Szonja Ráhel 
az előbbi, tehát a transzliterált nem-németes 
megoldást választja, s ezt nem kifogásolhatjuk, 
hiszen egy ilyen bibliográfiai munkában a 
következetesség a legfontosabb. Például a 
Kolozsvár 3-as tétel (1922) címét így adja meg 
latin betűsen: Der tsionizmus und zayne neben-
ershaynungen im likhte der religion, ami meg-
felel választott stratégiájának (mint a föntiek-
ből a Rihter, Gercen), de kulturálisan mégis-
csak félrevezető, mert olyan, mintha hibás 
németséggel (vagy éppen jiddisül) volna. 

Könyvszemle

Holott az eredeti szerző, Glasner Mózes szán-
déka szerint ez így festett volna latin betűvel: 
Der Zionismus und seine Neben erscheinun gen 
im Lichte der Religion. Könnyen belátható, 
hogy ez nem jiddisül van, ugyanis a jiddisben 
az ’és’ mindig un, nincs datívuszi –e, és nincs 
genitívusz. Jiddisül a cím vége így hangzana: 

… inem Likht fun der Religie. Komoly tanul-
sága ennek a könyvnek, hogy a bibliográfiá-
ban szereplő tételek jelentős része németül 
van (olykor még az umlaut két pontja is rá 
van téve a héber betűkre!), ám mivel zsidó 
környezetben, zsidó olvasók számára szület-
tek, feltétlenül itt van a helyük.

Komoróczy Szonja Ráhel ma a legalkal-
masabb szakember e terület feldolgozására. 
Doktori disszertációját Oxfordban készítette 

a magyarországi jiddis kultúrtörténetéből. 
Sokat tett és tesz azért, hogy a jiddis nyelv és 
irodalom tanulmányozása (a jiddisztika) tudo-
mányos rangját elismertesse. Adatgyűjtésének 
pontosságát természetesen nem tudom ellen-
őrizni, de a közlés rendezettsége, áttekinthe-
tősége alapján nincs kétségem afelől, hogy a 
kérdéses területet valóban a teljesség igényével 
feldolgozta. Munkája hiánypótló, egyben 
inspiráló lehet a terület alaposabb kritikai-
kultúrtörténeti feldolgozására. (Szonja Ráhel 
Komoróczy: Yiddish Printing in Hun gary: An 
Annotated Bibliography. [Hungaria Judaica 25] 
Budapest: Center for Jewish Studies at the 
Hungarian Academy of Sciences, 2011. 356 p.) 

Nádasdy Ádám
nyelvész

Magyar sorsfordulók 1920–1989
Romsics Ignáctól nem idegen a szélesebb 
kö zönségnek írt történelmi esszé műfaja. Ku-
tatási területeiből rendre publikált kisebb-na-
gyobb tanulmányokat napilapok és történel-
mi folyóiratok hasábjain is. 2010 és 2011 
nya ra között négy ilyen írása is foglalkozott 
magyar történelmi sorsfordulókkal. Most 
ezeket hat további tanulmánnyal kibővítve, 
egy kötetbe szerkesztve jelentette meg az 
Osiris Kiadó.

Az olvasónak úgy tűnik, hogy „sorsfordu-
ló” alatt Romsics elsősorban az ország terüle-
ti változásokkal járó eseményeit érti. A tíz 
tárgyalt sorsfordulóból hat közvetlenül, egy 
pedig közvetetten (belépés a háborúba) ezzel 
kapcsolatos. Egyértelműen ide sorolhatjuk a 
trianoni és a párizsi békeszerződést, a két 
bécsi döntést. Kárpátalja és a Bácska visszavé-
tele ugyan önálló magyar mozgástérből fa-
kadt, de a kereteket egyértelműen más nagy-
hatalmak adták hozzá. 1949 – a kötet szerint 

„a demokrácia vége” szintén alapvetően egy 
másik nagyhatalom erőteréből indult ki. A 
sorsfordulóként tárgyalt eseménysorok kö-
zött csak három akad, amelynek kialakulásá-
ban nincsenek direkt külpolitikai meghatá-
rozottságok abban az értelemben, hogy 
mások fejünk felett eldöntött cselekedeteiről, 
illetve ezek következményeiről lenne szó: az 
1956-os forradalom és a rendszerváltás, vala-
mint kisebb mértékben Magyarország belé-
pése a II. világháborúba. Természetesen ezek 
is csak a nemzetközi politika eseményeinek 
fényében értelmezhetőek, de itt legalább el-
mondható, hogy a döntő lökés belülről jött, 
és ezért létezett komoly magyar mozgástér is.

Minden bizonnyal „kényelmi” szempon-
tok – azaz a korábban megjelent írások – ha-
tározták meg azt, hogy mi kerüljön itt tár-
gyalásra. A kötet címe is jelzi: nem azzal az 
igénnyel íródott, hogy az összes történelmi 
sorsfordulót tárgyalja. Ennek ellenére Rom-
sics narratívájával szemben megfogalmazha-
tó kritika. Azt még megértem, hogy a király-
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puccsokat, Gömbös Gyula megbuktatását, 
az általános és titkos választások 1939-es be-
vezetését vagy Imrédy Béla kormányra kerü-
lését nem tekinti tárgyalandó sorsfordulónak, 
holott sok szempont indokolhatná ezek tár-
gyalását is. A szerző azonban szuverén egyéni-
ség, így joga van olyan koncepcióhoz, amely 
ezeket az elemeket nem tartalmazza. 1944–
1945 mint sorsforduló(k) „nem szerepeltetése” 
mégis többszörösen megmagyarázhatatlan. 
Szándékosan írtam többes számban. A Sztó-
jay-kormány intézkedései, az ország totális 
hadba állítása és a zsidónak minősített lakos-
ság jelentős részének szisztematikus deportá-
lása, illetve legyilkolása ugyanis szerintem 
kikerülhetetlen. Jelentőségében, károkozásá-
ban talán csak Trianonhoz mérhető, különö-
sen, ha az értelmetlenül vagy aljas indokkal 
elpusztított emberek számát nézzük. Az or-
szág ebben az egy évben majdnem egymillió 
embert vesztett! A magyar történelem ismert 
ezer éve alatt hasonló vérveszteségre talán csak 
a tatárjárás alatt volt példa. Ha az antiszemi-
tizmus áldozataitól eltekintünk, akkor is 
ször  nyűek az adatok, mert a II. világháború 
halottainak több mint fele a hosszú háború 
utolsó tizenkét hónapja alatt vesztette életét! 
Ebből a perspektívából is valódi sorsforduló-
ról beszélhetünk. Emellett pedig legalább 
ennyire fontos sorsforduló 1945, azaz az állí-
tólagos „felszabadulás”. Mindkét témáról a 
magyar lakosságban máig tévképzetek tucat-
jai élnek. Jóval több előítélet és téveszme ta-
pad hozzájuk, mint a területgyarapodáshoz. 
A zsidóság deportálása kapcsán máig nem 
köztudott az ezzel kapcsolatos nemzeti fele-
lősség mértéke, a magyar szervek aktivitásá-
nak perdöntő fontossága és a folyamattal 
kap csolatos anyagi haszonlesés, illetve a 
rasszista szociálpolitikai megfontolások. Mi-
közben a Magyar Királyi Honvédség csapat-

történet-kutatása reneszánszát éli, a közvéle-
mény előtt nem ismert az a lelkiismeretlenség, 
amellyel a magyar hadvezetés bizonyos alak jai 
vágóhídra hajtottak embereket. Ugyan így 
kevéssé ismertek azok a megfontolások, ame-
lyek 1945-ben Rákosit és elvtársait vezették.  
Hasznos lett volna ezért, ha a szerző ezeket is 
tárgyalja, annál is inkább, mert kompetenci-
ája Magyarország szovjetizálásának kérdésé-
ben vitathatatlan, és összefoglaló művei 
alapján e sorok írója (és egyben tanítványa) 
abban is biztos, hogy a Sztójay-kormányról 
is lett volna fontos mondanivalója. Így viszont 
a kötet belső koherenciája több ponton sérül.

Romsics egyoldalas előszavában nem 
tartotta fontosnak annak definiálását, hogy 
mit is kell érteni „sorsforduló” alatt, pedig ez 
egyáltalán nem egyértelmű. Az egyes tanul-
mányokban, például az 1949-et elemző írás-
ban ugyan megemlíti, hogy bizonyos folya-
matoknak nem könnyű kijelölni a kezdő- és 
végpontját, de általános eligazítást nem kap 
az olvasó. Ez sajnálatos, hiszen a szerző biztos 
kézzel tudta volna orientálni olvasóját arról, 
hogy mit is jelent a „sorsforduló” kifejezés, 
mi ennek az értelme, hogyan és mennyiben 
lehet kiragadni egy történelmi folyamatból 
egy pillanatot, amelynek nagyobb vagy akár 
perdöntő jelentőséget tulajdoníthatunk az 
adott döntés – azaz a mozgástér – szempont-
jából. Egy ilyen elemzés azért is hasznára vált 
volna a kötetnek, mert ezzel egyfajta metodo-
lógiai bevezetést is kaphatott volna az érdek-
lődő olvasó a történeti narratívák kérdésébe, 
amelyek a „sorsfordulók” kijelölését is meg-
határozzák.

Lehetséges, hogy a szerző úgy tekint kö-
tetére, mint egyfajta népszerűsítő tanulmány-
kötetre, amelybe majdhogynem véletlensze-
rűen kerültek bele írások. Meglepne azonban, 
ha a külvilág is ennyire laza értelmezési ke-

Könyvszemle

rettel rendelkezne. Romsics sokkal nagyobb 
és ismertebb történész annál, mintsem elhi-
hető volna neki, hogy a sorsfordulók tárgyalá-
sa nála véletlenszerű, csupán pillanatnyi ér-
deklődése által determinált. Tartok tőle, hogy 
a témaválasztásba jobbról és balról egyaránt 
értékítéletet is beleláttatnak majd, ami a szer-
zőtől biztos távol állt. Kár, hogy így alakult, 
mert „sorsforduló” választásaival nar ratívája 
sterilebbé vált, holott ha valaki, akkor éppen 
Romsics Ignác az, aki a közérthető tudomá-
nyosság nyelvén tudná elmagyarázni a társa-
dalom számára fontos történelmi folyama-
tokat is.

Ezeket a fenntartások azonban nem érin-
tik az egyes fejezeteket, amelyek mestermun-
kák. A tanulmányokat jegyzetapparátus és 
névmutató gazdagítja, az eredetileg külön-
külön megjelent írásokba beépültek a kutatás 
legújabb eredményei is. Igen alapos térképek 
is segítik az egyes fejezetek mondanivalójának 
megértését, és esetenként eredeti dokumen-
tumok fotómásolatát is tanulmányozhatja az 
olvasó. A forrásszövegekhez is külön mutató 
készült.

Minden íráshoz külön dokumentumköz-
lés társul. Ezek a kutató számára is tartalmaz-
nak újdonságokat, sokszor kifejezetten szemé-
lyes hangvételűek, mint pléldául Márai Sán-
dor Észak felé 1938. november 24. című írása, 
amely a felvidéki bevonulásról készült doku-
mentumfilmről szól. Márai akkor azt gon-
dolhatta, rendkívüli történelmi sorsforduló-
ról ír, hiszen élményei katartikusak voltak, és 
ebben egy ország teljes lakosságával osztozott. 
A filmhíradó arcai „…nem színészkednek, 
hanem tanúskodnak. Ezek a könnyek, me-
lyek öregemberek és gyermekek arcán pereg-
nek végig, nem glicerinkönnyek. Egy nép 
tanúskodik e képeken az egész világnak, hogy 
boldog, mert hazatérhetett.” Márai érzelmei 

érthetőek, és akkor is azok volnának, ha sze-
mély szerint nem Kassán született volna. 
Visszatekintve azonban már nem ennyire 
egy értelmű a kép. Hasonló katarzist ugyanis 
még egyszer elért a magyar társadalom, 1940-
ben, amikor (hogy ismét a kötetből az olva-
sónak minden bizonnyal kevéssé ismert, 
eny hén rasszista Márait idézzem): „az elmúlt 
huszonkét esztendős megszállás minden ci-
gány gyalázata [sic!] sem tudta megsérteni 
Kolozsvárt”. Utólag ezek a katarzisok csak 
pillanatnyi megkönnyebbülésnek bizonyul-
tak, maradandó hatásuk a nullát közelítette, 
és ennyiből igencsak kérdéses, hogy esetük-
ben csakugyan igazi, sorsdöntő fordulókkal 
állunk szemben?

Két tanulmánynál volt némi hiányérze-
tem. A Délvidék visszacsatolása kapcsán 
Romsics csak annyit ír, hogy a csetnikek ak ciói 
váratlanul érintették a hagyományos hadvise-
lésre felkészített magyar alakulatokat, ame-
lyek gyakran pánikba estek, és ilyenkor 
vaktában kezdtek lövöldözni. Valójában en-
nek ellenkezője igaz. A magyar alakulatokat 
a parancsokban kifejezetten felkészítették arra, 
hogy csetnikekkel szemben kell fellépniük. 
Más kérdés, hogy hatékony partizánvadász 
képzettséggel nem rendelkeztek, és ezt a felső 
vezetés szerbellenes előítéletei sem pótolták. 
A magyar katonai parancsnokságok kezdettől 
fogva a „kiirtani” kifejezést használták csetni-
kek esetében, túszszedést és túszkivégzést 
rendeltek el. A magyar bevonulásnak mini-
mum 1122 (1945 utáni jugoszláv adatok sze-
rint kb. 3500) halálos civil áldozata volt, mi-
közben a magyar katonaság csak 126 halottat 
és 241 sebesültet, a jugoszláv haderő 65 halot-
tat és 233 sebesültet vesztett, ezért elmondha-
tó, hogy az 1941-es délvidéki események 
előrevetítették a „hideg napokat” és a magyar–
szerb viszony végzetes elromlását. Ezeknek 
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az adatoknak a tárgyalása még inkább alá-
húzta volna az esemény sorsforduló jellegét. 
A másik hiányérzetem a második világhábo-
rús hadbalépéssel kapcsolatos. Romsics biztos 
kézzel kezeli a kérdés forrásanyagát, és nem 
kerüli ki a felelősség kérdését sem. Ennek 
kapcsán elmarasztalja Horthy Miklós kor-
mányzót, de azt is írja, hogy ő „elég hamar 
rádöbbent tévedésére”. Egy fontos körülményt 
azonban nem említ, nevezetesen a Szovjet-
unióval szemben támasztott magyar területi 

követelések kérdését. Sajnálatos, mert éppen 
ebben érhető tetten a magyar politikai veze-
tés teljes aránytévesztése. Horthy ugyanis 1941. 
szeptember 7-én Hitlertől több ezer négyzet-
kilométert érintő területi korrekciókat kért a 
galíciai határszakaszon. Ha valami, akkor ez 
mutatja Horthy végtelen korlátoltságát.(Rom-
sics Ignác: Magyar sorsfordulók 1920–1989. 
Budapest: Osiris, 2012, 232 p.)

Ungváry Krisztián
történész

Könyvszemle

Gondolattár a városfejlődésről
Mi a város? Milyen tényezők befolyásolják 
fejlődését? Hogyan alakultak ki a megaváro-
sok, s miként jellemezhetők azok sajátosságai 
a különböző földrészeken vagy eltérő gazda-
sági fejlődést bejáró térségekben? Miként 
határolhatók el, vagy éppen kapcsolódnak 
össze a városfejlődés szakaszai? 

Ezek a kérdések foglalkoztatják Enyedi 
Györgyöt új könyvében a Városi világ-ban. A 
szerző hosszú és tudományos eredmények-
ben bő velkedő pályának alkonyán összegző, 
rendszerező művel lepte meg a regionális 
tudomány művelőit, a városfejlődés iránt 
érdeklődőket és a társadalomtudomány friss 
eredményeit befogadni kívánó olvasókat. 

Az Akadémiai Kiadónál 2012-ben megje-
lent közel 200 oldalas mű a Modern Regioná-
lis Tudomány sorozat újabb, immáron hetedik 
kötete. A sorozatszerkesztő (Lengyel Imre 
professzor) és a támogató négy hazai egyetem 
(Pécsi Tudományegyetem, Szent István Egye-
tem, Szegedi Tudományegyetem, Széchenyi 
István Egyetem) regionális tudományi dok-
tori iskolái arra szövetkeztek 2009-től, hogy 
tudományterületük egy-egy izgalmas elméle-
ti kérdését összefoglaló monográfiában adják 
közre, s azok megírására a szakma kiválósá-

gait kérjék fel. Ezzel kívántak hozzájárulni ez 
új társadalomtudományi szakterület fejlődé-
séhez, de tananyagot is biztosítani mind a 
mester-, mind a doktori képzéshez. A sikeres 
sorozat keretében ebben az évben még továb-
bi művek jelennek meg.  

Enyedi Györgyöt nem kell a hazai társa-
dalomtudományi kutató, olvasó közönség-
nek bemutatni. Hosszú évtizedek óta végez 
gazdaság- és a társadalomföldrajzi elemzése-
ket. A múlt század nyolcvanas éveinek elején 
elindítója, egyben szellemi és intézményi 
vezetője volt a hazai regionális tudománynak. 
Egy jelentős tudományos műhelyt, pontosab-
ban intézethálózatot vezetett, s annak bázisán 
teremtődtek meg a hazai regionális tudo-
mány formalizált keretei, kutatóhelyektől, 
doktori iskolákon át egészen az akadémiai 
szervezetig vagy az önálló folyóiratig, könyv-
sorozatokig. Enyedi György tudományos 
mű helyt, iskolát teremtett, támogatásával 
több tudós, oktató nemzedék nőtt fel, nem-
csak itthon vagy határokon túli magyar regio-
nális kutatók között, hanem külföldön is. 
Évekig vezető tisztségviselője volt a Nemzetkö-
zi Földrajzi Uniónak, annak több tagszervé-
ben tiszteletbeli taggá választották munkája 
elismeréséül. Ezek a szerteágazó nemzetközi 
tapasztalatok számos helyen visszacsengenek 

a könyvben, jelezve, hogy a szerző a világ bár-
mely táján otthonosan mozog, megismerte 
a különböző térségeket, s eligazodik nagyvá-
rosokban, tapasztalta fejlődésük sajátosságait. 

Az előszóban a szerző kijelenti, hogy a 
Városi világ utolsó műve, összegzése, rendsze-
rezése a városföldrajzi-urbanisztikai kutatása-
inak, amelyet két nagy egységben és hét feje-
zetben ad közre. 

Az első nagyobb egység a könyv első két 
fejezete, amelyek a várossal kapcsolatos elmé-
leti irányokat tekintik át. A szerző azzal a 
megkötéssel él, hogy e rendkívül bonyolult 
társadalmi és gazdasági rendszer fejlődését a 
könyvben csupán a város és térsége kapcso-
latán, együttműködésén, térbeli kiterjedését 
alakító tényezőkön keresztül fogja elemezni.  

Ennek következtében a város jellemzésé-
re, ahogy írja, a város arcai leírására nyolc 
tényezőt tekint át. A földrajzi arcban megje-
lenik a falu és a város dichotómiájának újra-
gondolása, a nem alárendeltségi viszonyok 
hangsúlyozása, a városi hálózatok felvázolása, 
s azok elemeinek kölcsönhatásrendszere. A 
közgazdasági arc keretében tárgyalja a tér és 
a közgazdaságtan viszonyát, kitérve arra, hogy 
mennyire nem ismerték fel a közgazdászok a 
városi gazdaság jelentőségét. A történeti arcot 
a városi szellem, kultúra jellemzi, bevezeti a 
második urbanizáció fogalmát, vagyis a város 
használati módjainak alakulását, az elit lakó-
helyének változását, s ezzel a várossal szem-
beni igények folyamatos átrendeződését. A 
demográfiai arc hagyományos kereteit bőví-
ti a szokások és értékrendek szerepével, a la-
kók elkülönülésének szempontjaival, vagy a 
városi szolgáltatások igénybevétele módjának 
változásával. A társadalmi arc, mint a szerző 
szerint a városi lét legfontosabb megjelenési 
formája, az életminőség antropológiai és szo-
ciológiai szempontjai alapján elemezhető, 

jelezve a városi élet összetettségét, benne a 
társadalmi csoportok elkülönülését, s azok 
mozgását. A közjogi-közigazgatási arc voná-
saiban jelennek meg a városfejlődés szabályo-
zásának keretei, a városrendezés szempontjai, 
vagy az önkormányzati kompetenciák és 
kont rollok egyensúlya. Az urbanisztikai di-
menzióban elsőként a műszaki kérdéseket 
veti fel, magát a városépítést, de ezek mögött 
számtalan társadalmi összefüggés húzódik 
meg, azok konfliktusaival és dilemmáival. 
(Gondoljunk csak napjainkban a városköz-
pontok rehabilitációja, az erőforrások ezen 
városterületekre való koncentrálására). S vé-
gül a természeti arcban a környezet felértéke-
lődésére hívja fel a figyelmet a szerző, jelezve 
a városhasználat és a beépítési módok válto-
zását, azok összetett hatásmechanizmusait. 

A mi a város? kérdésre ezekkel a tényezők-
kel adja meg a választ, egyben számos új 
megközelítést kínál az olvasónak, ösztönözve 
a kutatókat, elemzőket, de magukat a város-
tervezőket is, hogy az általa felvetett összefüg-
géseket további szempontok alapján tekint-
sék át, vagy építsék be a fejlesztésekbe. 

A várostípusok közül a megavárosokra 
koncentrál a mű. Megavárosnak tekinthető 
az „egymagú: egyetlen nagyvárosi központ-
hoz kapcsolódó elővárosok, kis- és középvá-
rosok funkcionális összekapcsolódó rendsze-
re. A megapolisz több központú, többnyire 
lineárisan terjeszkedő, fokozatosan egybeépü-
lő várossor, különböző méretű városrégiók 
halmaza.” (42–43.)

Hat szempont alapján vizsgálja a mega-
városokat, így kialakulásuk, a globális város-
rendszerben való megjelenésük, a földrajzi 
el helyezkedésük és térszervező szerepeik 
alap ján, majd kitekint a funkcióikra, s azok 
változásaira, a városkormányzás kérdéseire és 
a lehetséges fejlődési irányokra. 
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Könyvszemle

Nem kívánjuk megfosztani az érdeklődő-
ket az élménytől, azzal, hogy ezen ismérveket 
egyenként bemutatjuk. Briliáns elméleti 
összegzések áttekintését olvashatjuk, s azokat 
gyakorlati tapasztalattal megtámoga tott le-
írások egészítik ki. Csupán két észrevételt 
teszünk, amelyekkel a tudós Enyedit nagy-
szerűen jellemezhetjük. Az első, hogy egy 
korábbi, húsz évvel ezelőtti, a decentrali zált 
területi fejlődésre vonatkozó tézisét kritikusan 
újragondolja, sőt visszavonja. Beismeri, hogy 
a kilencvenes évek elején született munkáiban 
tévesen ismerte fel a kvaterner funkcióknak 
a dekoncentrált fejlődésre gyakorolt hatását. 
Mondván: az elmúlt évtizedekben éppen 
ellentétes folyamatok zajlottak, e szerepkörök 
nem szétterültek a térben, hanem hatá rozot-
tan a megavárosokban kon centrálódtak. A 
másik megállapítás – ami a következő nagy 
egységben kifejtésre kerül –, hogy a megaváro-
sok mint a gazdaság, az innovációk és a ha-
talom központjai funkcióikban diverzifikál-
tak lehetnek. Azok a különböző fejlettségű 
térségekben, s azok gazdaságaiban (fejlett, 
felzárkózó, emelkedő, kevésbé fejlett) – nap-
jainkra már az egyes földrészeken vagy azok-
hoz is kötődve – másként és másként jelennek 
meg, s egyben eltérő karaktereket és fejlődési 
pályákat mutatnak. Ez a tér-idő mátrix végig 
jelen van a könyvben! Magát a városfejlődést 
éppen a fentebb bemutatott jellemzők miatt 
folyamatosan változó tényezőrendszerekben 
értelmezi a szerző, amelyek közül hol az egyik, 
hol a másik emelkedik ki, kap prioritást, míg 
egyes korábbiak eltűnnek, vagy éppen szuny-
nyadnak. Így a városhálózatok és azok rend-
szerei mindig a gazdasági-társadalmi fejlődés 
tükrei, annak kifejezői, határozott megjele-
nítői, de a hordozói és alakítói is egyben. 

A városfejlődés tér-idő mátrixának leírását 
olvashatjuk a harmadik fejezetben, ahol a 

városnövekedés egyes szakaszait veszi sorra a 
szerző. Az irodalomban sokszor feldolgozott 
periódusokat Enyedi nemcsak precízen ösz-
szefoglalja (s mindezt egy nagyszerű táblázat-
ban közreadja), hanem azokat legújabb ku-
tatásokkal egészíti ki. Több, eddig kevésbé 
vizsgált tényezőre hívja fel a figyelmet. Kitér 
a különböző földrajzi terek sajátosságaira – 
amit majd a további fejezetekben részletesen 
feldolgoz –, s számos izgalmas kutatási kérdést 
villant fel, eligazítást adva a jövő kutatási 
irányaihoz. (A számos ötlet közül csak kettőt 
emelünk ki. Az egyik a vidéki térség és az 
urbanizáció viszonya, az urbanizáció elhanya-
golt kutatási kérdései; a második a globális 
városi rendszerek megjelenésével a klasszikus 
christalleri településrendszer-modell újragon-
dolásának szükségessége.) 

A városok szerepeit, funkcióit három vi-
lággazdasági dimenzióban, így a fejlődő, az 
emelkedő és fejlett, a globalizációt alakító 
gazdaságok, s egyben földrajzi terek vonat-
kozásában vizsgálja a következő rész három 
fejezetében. Az elméleti keretek friss leírásán 
túl átfogó történeti értékeléseket is nyújt a 
szerző, amelyek számos új momentumot vil-
lantanak fel, s a városfejlődésen keresztül 
érzékeltetik a gazdasági-társadalmi fejlődés 
rejtett, még fel nem tárt dimenzióit. Az egyes 
típusok általános bemutatásán túl, azokat 
jellemzően magukba foglaló földrajzi terek 
vagy országok sajátos városfejlődéséről továb-
bi részletes elemzéseket olvashatunk. Így 
meg ismerhetjük az afrikai város sajátosságait, 
vagy áttekinthetjük a latin-amerikai és ázsiai 
városfejlődés izgalmas folyamatát. Az európai, 
az orosz, az észak-amerikai és a japán városok 
fejlődési sajátosságával illusztrálja a szerző a 
globális gazdaságok városi rendszereit, egyben 
a gazdasági és társadalmi átalakulások sajá-
tosságait, ellentmondásait. 

A leírások nemcsak azzal válnak érdekessé, 
hogy azok történeti dimenzióit és mai gond-
jait egyaránt érinti a szerző, hanem az életsze-
rűségükkel is. Az egyes modelleket és azok 
jellemzőit az képes igazán plasztikusan és 
mé lyen bemutatni, aki önmaga is felfedezte 
ezeket a városokat, járt ott, élményeket szer-
zett működésükről, hangulatukról. Enyedi 
szakmai utazásainak képei csak egy-egy mo-
mentumban villannak fel az elemzések során, 
de kitűnik a szövegből, hogy olyan kutatótól 
ismerhetjük meg a városfejlődés sajátossága-
it, aki magas szintű elméleti ismereteit több 
évtizedes terepmunkával egészítette ki. 

Hogyan tovább város, milyen irányú lehet 
a városfejlődés? – teszi fel az utolsó fejezetben 
a kérdést a szerző. Sorra veszi a várospolitika 
akcióterületeit, így a városi kormányzást, a 
szociális és kultúrpolitikát, az infrastruktúra 
és közszolgáltatás fejlődési irányait, a városi 
földhasználatot és lakáspolitikát, a közlekedés 
és az elérhetőség gondjait, s végül a foglalkoz-
tatás és gazdasági növekedés kapcsolatát.   

Három szcenáriót fejt ki: a pesszimista, 
az optimista és – talán nevezzük így – a realis-
ta for gatókönyvet. A kiválóan megkomponált 
koncentrált jövőképek jelzik, hogy a közös-
ségek fejlődésének kulcsa a jövőben a váro-
sokban keresendő; igencsak meghatá rozó lesz 
ezen élettér alakulása s annak minősége. A 
szerző nem kötelezi el magát egyik irány mel-
lett sem, azt írja: „aki megéli, meglátja”.

Enyedi György összefoglaló műve a hazai 
– s a remélhető angol fordítás után – a nem-
zetközi regionális tudomány értékes, eligazí-
tó alkotása. Gondolattár a városokról, azok 
fejlődési tényezőiről, modelljeiről, működési 
rendszereikről, hosszú ideig igazodást nyújt-
hat az oktatáshoz, ötleteket kínálhat a tudo-
mányos kutatáshoz, vitát gerjeszthet. A jó 
műnek ennyit kell adnia és nem többet! 
(Enyedi György: Városi világ. (Modern Regio-
nális Tudomány Szakkönyvtár) Budapest: 
Akadémiai Kiadó, 2012)

Rechnitzer János 
az MTA doktora, egyetemi tanár


