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Magyarország városodása a XVIII. században

Bevezetés
Magyarország léiekazáma a 18. században több mint kétszeresére emelkedett. A  
növekedésről tudni kell, hogy tájanként eltérő mértékű volt, s a történeti demográ
fiai kutatások a változások dinamikájáról is feltártak néhány mozzanatot. Példának 
okáért rámutattak arra, hogy a népmozgások fontos szerephez jutottak e korban.

E  tanulmány arra vállalkozik, hogy a népesség gyarapodását a városodás szem
pontjából vizsgálja a táji eltérések alapján. Nem kívánunk tehát a városiasodás 
problémakörével foglalkozni, tisztában vagyunk például azzal, hogy az Alföldön 
található városok sok szempontból különböznek a dunántúliaktól. Tudjuk továb
bá azt, hogy ennek a másságnak az igényes bemutatása számos minőségi kritéri
um bevonását és tisztázását követelné. Mégsincs módunk elmerülni olyan részle
tekben, mint településeink háztípusainak jellegzetességei, vagy a foglalkozási ré
tegződés kérdései. Számunkra — a jelen tanulmányban — a városodás fogalma 
pusztán népességkoncentrációt jelent, tehát egy szigorúan lehatárolt kvantitatív 
módszer érvényesítésére törekszünk. Célunk megvalósításához nélkülözhetelen- 
nek bizonyult egy, a vizsgálandó települések körét egységes szempontok alapján 
felsoroló adatbázis kialalkítása. Az így létrejött városállomány adott lehetőséget 
arra, hogy a városok népességi adatait statisztikai módszerekkel vizsgáljuk és a 
kialakult képet a nagy tájak közötti különbségek bemutatására használjuk fel.

A  18. századi magyarországi városodás összefüggő tendenciáit két időpillanat 
összevetésével mutatjuk be, az 1715-ös és 1720-as összeírások (I. időpont) és a 
józsefkori úgynevezett első népszámlálás (II. időpont) segítségével. Ha a három 
forráscsoportot összehasonlítjuk, megállapíthatjuk, hogy az eljárások pontossága 
nagymértékben megnövekedett: 1715-ben és 1720-ban háztartásonként, míg 
1784-87-ben személyenként is összeírták a népességet.1

Vizsgálatunk hitele kedvéért ki kell térnünk néhány szó erejéig az 1715-ös és 
1720-as összeírások forrásértéke körül kialakult vitára.2

Tudjuk, hogy az összeírás Acsády-féle feldolgozása a forrás pontatlanságából 
adódóan is sok hibát rejthet. Ezért azt a munkahipotézist fogalmaztuk meg, hogy 
az Acsády által közölt adatsorok összességükben hűen adják vissza az állomány 
egészének jellegzetes tagozódását és belső arányait. Elgondolásunk érvényét az is 
erősíti, hogy az összeírás az általunk vizsgált nagyobb települések esetében igazol-

* Jelen munkánk Granasztói György szellemi irányításával született, akinek tanácsaiért és 
segítségéért ezúton is szeretnénk köszönetét mondani. E problémakörrel az 6 „Magyaror
szág urbanizációja a XVIII. házadban” című egyetemi speciálkollégiumán kezdtünk el fog
lalkozni. A  tanulmány az itt indult több éves kutatás és együttműködés eredményét tartal
mazza, melyben részt vett Csögör Csaba, Kende Tamás és Markait Katalin is.
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hatóan pontosabb volt, mint a kisebb falvakban. A  felvetett hipotézis, mint ké
sőbb megmutatkozott, helyesnek bizonyult. Az a tény ugyanis, hogy az egyes vi
dékekre jellemző lokális tendenciákat (például: a Sopron környéki kisvárosok 
környezetükhöz viszonyított stagnálása — lásd később) az egymástól független 
adatváltozók térképre vetítése jól reprezentálja, indirekt bizonyítékát adja annak, 
hogy az Acsády által közölt adatok a növekedés és fogyás belső arányait tekintve 
helyesek. így módszerünkkel a megadott háztartásszámok, egyes adatok pontat
lansága ellenére is felhasználhatók.

Az elvi, módszertani kérdésekhez visszatérve megközelítésünk egyik fontos ele
mének tartjuk, hogy mellőzve az intézmény- és politikatörténeti kategóriákat egy 
táji-földrajzi felosztást vettünk alapul. Négy nagy tájegységet határoztunk meg, 
melyek az Alföld, a Felvidék, a Dunántúl és Erdély voltak. E négy régió elkülöní
tésével az volt a célunk, hogy egy olyan leíró fogalomrendszert alkossunk, amely 
pusztán a földrajzi térből, mint a maguk egyszerűségéből adott felszíni formák és 
adottságok összességéből ered. A  régiók meghatározása lehetőséget adott arra, 
hogy rámutassunk az egyes tájak sajátságaira és arra, hogy mennyiben egységesek 
vagy szétesők a városod ás mutatószámai szempontjából, valamint, hogy túllépve 
a táji-földrajzi határokon, milyen erővonalak köré rendeződnek a városok növe
kedésének fő súlypontjai. S végül: értelmezhetők-e egyáltalán ezek a jelenségek a 
nagy tájföldrajzi egységek keretei között ?

Mivel a rendelkezésünkre álló forrásokban az összeírás alapja a megye volt, tá
jegységeink határait kénytelenek voltunk a megyehatárok figyelembevételével 
megállapítani. Ennek függvényében a négy nagy tájegység a következő megyéket 
foglalja magában:
1. Alföldi Arad, Békés, Bács, Csanád, Csongrád, Hajdú kerület, Hármas

kerület, Heves-Külső-Szolnok, Pest-Pilis-Solt, Szabolcs, Szatmár, 
Temes és Torontál megyék.

2* Felvidék: Abaúj-Toma, Árva, Bars, Borsod, Esztergom, Gömör, Hont, Ki
shont, Komárom, Liptó, Nógrád, Nyílra, Pozsony, Sáros, Szepes, 
Trencsén, Turóc, Zemplén és Zólyom megyék.

3. Dunántúl: Baranya, Fejér, Győr, Moson, Somogy, Sopron, Tolna, Veszprém,
Vas és Zala megyék.

4. Erdélyi A  közigazgatási Erdély a Fartiummal és Máramaros megyével kie
gészítve.3 (lásd 1. sz. térkép)

M eg kell még említenünk, hogy a városokat felsoroló adatbázisunk kialakítása 
során, ha több adat állt rendelkezésünkre, mindig a magasabb értéket vettük fi
gyelembe. 4

Állományunkat, a nemzetközi szakirodalom eredményeit felhasználva, különbö
ző csoportokba rendeztük a városok nagysága alapján. Városnak tekintettünk 
minden olyan települést, melyet az összeírók jogállásuk alapján mezővárosi vagy 
városi kategóriába soroltak és háztartás illetve lélekszámúk az általunk meghatá
rozott alsó küszöbérték felett volt. A  városkategóriák, melyekre a továbbiakban 
hivatkozni fogunk, a következőek:
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— 2000-3000 lakos: „átmeneti település”
—  3000-10000 lakos: kisváros
—  10000-30000 lakos: város vagy középváros
—  30000- lakos: nagyváros vagy „főváros”
Mivel az ország lakossága a század során mintegy megkétszerződött, szükséges 

volt kategóriahatáraink módosítása. Ennek alapján az 1715-ös és 1720-as össze
írások szerint kialakított állományban (I. időpont) a legalsó létszámküszöböt álta
lában a felére csökkentettük.5

Munkánk tagolódása a következőképp alakul: az első részben néhány statiszti
kai alapmutató segítségével a nagy tájakat és az ország egészét jellemezzük. Majd 
a második fejezetben az úgynevezett rank-size módszer segítségével tovább mé
lyítjük a városállományokról alkotott ismereteinket és a régiók elemzését követő
en néhány általánosabb következtetés levonására teszünk kísérletet.

A t á j  és a város
Ha a történeti Magyarországot mint jellemzó felszíni formák együttesét akarjuk 
leírni, kézenfekvő, hogy a térséget központi helyzetű síkvidékek és a peremet alkotó 
magashegyek ellentéteként mutassuk be. Ez a jelleg minden bizonnyal a városállo
mány térbeli elrendeződésére is hatással van, a kapcsolat azonban jóval összetet
tebb annál, hogy néhány motívum alapján leírható lenne. Másrészt az állandóan 
változó történeti feltételek ugyanazokat az adottságokat hol előnyként, hol hátrány
ként jelenítik meg. Az viszont minden nehézség ellenére rögtön szembetűnik, hogy 
vizsgált állományunk mind a század elején mind a végén meglehetősen egyenetlenül 
szóródik a Kárpát-medencében. A  közben végbement térbeli átrendeződés fő irá
nya is markánsan kirajzolódik: 1715-20-ban a városok tekintélyes része az ország 
szélein tömörül, mégpedig két jól körülhatárolható csoportosulást alkotva. Az egyik 
Erdély déli részén, a másik Északnyugat-Magyarországon található, (lásd 2. sz. tér
kép) Ehhez a két régióhoz viszonyítva az ország más vidékei meglehetősen alacsony 
városiasodási mutatókkal rendelkeznek. Ez az elrendeződés a század végére gyöke
resen megváltozik: 1784-87-ben a városiasodás fő erővonalai térségünk tengelyét 
alkotó Duna-vonal köré összpontosulnak, de nem korlátozódnak a szűkebb érte
lemben vett folyópartra, hanem széles térségeket hasítanak ki a tágas alföldi síkság
ból. (lásd 3. sz. térkép) Az Alföld magasan városodon területe a Tiszán is túlterjed, 
és fontosnak tűnik a Kisalföldnek és környékének városodottsága is. A  század során 
lezajlott változások tehát úgy értelmezhetők, hogy az állomány térbeli elrendeződé
se radikálisan megváltozott és ez a folyamat az ország széleiről a belső vidékekre 
vitte át a gyarapodás súlypontjait. Annak fényében, hogy a magyarországi összlakos
ság legalábbis megkétszereződése mellett a városi népesség körülbelül megötszörö
ződött, jóval nagyobb jelentőséget nyernek ezek a tendenciák. Ez a két adat ugyanis 
arra mutat rá, hogy a városiasodási folyamatokat általában is a vizsgált időszak egyik 
kulcskérdéseként kell számon tartanunk. Annál is inkább, mert ez a számottevő 
változás a városi lakosság növekedésén túl új városokat is létrehozott, városállomá
nyunk a század folyamán 1,4-szeresére nőtt.
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A  számszerűen is megragadható fellendülés jelei tehát jól láthatóan néhány ki
tüntetett területre összpontosulnak- Régióelemzéseink során ezek árnyaltabb 
megjelenítésére teszünk kísérletet.

1, A lfö ld
Célszerű elemzésünket az Alfölddel kezdeni, mivel egyrészt — mint láthattuk — itt 
találhatók a növekedésben országosan is élenjáró területek, másrészt ez a táj írható 
le a legegyszerűbben.6 A  régió ugyanis mind a természetföldrajzi jellemzők, mind a 
városiasodási mutatók alapján két egymástól elkülönülő, de önmagában igen homo
gén területre oszlik. Az egyik, amit Rónának nevezünk, maga a szűkebb értelemben 
vett Alföld csaknem tökéletesen sík vidéke. A  másik az ezt körülölelő perem: a 
Rónát keletről és északról határoló, Erdéllyel illetve a Felvidékkel érintkező, nagy
jából félkörfvet alkotó sáv a síkság körül. Területét a síkságból a középhegységekbe 
átmenő változatos felszínt formák jellemzik és fontos szerep jut a folyóvölgyeknek.

Az Alföld a 18. század elején igen elhagyatott táj, alacsony népsűrűséggel, 
nagyságához képest meglehetősen kevés várossal. A  század vége felé ezzel szem
ben egy erősen városodon, térség bontakozik ki előttünk. Miben áll ez a gyarapo
dás ? A  Róna városi népességének jóval a városi átlag fölötti, azt majdnem két
szeresen meghaladó növekedésében és új városok megjelenésében. Természete
sen az össznépesség is jelentős mértékben emelkedett, ez azonban főleg a városo
kat duzzasztotta. Többek között ennek köszönhető a városi lakosság arányának 
országos szinten is egyedülálló értéke (30,77 %).

Óriásira felfúvódott települések hosszú sorával találkozunk tehát a 18. század 
végi Alföldön, ugyanakkor, ha vizsgálatunkat a falvak számára és az adott terület
re eső településszámra(=laksűrűség) kiterjesztjük, azt tapasztaljuk, hogy a falu
hálózat kifejezetten gyér vo lt A  városok nem támaszkodhattak tehát a falvak és 
a falusi népesség széles talapzatára, ez a jelenség alapvetően jellemzi a Róna vá- 
rosodását.

Ezzel szemben a peremet alkotó sávban, noha a népsűrűségi mutatók hasonló
képpen alacsonyak, a városgyakoriság is igen alacsony. Ezt a területet a városok 
kis száma jellemzi, ugyanakkor egy-egy kisebb régión belül megjelenik egy, a töb
bihez képest nagy város, és a laksdrűség mutatója magasabb a Rónára jellemző
nél. Az Alföld két régiója közötti „vízválasztót” tehát a városi népesség száma, az 
összlakossághoz viszonyított aránya, a város- és laksűrűség alapján húzhatjuk 
meg.

2  F elvidék
Sokkal összetettebb képet mutat másik nagy tájunk, a Felvidék. Itt három olyan 
terület rajzolódik ki, amelyek földrajzi sajátságaik és a városodás fokát jelző para
métereik alapján egyaránt elkülönülnek, jóllehet ezek a vidékek korántsem olyan 
egységesek, mint az Alföld két régiója.

A kelet-nyugati irányban hosszan elnyúló Felvidéket a Magasfelföld szakítja 
ketté, amely nem ritkán 2000 méternél magasabbra nyúló csúcsaival és szűk me
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dencéivel erőteljesen korlátozza a városodás lehetőségeit. Nem véletlen tehát, 
hogy itt 1784-87-ben a népsűrűség alacsony, a települések általában kicsik voltak, 
a városok viszonylag távol feküdtek egymástól. M eg kell említenünk, hogy a Ma* 
gasfelföldön az 1715-20-as városodási mutatók szerint számos jelentősebb város 
feküdt. Ezt néhány északi megye (Árva, Turóc, Zólyom) várossűrüsége és városi 
háztartásszámai meggyőzően igazolják.7

A  Felvidéket kettészelő nagy hegyektől délre és keletre fekvő területet szeli* 
debb hegységeivel és dombságaival valamint városodását jelző paramétereivel 
csak igen lazán kapcsolódó tájak együttese. Annyit azonban mégis megállapítha
tunk, hogy a városok gyakorisága és a városi népesség illetve annak az össznépes- 
séghez viszonyított aránya itt is meglehetősen alacsony 1784-87-ben, jóllehet ezek 
az értékek általában magasabbak, mint a Magasfelföld m egfelelő mutatói. A  tele
pülések mérete és a népsűrűség ugyanakkor jóval nagyobb, bár tény, hogy az or
szág egészét tekintve ezek az értékek nem számottevőek. Hasonlóképpen alakul 
a század során végbement gyarapodás, melynek aránya felülmúlja ugyan a ma
gasfelföldi városokét, de alaposan elmarad, például az élenjáró rónai területektől.

A  Felvidék nyugati része déli-délnyugati irányban ellaposodó dombvidékeivel, 
kiszélesedő folyóvölgyeivel erőteljesen kapcsolódik a Duna-völgyéhez. Az itt leját
szódó folyamatok egy markáns városi népességnövekedéssel (5,59-szeres) és az 
állomány számának mintegy másfélszeres emelkedésével járnak, ami már akkor is 
jelentős adat, ha csak a Felvidék többi térségével vetjük össze. Ráadásul ez a 
gyarapodás, bár a Rónához viszonyítva nem tűnik nagynak, az ország egészét te
kintve is kiemelkedő jelentőségű, mert ez az egyetlen olyan nagy és összefüggő 
terület a Kárpát-medencében, ahol a század végén a kifejezetten magas városi 
népsűrűség nagy össznépsűrűséggel párosul és a nagy városgyakoriság sok faluval 
jár együtt. Nem érdektelen az sem, hogy ez a vidék már 1715-20-ban az ország 
egyik igen városodott és viszonylag magas népsűrűséggel rendelkező tájegysége 
volt. Ezek alapján a növekedés töretlen ívűnek tűnik a 18. század folyamán. Ha
sonló jellemzőkkel csupán az ország észak-északkeleti csücskében fekvő Szepés- 
ség rendelkezik, erre a területre azonban igen hiányosak a század elejére vonat
kozó összeírások, így csak az 1784-87-es állapotot tudjuk elemezni, s a növeke
dés trendjének meghatározására így nem vállalkozhatunk.

Hasonlóképpen elüt a Felvidék keleti tájaitól a Róna és a Felvidék találkozásá
nál fekvő terület (Borsod megye és Tokaj-Hegyalja). Itt ugyanis egy olyan, a Ró
na-vidékére emlékeztető növekedési ütemmel találkozunk, ami azt bizonyítja, 
hogy a 18. századi városodási folyamatok főárama a Rónának általunk meghatá
rozott határain is túlterjed a szomszédos régiók peremére.

3. D unántúl
A  Dunántúl ellentmondásos táj: egyrészt ugyanis természetföldrajzi, azon belül 
vízrajzi viszonyai alapján zártnak, jól lehatároltnak tűnik, így egységes régió képze
tét kelti; másrészt a városodás fokát jelző paraméterek azt mutatják, hogy egymás
tól élesen elkülönülő vidékekre esik szét, melyek a szomszédos régiókhoz állnak 
közelebb. A  Dunántúlt kelet-nyugati irányban hosszan kettészelő, s így északi és
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déli tájakat kialakító Balaton többet jelent puszta természetföldrajzi határnál, a tó 
által meghatározott két vidék városodási mutatói alapján is karakteresen elkülönül.

1715-20-ban a városok túlnyomó része északon összpontosul. A  déli területek 
a szomszédos AJ földhöz hasonlóan szinte lakatlanok, így itt igen kevés várost ta- 
lálunk. 1784—87-re a déli vidékek jelentős növekedési üteme a Róna átalakulásá
hoz hasonlítható. Ebből következően tájunk egészét tekintve a városállomány 
térbeli eloszlása is gyökeresen átalakul: a városok egyenletesebben oszlanak el. 
Igaz, a Dunántúl északi részén levő városok gyarapodtak, sőt egyes északnyugati 
megyék bizonyos mutatói arra utalnak, hogy ezt a térséget inkább a Nyugat-Fel
vidékhez sorolhatjuk. Ezen megállapításunk annak ellenére is igaz, hogy Sopron 
környékén olyan tendenciákat figyelhetünk meg, amelyek visszaesésre utalnak.®

Összegezve tehát: a Dunántúl széteső térségnek tekinthető. A  táj délkeleti sar
ka (Baranya és Tolna megyék elsősorban a Dunához közel eső részei) a Rónával, 
északnyugati csücske (Győr és Sopron megyék) a Felvidék nyugati területeivel 
mutatnak rokonságot. A  nyugati határszéleket (Vas és Zala megyék) pedig ma
gas népsűrűség és sűrű, aprófalvas településhálózat jellemzi. A  Dunántúl középső 
régióin egy északkelet-délnyugati irányú, sajátságos sáv húzódik végig (Fejér és 
Somogy megyék), amely még a század utolsó harmadában is gyéren lakott és alig 
városodott vidék volt.

4. E rdély
A 18. században Erdély közjogilag külön áll a Kárpát-medencében. Vizsgálatunkat 
a fejedelemség területén kívül Máramaros megyére terjesztettük ki. így régiónk az 
Erdélyi-medencével és az azt körülölelő hegységekkel egy jól körülhatárolható föld
rajzi egységet alkot. Az Alföld keleti szegélyéhez a Keleti-középhegység széles sáyjá- 
val kapcsolódok, de mutatószámai alapján élesen elválik attól, hiszen jóval kisebb 
nép- és várossűrűség jellemzi, mint az Alföld peremét.

Erdély népessége az Erdélyi-medencében koncentrálódik, amely a Nagybánya- 
Gyulafehérvár-Brassó háromszög által meghatározott, a környező vidékeknél jó
val alacsonyabban fekvő térség. 1715-20-ban a városok legnagyobb része (82 %-a) 
itt helyezkedik el. Ebben az időpillanatban ez az állomány az ország egészével 
szemben elsőséget biztosított Erdély számára. A medence délkeleti csücskében 
levő Brassó a kor legnagyobb magyarországi települése, egy öt városból álló gyű
rű közepén.

Az Erdélyi-medencét keletről és délről közrefogó magashegység igen alacsony 
népességföldrajzi mutatókkal bír, ennek oka a természetföldrajzi viszonyokban 
keresendő. Városokat csak a Felső-Tisza illetve az Olt székelyföldi szakasza men
tén találunk.

A  század során a városok és a népesség növekedése — úgy tűnik — jócskán 
elmarad az országos átlagtól. Bár a régi városok megőrzik jelentőségüket, mégis 
az állomány térbeli átrendeződése nyomán a súlypontok északabbra tolódnak.
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Ugyanakkor a század elején jobban városodott déli területeken több város kerül 
kategőriahatáraink alá. A  három legnagyobb város (Brassó, Nagyszeben és Ko
lozsvár) végig az élen marad, és az erővonalak átrendeződése nem jár együtt egy 
erőteljes állománybővüléssel.

5. Összegzés
Régióelemzéseink azt igazolják, hogy feltevésünknek megfelelően a 18. századi vá- 
ro&odás fő tendenciáiról alkotott kép jócskán finomítható és az egyes területek 
jelentős belső változásokat mutatnak. Másrészt arra is rávilágítanak, hogy a városo- 
dás jellemző vonulatai nem feltétlenül követik pontosan a táji tagolódást. Mind
össze néhány egészen nyilvánvaló összefüggést érezhetünk teljes mértékben igazolt
nak a táj és a város viszonylatában, például olyan magashegységek, mint a felvidéki 
Magasfetföld és a Kárpátok vonulatainak esetében, ahol a városodás igen alacsony 
foka egyértelműen az életfeltételek szűkösségéből és a perifériális földrajzi helyzet
ből adódik.

Azt is megfigyelhettük, hogy az egyes folyamatok nem állnak meg a régióhatá
roknál. Az Alföld esetében, ugyanakkor, a vidék városodása táji-földrajzi alapon 
is értelmezhető, itt a földrajzi tagozódást a városodás mutatószámai meglehetős 
pontossággal követik. Az ellenkező véglet a Dunántúl, ahol több olyan vidéket 
találunk, melyek más-más régióhoz kapcsolhatók. Mindezt figyelembe véve pon
tosabb képet rajzolhatunk az ország egészéről.

A  növekedés centruma és élenjáró területe a Róna vidéke a 18. század során, 
ehhez a területhez sorolhatjuk a Délkelet-Dunántúl egyes vidékeit is (Baranya és 
Tolna megyék). Ha az Alföld peremének nevezett tájat a Dunántúlt északkelet
délnyugat irányban kettészelő zónával vetjük össze, azt tapasztaljuk, hogy a vá
rosgyakoriság és részben a népsűrűség is mindkét térségben kifejezetten alacsony 
marad. Természetesen itt a Keleti Peremvidékre gondolunk az Alföld esetében. 
A közös vonások alapján a két említett terület egy olyan sávként értelmezhető, 
amely nagyjából egy félkörívet ír le a növekedés centrumát képező alföldi és dél
kelet-dunántúli megyék körül.

A városodás másik élenjáró területe Északnyugat-Magyarország. Az így leírt 
képből az alábbi következtetést vonhatjuk le:

1. A  városodás két súlypontja más-más típust képvisel. Az Alföldön a növeke
dés elsősorban a városokban összpontosul, de a tájegység népsűrűsége az orszá
gos átlag alatt marad. Ezzel szemben az északnyugati határszélen mind a városi 
mind az össznépsűrűség igen magas.

2. A  Róna és a Délkelet-Dunántúl nagyjából megfelel az egykori török hódolt- 
ságank, a félkörfvszerű perem pedig körülbelül a végvárak vonalának. A  XVTIL 
századi Magyarország városainak gyarapodása tehát a táji-földrajzi szempontokon 
tűi politika-történeti megközelítésben is értelmezhető.
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A város a tájban
A  rank-size elem zés

Most az úgynevezett rank-size (sorrend-méret) elosztás módszerével kíséreljük 
meg a kijelölt tájegységek, illetve az egész lS^zázadi városállomány jellemzését. Az 
eljárás lényege, hogy a városokat lélek- vagy háztartásszámuk szerint csökkenő 
sorba rendezzük, majd a rangsort koordináta-rendszerre vetítjük úgy, hogy a víz
szintes tengelyen a városok sorban elfoglalt helye, a függőlegesen a városhoz tarto
zó lélek- vagy háztartásszám szerepel.

Az 1715/20-ból származó adatok csak a háztartásszám szerinti sorba rendezést 
tették lehetővé; az 1784/87-es összeírás alapján a lélekszám szerinti görbét is 
megrajzolhattuk.

A  rank-size módszer elsősorban a földrajztudományban használatos eljárás. Az 
1920-as évek óta terjedt el és egyik fontos sajátossága, hogy jobb megjelenítés 
céljából kétszer logaritmikus koordináta-rendszert alkalmaz. Ennek előnye, hogy 
két adott város között nem abszolút, hanem relatív különbséget mérhetünk.

A  görbék elemzésekor a szakirodalommal egyezően a következő szempontokat 
vettük tekintetbe: 9

a) Mekkora a méretkülönbség a legnagyobb város és a mögötte következő kö
zött? Szakszóval: létezik-e primátus?

b) Milyen a rank-size görbe esése? Hol találhatók homorú és domború szaka
szok a görbén?

c) Hol láthatók töréspontok?
E szempontok alapján a szakirodalom négy fő görbetípust különböztet meg, a 

felosztásra mi is hivatkozunk:
1. Az úgynevezett Zipf-féle eloszlás esetében a görbe az y= x+p  egyenesre ha

sonlít. („p” a legnagyobb város lélekszámát jelöli). Zipf az Egyesült Államok vá
rosainak rank-size eloszlását elemezte, ennek eredményeképpen kapta a róla el
nevezett -1 meredekségű egyenest. Ez, a szakirodalomban nagy vihart kavart je
lenség egyszeri kuriózumnak minősül. A  rank-size elemzés során az általa megha
tározott eloszlást tekintik az abszolút egyenletes városi tagolódásnak. Ezért, ami
kor városállományunk belső megoszlását vizsgáltuk, mi is ehhez viszonyítottunk, 
nem tévesztve szem elől, hogy Zipf az iparosodott amerikai városállományt írja 
le.

2. Jan DeVries a koraújkori Nyugat-Európa vizsgálatakor az úgynevezett „pri- 
mátusos eloszlást” találta jellemzőnek. Ebben az esetben már kialakult egy, a 
többi városnál jóval nagyobb létszámmal rendelkező „metropolisz”, amihez azon
ban még nem kapcsolódik a közép- és kisvárosok egyenletesen tagolt hálózata. A  
görbe alakja hiperbolához hasonlít.

3. Az „oligarchikus eloszlás” esetében az első várost szorosan követi néhány 
hasonló nagyságú, elkülönülve az őket követő városok csoportjától. A görbe lép
csőzetesen, szakadozva esik, ami a középvárosok és egyben a „főváros” hiányára 
utal. A  várossállomány egyenetlenül tagolt.
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4. Végül az úgynevezett „count primátus” esetében az első helyen álló város 
és a többi között nincs jelentős nagyságbeli eltérés. Az adott városállomány vi- 
szonylatában a középvárosnak minősülő települések meghatározhatók. A görbe 
alakja az origóból nézve konkáv alakzathoz hasonló.

A  rank-size görbék alakján túl elemezhetők azok a modellek is, amelyeket se
gítségükkel készítünk. A lineáris regresszió számítással lehetőség nyílik arra, hogy 
a görbéket kitüntetett pontok között (2. és 25. pont) egyenesekké transzformál
juk.

A regressziós egyenes ugyanis az y tengelyen kijelöli az adott városállományhoz 
rendelt „ideális” nagyságú „fővárost”. Az ideális nagyságot hívjuk .jósolt primá
tusnak”. Ennek összevetése a ténylegesen legnagyobb lélek-, illetve háztartásszá
mú várossal a várossállomány belső ellentmondásainak, jellemzőinek jobb megvi
lágítására szolgál.

A  szakirodalom általában abból indul ki, hogy rank-size módszerrel csak egy 
állami keretbe tartozó városállományt érdemes elemezni. Ennél kisebb, nem poli
tikai felosztás szerinti régiót nemigen vizsgálnak. Mi ellenben a számításokat az 
egyes tájegységek összehasonlításához is felhasználtuk. Éppen ennek segítségével 
mutattuk ki, hogy régiónként más-más városkategóriák állapíthatók meg. Például 
az Alföldön 1784/87-ben az ottani városállomány alapján középvárosnak minősü
lő települések kétszer népesebbek, mint a dunántúli vagy erdélyi középvárosok.

A  rank-size módszer előnye, hogy látványosan jeleníti meg a lélek- vagy háztar
tásszám szerint sorbarendezett városállomány belső tagolódását, s ezzel hozzáse
gít egy adott térség városodási jellemzőinek felismeréséhez. Előrebocsátjuk, a 
rank-size elemzés nem arra szolgál, hogy az általa leírt történeti valóság okait tár
ja fel. Világosan mérhető és összehasonlítható adatok alapján rögzít egy adott pil
lanatban fennálló jellemző állapotot. Azt, hogy a 18. századi magyar városállo
mány rank-size görbén bemutatott sajátosságait milyen történelmi tényezők alakí
tották, más kutatásoknak kell megválaszolni.

A z A lfö ld  rank-size elem zése
Az 1784-87-es adatok alapján megrajzolt háztartásszámokat, illetve népességet 

leíró görbék alakja igen hasonló. Ebből kiindulva a továbbiakban a háztartásszámok 
alapján készített görbét elemezzük, mert ez vethető össze a háztartásszám alapján 
rajzolt 1715-20-as rank-size eloszlással.

Az 1784-87-es alföldi rank-size görbe alakja igen hosszú, mintegy kétszer 
hosszabb, a dunántúlinál vagy az erdélyinél. 10 A városok alig több mint negyede 
peremvidéki, ezért a görbe alakját a rónai városok határozzák meg. 11 Az alakzat 
a count primátushoz hasonlít, ennek megfelelően a legnagyobb városok csekély 
méretkülönbsége a legszembetűnőbb. A görbén két karakteres és egy kevésbé 
feltűnő töréspontot figyelhetünk meg, melynek alapján a városállomány négy ka
tegóriába osztható. 17IIa ezeket összevetjük az általunk használt kategóriahatá
rokkal megfigyelhető, hogy az alföldi városcsoportok felső értékei két-két és fél
ezer fővel magasabbak a szakirodalom megállapította értékeknél. 13 Az alföldi 
város tehát korszakunkban jóval nagyobb a más régióbelieknél.
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A nagy- és középvárosok a Rónán helyezkednek el, 14 egymástól igen távol, így 
magukban hordozzák a lehetőséget, hogy helyi központtá váljanak. A  primátus 
hiánya arra utal, hogy a régiónek nincsen „fűvárosa”. Ha Budát, Pestet és Óbu
dát egy városnak tekintenénk, ez a fiktív konglomerátum sem különülne el lénye
gesen a többi településétől. A  nagyobb városok egyenletesen töltik ki a teret, 
nem engedik e kisebb városok megizmosodását és gátat vetnek egy egyenleteseb
ben tagolt városállomány kialakulásának. Igaz, a nagy- és középvárosokat népes 
kisvárosok és átmeneti centrumok veszik körül, ám hiányzik mögülük a falvak ki
terjedt hálózata. Ezt a jelenséget jól mutatja a görbe meredek esése, törése az 
átmeneti centrumok esetében.15

A  század eleji összeírás alapján megrajzolt görbe nem hasonlít a század végi
hez. Az alig feleannyi város meredekebb görbén helyezkedik el, aminek lefutása - 
az első város nincs primátusé® helyzetben - jobban hasonlít a Zipf féle egyenes
hez. A  görbe a század elején egyenletesebben tagolt városállományra utal, mint a 
század végén!

Az 1715-20-as állapotot bemutató görbén kettőnél több jelentős töréspontot 
nem lehet megfigyelni. 16 Bár a két nagyváros - Buda és Debrecen - nem válik el 
élesen a középvárosoktól, a középvárosi réteg súlya jelentősebbnek tűnik, mint a 
század végén. A  kisvárosok egymáshoz való viszonya és a görbe első szakaszának 
kisebb esése a településhálózat tagoltabb megoszlását mutatja. 17

Úgy látszik, hogy az 1715-20-as összeírás alapján megrajzolt görbe olyan város- 
hálózat csiráit mutatja, amiből kialakulhatott volna az egy központból és jelentős 
számú kisvárosból álló állomány, mely a nyugat-európai formához hasonló. A  
földrajzi és történelmi viszonyok azonban más utat szabtak a városok fejlődésé
nek. Azok a városok, melyek a század elején még nagy- vagy középvárosnak mi
nősülő települések, jelentősen megnövekedtek anélkül, hogy egy igazi főváros- 
központ emelkedett volna ki közülük. Úgy tűnik, mintha a sok igen nagy város 
nem engedett volna teret a kisebbek kialakulásának, s azok, bár népességük roeg- 
növekedett, továbbra is kisvárosok maradtak a század folyamán. Mivel az Alföld
re áramló népesség a városokban talált otthonra, nem alakult ki a városok körüli 
kis települések gyűrűje, ami még különlegesebbé teszi a településállományt.

Bár a régió sajátosságait elsősorben a rónai városok nagy sokasága határozza 
meg, meg kell jegyezni, hogy a peremvidéki városok más jellegzetességeket mu
tatnak. Itt a nagyobb városok egyben megyeszékhelyek, amelyeket szabályosab
ban tagolt kisebb városok hálózata övez. Ezt a jelenséget a rónai városok eseté
ben nem tapasztaltuk.

A  F elvidék rank-size elem zése
A Felvidék 1784-87-es adatok alapján megrajzolt háztartásszámot és lélekszámot 

bemutató görbéi igen hasonlóak egymáshoz: esésük jellege azonos és a töréspontok 
kijelölte városkategőriák sem térnek el jelentősen.18 Első közelítésre ez a két alak
zat mutat legtöbb azonosságot a Zipf-féle eloszlással, mely főleg az első város - 
Pozsony - kiugrásának köszönhető.
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A  töréspontokat vizsgálva két különálló egyenest, azaz két Önmagában szabá
lyos tagozódást mutató városállományt különböztethetünk meg: a nagy- illetve 
kisvárosokét.19 A  két szakaszt egy töredezett, bizonytalanul eső, rövid görbe köti 
össze mely a középvárosi állomány egyenetlen voltára vagy részbeni hiányára 
utal. 20

A  század végi, a Zipf-féle eloszlással bizonyos rokonságot mutató görbére 
egyáltalán nem hasonlít a századelő rank-size eloszlásának oligarchikus jellege. A  
görbét akkor a három legnagyobb 21 város igen csekély méretkülönbsége, a kö
vetkező városcsoport meredek esése illetve egy szinte egyenes szakasz újbóli 
megjelenése, 22 majd a kisvárosok hosszú, elég meredek esése, 23 egyszóval töre
dezett alak jellemzi.

A  négy tájegység közül a Felvidéken van a legtöbb város, melyek között igen 
sok szabad királyi város. 24

A várossáltomány rank-size eloszlásának térbeli sajátosságai a Felvidék megosz
tottságát mutatják. A  század elején ugyanis a három legnagyobb város a felvidék 
délnyugati részén, egymástól viszonylag távol helyezkedik el.

Hasonló népességgel rendelkező település az országrész északi és keleti részén 
nem található. A  nagyvárosok elhelyezkedését követi a nagyobb és közepes váro
soké is, melyek Selmecbányához - bányavárosok -, Pozsonyhoz - nyugat-magyaro- 
szági városok - közel, illetve a Szepességben fekszenek.

Hálózatukhoz Pozsony és Nyílra megyében sok kisváros csatlakozik, ami által a 
vidék városállománya egyenletesebben tagolt. Ezzel szemben a Felső-Vág-völgyi 
városkoncentrációban nem alakultak ki nagyobb városok. 25 Az országrész keleti 
felén kevés, jobbára közepes nagyságú várost találunk, 26 amelyeket nem vesz kö
rül kisvárosi gyűrű sőt a déli, illetve keleti peremvidékekről a városok szinte hiá
nyoznak.

A  század eleji és végi görbék összevetése a Felvidék városodásának két jelentős 
mozzanatára hívja fel a figyelmet: az oligarchikus alakot felváltó, tagoltabb váro
sállományra utaló Zipf-egyeneshez hasonló eloszlás egy nagyváros kiugrását jelzi. 
Másrészt a század végére nőtt a kisvárosok száma, összetételük is változatosabb 
lett.

A  városi népességnövekedés tehát részben az ország akkori fővárosában, de 
sokkal jelentősebb mértékben a kisvárosokban ment végbe. Érdekes változás, 
hogy míg a század elején a nagyobb városok mind szabad király városnak minő
sültek, addig a század végére a mezővárosok szerepe jócskán megnövekedetL 27 
Ekkor már a görbe első szakaszának egynegyede, a másodiknak csaknem fele 
mezőváros. 28

A városállomány földrajzi elhelyezkedését tekintve a század végére egy kiegyen
lítettebb állapotot figyelhetünk meg, sok új város jelenik meg a keleti és déli te
rületeken. Ez a jelenség csak részben köszönhető a 16 szepesi város visszacsatolá
sának. A  legnagyobb városkoncentráció továbbra is Pozsony körül található, de 
sok új mezőváros jelenik meg a délkeleti végeken is, elsősorban Borsod megyé
ben és Tokaj hegyalján, élén Miskolccal. 29
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A  század elején jelentős szepességi állomány tovább duzzad és kiegészül dél
nyugat felé a Sajótól a Hernádig terjedő vidék városaival. Az adatok hiánya miatt 
nem bizonyítható, 30 hogy a délkeleti és a szepességi városhalmazok között volt-e 
összekötő kapocs, de az 1828-as adatok és az itt végigfutó lengyelországi, fontos 
kereskedelmi út valószínűsítik ezt a feltevést.

A  tájegység földrajzi közepén elhelyezkedő bányavárosi vidék a két peremmel 
ellentétben visszaesést mutat és ehhez a tájhoz hasonló a Felső-Vág völgye is. 
Jóllehet sok város az alsó küszöbérték alá kerül és a továbbra is vizsgált városok 
növekedése is jóval elmarad az országos átlagtól, a még mindig elég nagy város
sűrűség mégis lassúbb növekedésre, s nem feltétlenül visszaesésre utal.

A D unántúl rank-size elem zése
Az 1784-87-es adatok alapján rajzolt két görbe mind a három másik tájegység 
görbéjénél rövidebb. Ennek az a magyarázata, hogy ez a legkisebb területű régió, 
másrészt a Dunántúlon igen sok, a józsefkori összeírásban mezővárosnak nevezett 
település lélek- illetve háztartásszáma nem érte el az általunk meghatározott alsó 
küszöbértéket. A térséget kis lélekszámú városok jellemzik. Ezt támasztja alá, hogy 
a három legnagyobb város - Győr, Sopron és Székesfehérvár - országos viszonylat
ban csak kisebb középvárosnak számít. 31 A  táj városállományának zömét az orszá
gos besorolás szerinti kis és átmeneti városok alkotják.

A két görbe közös jellemzője a primátus hiánya, az élen álló három város 
nagysága között az eltérés lényegtelen. 32 A  rangsorban ezeket követő települé
sektől viszont élesen elkülönülnek, erre utal a görbék 3. pontjánál látható törés. 
Alakjuk inkább az oligarchikus eloszláshoz közelít.

Megfigyelhető, hogy a lélekszám görbe az első három város esetében merede- 
kebb, míg a negyedik és a tizenkettedik pont közötti szakaszon ugyanez a háztar
tásszám görbéje jellemző. Ez azt mutatja, hogy a három legnagyobb városban a 
háztartások átlagos létszáma nagyobb mint a kisvárosi kategóriához tartozó tele
püléseken. A  legnagyobbakat követő négy város mind egymástól, mind az előttük 
illetve utánuk besorolt településektől elkülönülnek. 33 A legnagyobb városok és a 
kisvárosi települések között éles a törés, a görbe meredeken esik, ami a középvá
rosok kis számára, hiányára utal.

A  görbe utolsó szakaszán ellaposodik, ez azt jelzi, hogy — a többi régióhoz képest 
— arányaiban is legnagyobb az átmeneti jellegű illetve a falusi települések száma. A  
városállomány tehát szilárd és széles tclepüSésállomány-talapzaton nyugszik.

A  különböző kategóriájú települések térbeli megoszlásának vizsgálatakor inmét 
feltűnik a tájegységet a Balaton vonalában északkelet-délnyugat irányában ketté
szelő sáv. A  két legnagyobb város e vonaltól északnyugatra esik, a harmadik leg
népesebb — Székesfehérvár — pedig nagyjából a választóvonalon helyezkedik el. 
Ellenben a 17 kisváros közül 14 a választósávtól délre eső területen található.

Az 1715/20-as görbe alakja az oligarchikus eloszláshoz áll legközelebb. A két
óbb —  Győr és Sopron — kiemelkedése határozottabb, mint 60 évvel ké-

sooo. Az utánuk besorolt városok erősen leszakadva követik őket, de ezek kö
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zött a nagyságbeli különbség kisebb, mint 1784/87-ben.35 A  6-12 pontok közötti 
települések egymáshoz viszonyított nagysága közt erős az eltérés, a görbe mere
deken esik.

Az egészen kis városi települések körében viszont, ahogy 1784/87-ben, bizonyos 
kiegyenlítődést tapasztalhatunk, erre utal a görbe utolsó szakaszának ellaposodá- 
sa.

A  városok térbeli elhelyezkedését vizsgálva kiderül, a Balaton-vonal már ekkor 
is megbontotta a tájat. 1715/20-ban a városi kategóriába sorolt települések 4/5-e 
északnyugaton fekszik. A déli részeken akkora az űr, hogy Somogy és Tolna m e
gyében például nem volt a kritériumaink alapján számbavehető település.

A  két rank-size görbe összevetéséből a következő megállapításokat tehetjük:
A  század folyamán nem emelkedett ki egy, a többit maga alá rendelő nagyvá

ros. Győr és Sopron mellé harmadikként szorosan felzárkózott Székesfehérvár. A  
térségben a városi népesség gyarapodása döntően a kisvárosokban ment végbe.30 
A régióban lezajló hatalmas átalakulásnak csak egyik mutatója a városok számá
nak növekedése, a döntő a városhálózat térbeli átrendeződése. A  kirajzolódó Ba- 
laton-vonaltól délre eső területen az északinál sokkal erőteljesebben nőtt a váro
sok száma, aminek eredményeként az észak-dunántúli vidék század elejei fölénye 
kiegyenlítődött.

E rdély rank-size elemzése
A  rank-size elemzést a nemzetközi szakirodalom elsősorban közjogi-politikai kere
ten belüli városállomány vizsgálatára alkalmazza. Erdély elemzése így azért külön 
tanulságos, mert bár korszakunkra a Fejedelemség elvesztette korábbi függetlensé
gét, kormányzati-közigazgatási különállása változatlanul megmaradt a Kárpát-me
dencén belül.

Az 1784/87-es rank-size görbék alakja hasonló37: mindkettőn hiányzik az első 
város (Brassó) primátusa. A  primátus jelenléte helyett megfigyelhető viszont az 
első három város (Brassó, Szeben, Kolozsvár) éles elkülönülése a kisebb városok
tól. A görbén három enyhén esó szakaszt lehet elkülöníteni38, melyeket merede
ken eső kisebb szakaszok választanak el. Ezek alapján a két görbe alakja az olig
archikus eloszláshoz áll a legközelebb. Ettől annyiban van eltérés, hogy a három 
nagyváros jelenléte nem hozza magával a középvárosi állomány hiányát és a kis
városok nagy számát. A közép- és kisvárosok száma közel egyenlő, ami jelzi, hogy 
a három nagyváros együttesen sem tölt be meghatározó szerepet a régióban.

A  század elejének adatai alapján megrajzolt görbe alakja a városállomány egye
netlenebb tagoltságát mutatja az 1784/87-es állapothoz képest. A görbe merede- 
kebb esése megnehezíti a töréspontok meghatározását, de három szakasz két fő 
töréspont alapján így is elkülöníthető39. így ez a görbe is az oligarchikus eloszlás 
jellemzőit mutatja .

A  század folyamán tehát végig megmarad a városállomány oligarchikus tagoló
dása, ami annak köszönhető, hogy Erdély hosszú különállása alatt szabályos tele
pülésszerkezetet alakított ki, melynek csúcsán állt a három város bizonyos „fővá
rosi” funkciókkal, esetleg kisebb „agglomerációval”. A  városhálózat közepén he-
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tyezkednek el a nagyobb, sűrűbben lakott, illetve gazdaságilag fontos közigazgatá
si egységek középméretű központjai. A  városállomány alapját a kisebb, ritkán la
kott egységek kisvárosai, átmeneti centrumai képezik.

A század elején két „agglomerációt” találunk a sűrűbben városodon Szászföl
dön41 (brassói, szebeni), melyek tartalmaznak közigazgatási szereppel nem ren
delkező településeket is42, de néhány, a század végére városkategóriáinkból kieső 
település kivételével minden város közigazgatási központ, vagy legalább egy vá
roshiányos vidék központja42! A század végének városállománya továbbra is a 
közigazgatási-irányítási vázra feszül. Igaz, egyes új városcsoportok megjelenése új 
városképző elv feltűnését mutatja.

Új „agglomerációk” zárkóznak fel a két szász mögé az Erdélyi Érchegységben, 
a Szamos és a Maros völgyében44.

A század elején a városok a Kolozsvár—Déva—Brassó—Marosvásárhely négy
szögön belül helyezkednek el nagyrészt, csak a székely, a partiumi városok és 
Beszterce került ezen kívül. A  városok az Erdélyi-medence déli és középső részét 
töltötték meg.

A  század végére „kiürül” a medence, és a városok döntő része a medencét 
körülölelő hegységek lábainál helyezkedik el, vagyis az „erdélyi városvonalon”, 
mely hasonló szerepet játszik Erdély városodásában, mint az Északi-középhegy
ség az Alföld északi peremvidékén. A  szamosmenti „agglomerációt” tekinthetjük 
a medencét körülvevő városvonal északnyugati kiteljesedésének is, igaz, a Szá
mos-völgy kedvező földrajzi elhelyezkedése (út a Kárpát-medence belseje felé) 
önmagában is indokolja itt városok megjelenését. A  medencén belül azok a szász 
helyek maradtak továbbra is kategóriáinkon belül, melyeknek kedvező földrajzi 
adottságaihoz nagy városi tradíciók is társultak (Segesvár, Medgyes, Nagysink, 
Kőhalom).

A medencétől távoleső városok közül kiemelkedik az Érchegység városállomá
nya, mely a második legnagyobb tömörülés a századvég Erdélyében45.

A partiumi városok közvetítenek ugyan Erdély és az Alföld között, de szerve
sen nem illeszkednek Erdély városállományába46.

A székely városoknál valószínűleg kialakult egy rövid város(vásár)vonal az Olt 
medencéjében, de az általunk használt összeírások erről a területről csak hiányo
san tudósítanak, mivel itt határőrvidék húzódott.

A városállomány elemzésekor kitűnik, hogy a század folyamán a régiónak nem 
alakul ki központja. A  három nagyváros között nem változik a népességi arány, a 
városi növekedés a középvárosokban ment végbe47. Eldöntésre vár, hogy a köz
pont hiánya a földrajzi viszonyoknak, az állandó „nemzeti” megosztottságnak, 
vagy a helyi abszolutizmus rövid és fejletlen voltának, esetleg ezen okok együtte
sének köszönhető-e. A  városállomány térbeli átrendeződése, súlyponteltolódásai 
azonban mindenképp új rendezőelvek megjelenésére utalnak.
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Összegzés, a rank-size modellek elemzése
Munkánkban nyomon követtük a városodás szempontjából az egyes tájegységeken 
belül végbement átrendeződéseket. Az Alföld és a Dunántúl déli részének nagy 
dinamikájú vórosodása eredményeként a század végére a városodás súlypontja az 
ország peremvidékeiről egyre inkább a középső vidékekre tevődik.

Az ország területén a városodás két típusával találkoztunk. A  Felvidék és a 
Dunántúl észak-nyugati részén, a Szepességben a magas várossűrűséghez magas 
népsűrűség párosul. Ezzel szemben a városodás másik élenjáró területén, az Al
földön a várossűrűséget nem követi magas népsűrűség. (Lásd 3. számú térkép.)

Kimutattuk, hogy a városodási mutatók alapján indokolt a 18. századi Magyar- 
ország egyes népesedési jellemzőinek a korábban Habsburg uralom alatt állt „ki
rályi Magyarország”, egykori végvárvidék, illetve a volt török hódoltsági területek 
felosztásában történő elemzése, hiszen például a volt végvárvidék alacsony város
sűrűségével még a század végén is határozottan kirajzolódik. (Lásd 3. számú tér
kép.)

Ha a rank-size eloszlásokból néhány általánosabb következtetést kívánunk le
vonni, célszerű, ha az úgynevezett rank-size modellből indulunk ki. Az 1715/20- 
as, illetve 1784/87-es országos városállományt megjelenítő két görbe alakjának 
hasonlósága szembetűnő. (Lásd 6. számú ábra.) Ebből következően megállapít
hatjuk, az országos városállomány belső arányai a század folyamán nem módosul
tak döntően. Ezt munkánk egyik fontos tanulságának tekintjük.

Sem a század elején, sem a végén nincs markáns primátus az országos állo
mányban. A  modellek azt mutatják, hogy mindkét időpillanatban a legnagyobb 
város, 1715/20-ban Brassó, 1784/87-ben Pozsony háztartásszáma az adott váro
sállományhoz képest viszonylag kicsi. (Szakkifejezéssel élve, a jósolt primátus 
meghaladja a valós primátus értékét.) Az országos állományban bekövetkező mó
dosulásnak a két görbe 12. pontjától tapasztalható eltérő esésével mutatkozó vál
tozást tekinthetjük. Az 1784/87-es görbe sokkal kevésbé meredeken, szinte törés 
nélkül fiit tovább, ez pedig, összevetve az 1715/20-as görbével, a közép- és első
sorban a kisvárosoknak a század végére megnövekedett súlyára utal.

Az országon belül végbement lényegi változások elsősorban az egyes régiók 
rank-size eloszlásaiban tükröződnek. Az egyes tájak rank-size modelljeinek 
1715/20-ban közös vonása, hogy nemcsak országos szinten, de a régiókon belül 
sem volt primátus, olyan kiemelkedő nagyváros, melynek nagysága megfelelt vol
na az adott városállománynak- Úgy tűnik, az Alföldön Debrecen és Erdélyben 
Brassó nagysága közelíti meg leginkább a városállomány nagyságához arányos 
méretet, itt mutatkozik esély arra, hogy igazi primátus alakuljon ki. A  legszembe
tűnőbben a Felvidéken hiányzik a primátus.

A  városi háztartásszámokat tekintve a század elején Erdély áll az élen, majd az 
Alföld és a Felvidék következik. A  legkisebb háztartásszámok a Dunántúlt jel
lemzik.
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A modellek által elénk tárt kép 1784/87-re átalakul (lásd 5. számú ábra). Az 
országos állományt leíró modellen érzékelhető közép- és kisvárosi növekedés a 
régiókat ábrázoló görbéken sokkal szembetűnőbb. A  legnagyobb változás az Al
föld és a Dunántúl esetében látható. Az Alföld görbéje magasan a többi fölé ug
rik, a Dunántúlé pedig a Felvidékével párhuzamosan, az erdélyi felett fut, Erdély 
városállományát, az erdélyi helyzetet tükröző két görbe alakja lényegében hason
ló. A  változás Erdély esetében így egyrészt az országos állományban, a többi régi
óhoz viszonyított helyzetében ragadható meg — a háztartásszámok tekintetében 
a század eleji első helyről az utolsóra szorul —, másrészt a városállomány belső 
átrendeződésében, a városodás súlypontjainak eltolódásában mutatkozik.

A  primátus hiánya az Alföldön és a Dunántúlon a századeleji helyzethez ké
pest még inkább nyomasztó; a Felvidéken viszont megjelenik, Pozsony nagy nö
vekedésének köszönhetőén. Pozsony kiugrása azonban csak a Felvidék állomá
nyához képest egyértelmű, az országos városállományhoz viszonyítva ez nem je
lentette egy országos primátus megjelenését.

Hogyan értelmezhetők ezek a tények? A  kor nyugat-európai államaiban általá
ban már megjelenik egy, az állomány fölé magasan kiemelkedő nagyváros. Ma
gyarország ebből a szempontból, úgy tűnik, egyfajta megkésettséget mutat. Buda 
és Pest szerepe még meg sem közelíti a 19. században játszott jelentőségét. Po
zsony viszonylagos kiemelkedése is elsősorban közjogi, kormányzati funkcióinak 
köszönhető. A  közeli nagy vetélytárs, Bécs miatt azonban nem tudta hosszan 
megőrizni elsőségét.

A  magyar és az egész dunai térség városodásának összefüggései nem tartoznak 
dolgozatunk tárgyához. Granasztói György erre vonatkozó tanulmánya alapján 
annyit mégis megállapíthatunk, hogy Pozsony a közeli nagy vetélytárs, Bécs miatt 
nem tudta hosszan megőrizni elsőségét48.

Érdekes, hogy a későbbi primátus — Buda és Pest —, avagy a primátus csíra- 
formája — Pozsony — mindig a növekedés élenjáró vidékein, egy-egy, az állo
mány tekintélyes részét tömörítő városhalmazban, vagy annak közvetlen közelé
ben jelenik meg. Nem véletlen, hogy a 19. század végén annyira felduzzadó Bu
dapest a rónai térség városállományából emelkedik ki.

Ezek a következtetések a puszta statisztikai leíráson túl már olyan problémák 
felé is kiindulópontot jelntenek, amelyek az állomány tagjai között levő funkcio
nális kapcsolatokat, az egyes elemek között fennálló hierarchikus szerveződést 
vizsgálják, s így meghaladják jelen munkánk célkitűzéseit.

Jegyzetek

1. A  teljes népesség megállapítására az ötös szorzószámot használtuk. A szakirodalom 
alapján az egész XVIII. században országos átlagnak tekinthető a háztartásonként! S 
fő. A  különböző helyi feldolgozások közül a legfontosabbak: Dávid Z.: A  családok
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nagysága és összetétele a veszprémi püspökség területén 1747-48. Bp. 1973 (6 háztar
tásonként átlag 4,5 főt számol); Kováts Zoltán: Somogy megyei községek népesedési 
viszonyai 1748-ban. Szeged, 1964; Dányi D.: Győr polgársága a XVIII. század végén. 
= Arrabona 6. Győr, 1964; Tamásy J.: Az 1784-87. évi első magyarországi népszámlá
lás család- és háztartásstatisztikai vonatkozásai. =  Demográfia 1963: 4. 526-538. p.

2. Acsády munkája az elmúlt majd’ száz évben a történeti statisztika és a 18. század ku
tatóinak alapvető forrása volt, nagyon sokan felhasználták valamilyen formában, ada
tait gyakran kellő körültekintés nélkül építették fejtegetéseikbe. A  problémát tetézte, 
hogy nemcsak adatai, hanem téves nézetei is meggyökeresedtek a kutatásban, s elég 
későn vették fel módszeresen a harcot ellene. Először, minden körülményt figyelembe 
véve, Dávid Zoltán mutatott rá pontatlanságaira, nézeteinek tarthatatlanságára. (Az 
1715-20. évi összeírás = A  történeti statisztika fonásai. Szerk.: Kovacsics József. Bp. 
1957. 145-199.) Amikor Acsády munkáját felhasználjuk, meg kell említenünk, hogy a 
szerző tévedéseket követett el forrásának kritikai megítélésével; állításait sem az 1715— 
20-at megelőző, sem az azt követő eredmények nem támasztják alá. Fő probléma az, 
hogy fejtegetéseiből kihagyott egyrészt több települést, másrészt több társadalmi cso
portot, tévesek az össze nem írtak számára vonatkozó statisztikai feltevései. PL nehe
zen állapítható meg a 18. századi természetes szaporulat és a bevándorlás mértéke, 
hibásan ítélte meg az összeírók munkáját is, stb. A szorzószámok megállapításánál 
elég helytelenül mérte fel (vagy ki is hagyta) a nemesi uradalmak cselédeit, a curialis 
községek lakóit, a tisztviselők, honoráciorok stb. adatait. Az Acsádyt ért főbb kritikák 
arra irányulnak, hogy tévesen használta fel az anyagot, amikor az ország össznépessé- 
gét, a 18. századi népességnövekedés ütemét mérte fel. Mi úgy véltük, hogy a kima
radt kategóriák nem jellemzők az általunk vizsgált állományra, illetve, a kritikai kifo
gások nem teszik lehetetlenné a forrás statisztikai elemzését. A lényeg szerintünk, 
hogy a vizsgálat során összefüggő, országosan értelmezhető adatsort állíthattunk ösz- 
sze, s  a kapott eredmények nem tükröznek lényeges torzulást a javított eredmények
hez képest. Bennünket nem az érdekelt, hogy pontosan hányán laktak egy adott tele
pülésen, hanem, hogy az illető népesség növekedése milyen tendenciát mutat. Ha az 
egyes városokhoz hozzáadjuk az össze nem írtak feltételezhető számát, a kialakított 
városkategóriákon nem figyelhető meg lényeges változás, illetve a rank-size görbék 
sem módosulnak számottevő mértékben, a tendenciák tehát jól leolvashatók. Az álta
lunk végzett egy-két „mélyfúrás” azt mutatja, hogy összesen talán 10-15 olyan telepü
lés lehet, amely egy kategóriával feljebb lépne a kimaradt lakosok figyelembevételével 
(pl. Miskolc). Ehhez a dolgozathoz nem láttuk szükségesnek az aprólékos számítások 
elvégzését, mivel feltevéseinken és eredményeinken lényegesen nem váloztatna.

Az Acsádyt bíráló egyéb munkák: Barsy Gyula: Magyarország népessége a hon
foglalás óta. = Magyar Statisztikai Szemle. XVI. évf. 1938. 343. skk.; Metzner Károly: 
A  Dunántúl gazdasági és népességi leírása a XVIII. század elejéről. =  Föld és Em
ber. X. évf. Bp. 1938. 166. skk.; Szabó István: A magyarság életrajza. Bp. é.n.; Kováts 
Zoltán: A XVTI. századi népességfejlődés kérdéséhez. = Agrártörténeti Szemle. 1969. 
1-2. sz. 218-227.

3. Az általunk használt összeírásokból a katonai határőrvidékek kimaradtak, így ezeket a 
területeket nem vizsgáltuk (Csajkások kerülete, Szerb, Német és Oláh bánsági ezred), 
illetve ez a hiányosság részben érinti az erdélyi határőrvidék városait is. Egyes megyei 
összeírások elvesztek, ezért nem vettük be az elemzésünkbe az egyébként is kevéssé 
városodott Bereg, Krassó, Ugocsa és Ung megyéket. Történelmi okok miatt csak II. 
József korából vannak adataink a 16 szepesi városra (melyeket 1772-ben csatoltak
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vissza az országhoz), és a Temesi Bánság két megyéjére, Temesre és Torontálira, me
lyek az 1718-as pozsartváci békét követően kerültek az országhoz.

4 Módszerünk az adatok kiválogatásánál a kővetkező volt: mindkét időpontban több 
olyan település volt, melyet kétszer is összeírtak; mi mindig a magasabb mutatót vet
tük figyelembe. Az 1720-as összeírást tulajdonképpen az 1715-ös megismétlésére ren
delték el. II. József korából bizonyos területekről 1787-ben új mutatókat készítettek, 
melyek a forrás legelső kiadása után kerültek elő. (Dányi D. — Dávid Z.: Pótlás az 
első magyarországi népszámláláshoz. Bp. 1975.)

5. 1715—20-ban csak háztartásonként készítettek összeírást, ezért a második időpontban 
is megnéztük a háztartásszámot, ennek alapján a következő kategóriákat állapítottuk 
meg (háztartás):

1715-20 1784-87
Városi jogú település 100 400
Község 400 800

Mindazonáltal a második időpontban a lélekszámot tekintettük döntőnek, vagyis, 
ha egy település háztartásszáma alapján város, de lélekszáma alapján nem, mi sem  
vettük annak.

6. A régiókat jellem ző fontosabb adatokat a Táblázat-bán összegeztük.
7. Ezen a területen elsősorban bányavárosok találhatók.
8. 1784/87-re Feketeváros, Nagymarton, Németkeresztúr, Nyék, Rákos, Széleskút, Szent- 

margita tűnik el. Az „agglomeráció” egy városa esik 1784/87-ben is városkategóriánk
ba, Kismarton. II. József korára Matteredorf kerül újként Sopron környékén az álta
lunk megállapított városküszöb fölé.

9. Lásd:
Devries, J.: European Uröanization 1500-1800. London, 1984.
Granasztói Gy,: A  dunai térség városodása (XV1-XVII1. század). = Demográfia, 
1989. 3-4. sz.

10.
11.

12.

13.

Fassmann, H-: City-size distribution in the Austrian-Hungarian Monarchy 1857-1910.
Univ. o f Liverpool, 1984.
Jefferson, M.: The law of the primatc city. =  Geographical Rewiew 29. 1939.
A görbe 91 adatot tartalmaz.
Az Alföld alrégiómak elkülönítésénél megkülönböztettük a sík vidék megyéinek váro
sait (Bács, Békés, Csanád, Csongrád, He vés-Külső-Szol nők, Pest megyék, a Hajdú, 
Kun és Jász kerületek) a keleti, magasabban fekvő vidék megyéinek városaitól (Arad, 
Bihar, Szabolcs, Szatmár, Temes, Torontál megyék). Figyelembe vettük, hogy egyes 
rónai városok, mint pl. Eger, peremvidéki környezetben vannak, míg egyes peremvidé
kiek, például Nádudvar, a Rónán terülnek el.
A  városkategóriák a töréspontok alapján:
1-6 adat: Debrecen, Buda, Kecskemét, Szeged, Pest, Szabadka
7-9 adat: Eger, Hódmezővásárhely, Zom bor
10-44 adat: kisvárosok
45—91 adat: átmeneti centrumok
Település-kategória a szakirodalom az alföldi rank-size

nagyváros
középváros
kisváros
átmeneti település

szerint: 
-30.000 fő 
-10.000 fő
-  3.000 fő
-  2.000 fő

szerint: 
-19.000 fő 

19.000-15.500 fő 
12.500- 5500 fő 

5.500- 2.000 fő
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14. Kivétel Debrecen, mely bár tipikus rónai település, közigazgatásilag Bihar keleti pe> 
remvidéki megyéjéhez tartozik.

15. A görbe a 45. és a 91. adat között közelít a leginkább a negatív lineáris regressziós 
értékhez. A  városok 34%-a peremvidéki város, ám így sem tudja a peremvidéki város, 
állomány befolyásolni jelentősen a görbe alakját.

16. Városkategóriák töréspontok alapján:
1—2 adat: Buda és Debrecen
3-7 adat Kecskemét, Jászberény, Szeged, Arad, Eger 
8-48 adat: 41 település 500-100 ht. között.

17. Ezt támasztja alá a peremvidéki városok nagyobb aránya is.

18.

19.

20. 
21. 
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28. 
29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

Városkategória 
nagyváros 
középváros 
kisváros
átmeneti település

rónai város peremvidéki város 
5 1
3 0

27 9
31 16

A  két görbe vizsgálatánál két töréspontot tudunk mghatározni: a 4. és a 9. vagy 11.-t, 
és ez a két töréspont a következő három kategóriát alakítja ki:
I. 1.-4. pont: Pozsony, Selmecbánya, Miskolc, Komárom
II. 5.-31. pont: Tata, Miava, Nagyszombat, Esztergom, Szomolnok, Kassa, Szakolca
III. 12— . pont: város
Nagyvárosnak minősül minden 10.000 főnél nagyobb város, a kisvárosok felső határá
nak pedig a 6000 fő tűnik a görbe alapján.
Az 1. pont II. kategóriája.
Selmecbánya, Pozsony, Komárom.
Nagy a méretkülönbség a 4.-6. adat között;
Kis méretkülönbség van ugyanakkor a 8-11. adatoknál!
A 12.-68. pont között.
Összesen 68 várost találtunk, melynek 18 %-a szabad királyi város. A 11 legnagyobb 
város kivétet nélkül az utóbbi kategóriába tartozik.
Árva, Liptó, Trencsén és Turóc megye városai.
Elsősorban Abaúj és Zemplén megye városai.
Bár a kisvárosi rétegnél nem módosul jelentősen (53 város — 88%).
Az első kategóriában Miskolc mezőváros, a másodikban Tata, Miava és Szakolca. 
Borsodban Diósgyőr, Szentpéter, Mezőkeresztes, Mezőcsát, Mezőkövesd, Tokaj-He- 
gyalján Mád, Tokaj, Tárcái, Tállya, Terebes és Tolcsva jelenik meg a század végén 
városállományunkban.
Sajnos, a Dávid—Dányi-féle feldolgozás nem tartalmazza Abaúj vármegye adatait, mi
vel ezek elvesztek, így csak a megye egyetlen szabad királyi városára (Kassa) rendelke
zünk adatokkal.
Győr a háztartásszámokat tekintve országos viszonylatban a 16., Székesfehérvár a 17, 
Sopron a 18. helyet foglalja el.
Győr 2982 ht.
Székesfehérvár 2834 ht.
Sopron 2778 ht.
Pápa, Pécs, Veszprém, Földvár 
Győr 808 ht.
Sopron 760 ht.
Kőszeg 438 ht.
Székesfehérvár 434 ht.

13.421 lakos 
11.814 lakos 
12.639 lakos
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Pápa 398 hl.
Veszprém 380 ht.

36. A  felvett 42 városból 1784/87-ben 17 a kisvárosi, 21 az általunk átmeneti településnek 
nevezett kategóriába sorolható.

37. Az egyik görbét a ház tartásszám-adatok, a másikat a népességszám-adatok alapján 
húztuk meg.

38. 1. szakasz 1-3 adat:Brassó, Nagyszeben, Kolozsvár. Ö.r 3 város
Z szakasz 5-21 adat:Torda, Marosvásárhely, Segesvár, Topánfalva, Zalatna, Gyulafe
hérvár, Törcsfalva. Abrudbánya, Beszterce, Medgyes, Szamosújvár, Kisaranyos, Szelis- 
tye, Resinár, Nagyenyed, Zilah, Sziget. Ö.: 17 város.
3. szakasz 17—38 adat:Fogaras, Szászváros, Ebesfalva, Dés, Szászsebes, Rozsnyó, Feke
tehalom, Vízakna, Déva, Kapnikbánya, Prázsmár, Szászrégen, Szék, Lupsa, Udvarhely, 
Kolozs, Szentmiklós, Nagysink, Huszt, Alvinc, Bátos, Kőhalom. Ö.: 22 város.
A 4. adat (Nagyaranyos) nem sorolható sem az első, sem a második kategóriába, mi
vel a két szakasz között helyezkedik el ez a község.

39. 1. szakaszl-3 adatiBrassó, Nagyszeben, Kolozsvár. Ö.: 3 város
2. szakasz4-16 adat:Segesvár, Beszterce, Resinár, Medgyes, Marosvásárhely, Torda, 
Rozsnyó, Prázsmár, Zemyest, Kőhalom, Feketehalom, Nagysink, Szászváros. Ő.: 13 
város
3. szakasz. 17—39 adatiZUah, Szászsebes, Abrudbánya, Szászkézd, Szentágota, Torockó, 
Vízakna, Nagyenyed, Déva, Gyulafehérvár, Szászrégen, Földvár, Berethalom, Alvinc, 
Udvarhely, Kolozs, Visk, Fogaras, Muzsna, Zalatna, Sziget, Kisselyk, Bércek. Ö.: 22 
város

40. A század eleji adathalmaz korántsem egységes, mivel Acsády nem azonos évekből 
gyűjtötte össze a városok adatait, így akár 2-6 éves eltérés is előfordulhat két város 
adatfelvételének időpontja között, így ez a forrás kevésbé mutatja a fennálló viszonyo
kat, mint a József-kori.

41. Erdély városállománya a ,,nemzeti” megosztás szerint a század elején:
terület városszám aránya városi

népesség aránya
Szászföld 52,6% 68,2% *
Magyar megyék 36,8% 25,2%
Székelyföld 10,5%

42. A  század elején a Királyföld keleti részének központja és egyben Erdély és a Kárpád- 
medence legnagyobb városa Brassó. Itt lakik Erdély városi népességének 14,8%-a, és 
ehhez a régió legnagyobb „agglomerációja” is társul, négy közép- és egy kisvárost fog
lalva magába (Rozsnyó, Prázsmár, Zemyest és Feketebalom ill. Földvár). A  városok 
összesen 4257 háztartást foglalnak magukba, ami Erdély városi háztartásainak 27,03%- 
át jelenti.

Ez az elképesztően nagy tömörülés a század végére is megmarad, de jelentősége 
csökken. 1786-ban még Erdély legnagyobb városa Brassó, de a Kárpát-medencében 
már korántsem a legnagyobb város. Erdély városi lakosságának csak 9% -át tömöríti. 
.Agglomerációjához” négy város tartozik (Törcsfalva, Rozsnyó, Feketehalom, Prázs
már). Törcsfalva új jövevény, de nem ellensúlyozhatja a század folyamán „kihalt” két 
szász települést (Földvár és Zemyest).

A  xzebeni „agglomeráció” szerényebb jellegű, a század elejéről adataink nem iga
zán összevethetők (Nagyszebent 1698-ban írták össze). Szcben mellett Vízaknát és Re
gináit lehet ide sorolni, együtt kb. a várost népesség 15%-át foglalják magukba.

A  század végén is Nagyszeben a második legnagyobb város, az „agglomeráció”
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tagjai nem dezurbanizálódnak, sőt, Szelistye község új tagként csatlakozik, így a szebe
lli tömörülés jelentősége csak kismértékben csökken.

43. A  század folyamán eltűnt városok: Zemycst, Szászkézd, Szentágota, Torockó, Földvár, 
Betethalom, Muzsna, Kissciyk, Bércek. Ö.: 9 város

44. Érchegységi városok: Zalatna, Abrudbánya és Lupsa mezővárosok, Nagyaranyos, To
pánfalva és Ki&aranyos községek. A  városi népesség 15,4%-a.
A  két folyómenti tömörülés tagjai: 
marosi: Gyulafehérvár, Szászsebes, Alvinc 
szamosi: Szamosújvár, Dés, Szék

45. A  városi népesség 15,4%-a él itt.
46. Partiumi városok: Zilah, Máramarossziget, Kapnikbánya, Huszt.
47. A rank-size görbék alapján a városkategóriák:

kategória 1717-20 1789
nagyváros 3 3
középváros 13 18+
kisváros 22 22
összesen 38 43
+  Nagyaranyossal együtt

48. A  tanulmány a kisvárosoknak a dunai térség urbanizációjában játszott fontos szerepé
re is rámutat. Ezt a tényt a magyarországi részekre vonatkoztatva mi is igazoltuk. 
Lásd: Granasztói György: A dunai térség várcsodása (XV1-XVIII. század) =  Demog
ráfia. 1989. 3-4. sz.
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The urbanization of Hungary in the 1 8 th  century
— Review —

The population of Hungary doubled itself during the 18th century, while the popu- 
lation of towns and cities was öve times larger in the 1780s than that o f in the 1720s. 
Most o f the recent publications have dealt with the growth of population, bút the 
study of early modern Hungárián urbanization is far írom advanced.

Our paper is primarily concemed with demographica! charasteristics o f towns 
and cities and their localization in the region called Carpathian basin. According 
to our research urban settlements are concentration of population, so we needed 
a data base with comparable characters o f towns. Using the assessed tax records 
ffom 1715 and 1720 and the Örst national census under Joseph II we could exp- 
lore the succession o f urbanization.

We used basic statisticai methods and rank-size sértés to uncloak the charac- 
teristics of urbanization o f the main regions, since we had the intention to settle 
provinciái units according to their geology and relief. Unfortunatety the mere ge- 
ographical demand remained unfulfilled, because the available returas based on 
counties (megye), so we could nőt omit sophistication.

The major results o f our research are the following:
By the end of the century two highly urbanized regions (nőt conceming the 

distinctively urban characters!) have been shaped:
North-Westem Hungary and the Great Piáin.
In the Great Piain the population increase is based on towns, while the density of 

population is under the national average. The patterns of urbanization are nőt the same 
in Western Hungary, where high density of towns and population go together.

Beyond geographical analysis the impact of political history is still present, the 
eastern, western and northemmo&t frontier of Turkish occupation can be reaüsed in 
the arrangement of Hungárián towns even somé ninety years after the reoccupation.

The Hungárián towns are lacking a city with primacy (Pressburg, the Capital is quite 
small and too close to Vienna, though it is situated in the highly urbanized Western 
Hungary), bút the largest stock of towns promotes it: namely Budapest emerging in 
the 19th century.

The increase o f urban population based on small towns in I8th century Hun
gary (like in other regions of the Danube basin).
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1 . T É R K É P

Jelmagyarázat

1. Alföld 
II, Felvidék

III. Dunántúl
IV. Erdély

r régióhatár 

■ ■— megyehatár

1 =1 adatok hiányában nem vizsgált terület

f i  I I adatok hiányában csak a század végén vizsgált terület
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2. TÉR K ÉP

magas népsűrűségű terület
3. TÉRKÉP

1784—87 (II. időpont)

'V ,.
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