
Bognár Bulcsu 
„Kőfallal, sárpalánkkal...”

Németh Zsófia-Sasfi Csaba (szerk.):
„Kőfallal, sárpalánkkal..." Várostörténeti tanulmányok.

A Hajnal István Kör -  Társadalomtörténeti Egyesület 1993. évi 
debreceni konferenciájának előadásai, Debrecen, Csokonai Kiadó, 1997.

Némi késéssel jelent meg a közelmúltban a Hajnal István Kör-Társadalomtör
téneti Egyesület 1993-as, debreceni konferenciájának anyaga, „Kőfallal, sárpa
lánkkal" címmel. A zömében a konferencia anyagából válogató kiadványt a 
Csokonai Kiadó gondozta Németh Zsófia és Sasfi Csaba szerkesztésében. A 
könyv a Rendi társadalom-polgári társadalom sorozat 7. köteteként -  hasonlóan 
a korábbi kiadványokhoz -  az esemény- és politikatörténeten túllépve, a hazai 
társadalomtörténeti diskurzust kívánta bővíteni. A jelen kötetben a társadalom- 
történeti megközelítés szegleteként várostörténed tanulmányok szerepelnek 
három nagy tematikus egységben. ■,

^4 várostörténet általános kérdései'’ blokkban a szerkesztők azokat a tanulmányo
kat gyűjtötték össze, amelyek vagy kutatási programjukban, vagy témájukban a 
társadalomtörténeti ihletettségű várostörténet országos kérdéseire igyekeznek 
választ adni. Az egység nyitótanulmányában Bácskai Vera a várostörténet-írás 
hazai útját kíséri végig az 1960-as évektől napjaink több irányú, különböző 
módszereket és vizsgálati területeket magában foglaló kutatásáig. A szerző 
részletesen foglalkozik a korábban kevés figyelmet kapó városmonográfiák 
kérdésével, A kérdés fontosságát az is adja, hogy a hazai történetírás a mai napig 
hajlamos a helytörténetet a helyi műkedvelők területeként kijelölni, noha már 
Mályusz Elemér hangsúlyozta ezen munkák jelentőségét az országos tendenciák 
megrajzolásához. (Jellemző, hogy még a 80-as évek közepén sem volt ajánlatos 
helytörténettel foglalkozó habilitációs munkát benyújtani; amikor például Ladurie 
Montaillou-ja Nyugat-Európában már a 70-es években a legtöbbet idézett mű
vek közé tartozott.) Bácskai Vera lándzsát törve a helytörténet jelentősége 
mellett a tanulmány nagyobb részében az egyre szaporodó, de sok szempontból 
kritizálható városmonográfiák szerkesztői számára kíván segítséget nyújtani; 
hangsúlyozva, hogy „csak a korszerű várostörténet szemléletét és módszereit 
alkalmazó, a helyi forrásanyag, a helyi tradíciók és sajátosságok alapos ismere
tén alapuló városmonográfiák” alapján rajzolható ki az ország polgári átalaku
lásának modellje.

Gyáni Gábor iparosodás és urbanizáció Magyarországon című tanulmányá
ban a magyarországi városfejlődést a dualizmustól a második világháború végé
ig tartó időszakban vizsgálva utasítja el az iparosodás és városfejlődés szoros 
kapcsolatáról szóló hipotézist. Az elemzésből kiderül, hogy a nyugat-európai 
városfejlődésre megfogalmazott, de sok tekintetben ott sem igazolható tétel
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Magyarországon egyáltalán nem állja meg a helyét: az ország egészét szemlélve 
az urbanizáció nemcsak az iparosodás révén, hanem legalább annyira -  és egyes 
régiók esetében egyértelműen -  az intenzívebbé váló mezőgazdaság és a ráépülő 
kereskedelmi és kisipari fejlődés eredményeként haladt előre. Az elemzés jó 
példája annak, hogy a nagy országos statisztikák is jó forrással szolgálhatnak egy 
közkeletű feltevés tesztelésére, ha van a kutatónak megfogalmazott kérdése.

A kvantitatív adatfeldolgozást hívja segítségül a Czoch-Szabó-Zsinka 
szerzőhármas is a magyar város- és településrendszer 1784 és 1910 közötti tanul
mányozásához. A korszak 10000-nél nagyobb településeinek összevetésével a 
városiasodás változásait követik nyomon. A három időpont (1784, 1851 és 1910) 
összevetése után arra a megállapításra jutnak, hogy a településszerkezet súlypont
ja a 19. század második felére -  a mezőgazdasági termékkereskedelem konjunktú
rája folytán -  az Alföldre tevődik, majd a vizsgált időszak végére egyfajta vissza
rendeződés következik be a korábbi, “városiasodottabb"1 városok javára a polgári 
közigazgatás kiépülése miatt. A vizsgálat második eredménye a korabeli nyugat- 
európai átalakulással ellentétes tendencia, a főváros vízfejjé válásának végigköve
tése. A rank-size módszer alkalmazásával ezen túl a kisvárosok dualizmuskori 
növekedése is megrajzolható. Az alapos módszertani felkészültség, a mindenkép
pen dicsérendő újítási törekvések és a kétségtelen eredmények mellett mégis fel 
kell hívni a figyelmet néhány problémára. Elfogadva a szerzők kiindulását, amennyi
ben a városiasodás változásait kívánják vizsgálni; kétséges, hogy ez csak a települé
sek lélekszámán keresztül megragadható. (Tegyük hozzá a kritika enyhítéseként, 
hogy ez az egykor nagy visszhangot keltő módszer atyjának, de Vries-nek is a 
kiindulópontja.) Az adaptáció problémáját veti fel továbbá, hogy a magyarországi 
városhálózat sokkal kevésbé homogén, mint a de Vries által vizsgált térségekben: 
az alföldi és a dunántúli településformák különbözősége miatt mindenképpen 
indokolt lett volna az elemzésben a városokat két sokasságra bontani. Nem tűnik 
meggyőzőnek az Alföld századforduló utáni visszaszorulásáról szóló feltevés sem: 
ugyan valóban növekszik az ország egyéb területein a “városiasodottabb” városok 
sűrűsége, de ezzel párhuzamosan az alföldi települések arányának növekedése 
még jelentősebb (lásd erről a szerzők által közölt 2. és 3. térképmellékletet). 
Módszertani aggályokat vet fel az egyes évek igencsak eltérő városszámainak 
{1784:21, 1851:56, 1910:144) összevetése. Kérdés, hogy az adott év városhálóza
tának különböző arányait jelző 10000 fölötti lakossal rendfelkező településekből 
reális tendenciák rajzolhatók-e meg.

Szintén adaptációs szándék fedezhető fel Gál Zoltán írásában, aki a magyaror
szági városhálózatot vizsgálja az 1910-es banki betétibrjgalom alapján. Már 
korábbi elemzések rámutattak, hogy a rendszeres gazdasági növekedéssel 
együttjáró urabanizáció új térhálőzatot hoz létre, átalakítva a hagyományos 
városhálózatot. A szerző ennek a változásnak egy eddig nálunk nem vizsgált 
összefüggését elemzi. A kutatás kiinduló hipotézisé (amely az amerikai történeti 
földrajz elemzéseiben jeleni meg a Kfiometriküs történetírás hatására) az, hogy 
az urbanizáció yáyoshálőzati jellemzői szoros korrelációt mutatnak -  a betétfor
galom alapján megrajzolt -  pénzintézeti innováció térszerkezetével. Gál megál
lapítása az, hogy a 180 banki-innovációs központ századforduló körül kialakuló
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hierarchiája a nyugat-európainál erősebb térbeli koncentrációt hozott létre, 
miáltal az urbanizáció is kevesebb várost érintett. A gerschenkroni modellel 
operálva Gál szerint a centrumtól a periféria felé haladva a területi egyenlőden- 
ségek növekednek és a városhierarchia csúcsán lévő települések magasan ki
emelkednek a regionális keretekből. A tanulmány kérdésfeltevése és kidolgo
zottsága megfontolandó eredményeket hozott még akkor is, ha a szerzőnél 
helyenként összemosódnak a vizsgált szempont alapján megfogalmazható ítéle
tek a magyar városhálózat egészét minősítő kijelentésekkel.

A városfejlődés tényezői címet viselő blokkban az egyes városok fejlődését 
meghatározó, vagy befolyásoló tényezők elemzésére került sor. Kónya Péter a 
17-18. századi rekatolizáció hatását követi nyomon Epeijes nemzetiségi összeté
telének változásaira és a város művelődési, kulturális életére; talán kisebb 
figyelmet fordítva a társadalomszerkezet, a mentalitás ezzel összefüggésben 
végbemenő változásaira. A blokk további két tanulmányában a dualizmus idején 
dinamikusan fejlődő két vidéki város került terítékre. Egyed Ákos Kolozsvár- 
elemzésének középpontjában a kiépülő középváros lakáskörülményeit, a város 
infrastrukturális fejlesztéseit és a várostervezést mutatja be; hasonlóan, mint a 
német várostörténetben az 1980-as évek közepétől kibontakozó iskola tette. 
Lothar Gall és csoportjának kutatásaival egybevágóan egy nálunk nagyrészt 
még hiányzó perspektíva jelenik meg ebben a tanulmányban. Takács Péter írása 
pedig Nyíregyháza iparosodását mutatja be a város 18. századi alapításától a 
dualizmus végéig.

Orosz István a hagyományos elemek továbbélését elemzi Debrecen gazdasá
gában és társadalmában a 19. század második felében. A tanulmány nemcsak a 
hagyományos rendi keretekhez való ragaszkodást jeleníti nteg, hanem a hagyo
mányos mezőgazdasági termeléshez kötődést is, aminek folyományaként az 
ország nyugati régiójaival szemben a város nem kapcsolódik be intenzíven a 
kapitalista termelésbe. (Ez által ez a tanulmány is implicite felveti egy, az 
eddigieknél cizelláltabb, országos társadalomelemzés szükségességét.) A szerző 
a továbbiakban bemutatja, hogy -  a korábbi megközelítésekkel szemben -  a 
közepes nagyságú birtoktest még messze nem elegendő a tőkegazdaság, a 
magasabb termelés színvonal mégvalósulásához, ha az nem párosul célracioná
lis cselekvési stratégiákkal. Ez pedig egyáltalán nem található meg a kálvinista 
cívis polgárok között; vagyis Max Weber a protestáns etika és a kapitalizmus 
szellemének együttjárását megfogalmazó hipotézise nem alkalmazható Debre
cen és valószínűleg az egész ország esetében sem. A megállapítást továbbgon
dolva megfogalmazódhat a kérdés, hogy mennyire plauzibilis magyarázó elv 
egyes magyar történészeknél, szociológusoknál kimondva, vagy kimondatlanul 
alkalmazott elemzési szempont, a vallási hovatartozás kérdése egy adott -térség 
gazdasági, társadalmi szerkezetének megragadásához.

A tanulmánykötet harmadik blokkjában a különböző társadalmi csoportok 
együttélését, konfliktusait tárgyaló tanulmányok szerepelnek. Az írások sorát 
Mátay Mónika mikrotörténeti kísérlete vezeti be. A szerző kiindulópontja egy 
1693-as esemény, amikor is Debrecen polgárai a városi tanács rendelkezése 
ellenére nem hagyják el a várost és beváljak a támadó tatár csapatokat. A 
tanulmány szándéka a “polgári engedetlenség” társadalmi gyökereinek a megra
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gadása; a társadalmi aktorok cselekvésének megértése volt. A dolgozat elsősor
ban ennek a politikatörténeti dimenzióit tudta megjeleníteni; a szélesebb szoci
ológiai elemzéshez még újabb kutatások szükségesek.

Horváth József Győrrel foglalkozó tanulmánya egy még ma is elhanyagolt, de 
nagy lehetőségeket rejtő forrást, a 17-18. századi végrendeletek elemzi, hogy ez 
által göngyölítse fel a polgárok és jobbágyok keresztelési, házasságkötési, temet
kezési szokásait; vagyis a hétköznapok (Alltagsgeschichte), mentalitás kérdései
re próbál választ keresni. A végrendeletek használata mellett tehát maga a 
megfogalmazott kérdés is releváns, kevéssé vizsgált perspektívát hoz a társada
lomtörténeti kutatásba. Sajnálatos, hogy a vizsgált végrendeletek a felvetett 
problémával kapcsoltában meglehetősen kevés információval szolgálnak és egyen
lőre csak egyedi példák jelennek meg, amelyek még nem hoznak közel bennün
ket a nagyobb társadalmi csoportok egybekelési, temetkezési szokásainak meg
ismeréséhez. Remélhetőleg a szerző további munkái már erre is rávilágítanak.

Kövér György családtörténete egy biedermeier cípszer család életstratégiáit 
követi nyomon, hogy a makroszintű megközelítésekkel szemben mikroszinten 
vizsgálja a korabeli foglalkozási rétegződésképzést. A rövid írásban a foglalkozás- 
váltás, házasodás, gyerekszám összefüggései alapján rajzolódik ki a társadalom- 
szerkezet és a családi stratégiák illeszkedése. A mikroszintű elemzés fő eredmé
nye, hogy megmutatja: nem húzódott olyan éles határvonal a kereskedelmi, 
hivatalnoki és lateiner pályák között, mint a szokásos, korszakra vonatkozó sztere
otípiák alapján ezt korábban feltételeztük. A további, hasonló kutatások sokban 
pontosíthatnák a dualizmus társadalomszerkezetéről kialakult képünket.

Ódor Imre a 18. századi pécsi nemesség a helyi társadalomba történő, konf
liktusoktól sem mentes betagolódását rajzolja meg. Galambos Sándor pedig a 
d u a l iz m u s  kori nyíregyházi egyesületek szerkezetén túl, azok szerepét vizsgálja a 
társadalmi nagycsoportok közötti konfliktusok enyhítőjeként.

Kósa László a magyar specifikumnak tartott tanyás gazdálkodás mentalitásbe
li aspektusait elemzi a nemzetiségi hovatartozás alapján Gyulán, a dualizmus 
időszakában. A német, magyar, román csoportok ön- és a másokról alkotott 
képe jelenik meg a munkaéthoszon, a gazdálkodási habituson keresztül. A 
néprajzi adatfelvétel megteremti a lehetőséget arra is, hogy megvizsgáljuk, 
mennyire metszik át ezeket az ön- és másokról alkotott képeket az egyes 
etnikumok között tapasztalható társadalomszerkezeti különbségek. A szerző 
utal is erre az összefüggésre, de további vizsgálódásoknak kellene a pontos 
metszéspontokat kijelölniük.

A tanulmánykötet végére érve számtalan, a magyarországi polgári átalakulás 
szempontjából lényeges kutatási eredményt ismerhetett meg az olvasó egy 
előadássorozatból szerkesztett kötet esetében mindig meglévő egyenetlenségek 
ellenére. Legalábbis akkor, ha a kis példányszámban megjelent kötet eljutott 
hozzá. Az utóbbi időszak könyvkiadásában ugyanis az a helyzet állt elő, hogy 
sokszor a szélesebb szakma sem értesülhet egy újabb kiadvány megjelenéséről. 
Talán e probléma megoldása lehet a H ajn i István Kör számára is, ha nagy 
nyugati elődeihez hasonlóan a legjobban sikerült tanulmányokat évente egy 
kötetbe fűzve bocsátaná a nagyérdemű elé.
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