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Közelítések a történeti tájhoz 
• Világrészek 

• Állam/királyság/birodalom 

• Tartomány/megye 

• Régió: mint a világméretű és az országos közötti áthidaló, 
közvetítő rész. 

• Azaz a régió létrejöttének nem feltétele a politikai 
harmónia, egységes uralom alatt állás. 

• Immanuel Wallerstein világrendszer-elmélete: a 15. sz.-tól 
kifejlődő kapitalizmus 1. centrum -és 2. periféria-
országokat hozott létre, illetve a kettő közé helyezhető a 
3. félperiféria (semi-perifery), amely – közvetít közöttük. 
Akik kimaradnak az egész rendszerből, azok a 4. 
periférián kívül levők.  

• Sidney Pollard: A fejlődés sokszor szigetszerű, ilyenkor az 
adott szektor vagy terület nem húzza magával az egész 
gazdaságot, tehát a perifériákon belül is vannak 
centrumok. 



Régiók I. Új történeti földrajz 

• Az 1970-80-as évektől 

• egyik alapvető kiindulópont:  

• Az egyes régiók határai nehezen definiálhatóak, 

ezért a történeti tér szempontjából a települések 

hierarchiája a mérvadó. 

• régió: az állam és földrész között, ill. egy-egy 

országon belül 

• A településhierarchiát a különböző funkciók 

hierarchiája mentén kell megalkotni (pl. oktatás az 

elemi szinttől az egyetemig), amiből a 

vonzáskörzetek is rekonstruálhatók. 



 „az új struktúrák 
többnyire hiányokkal, 
felszínesen vagy éppen 
torzultan szervültek bele 
egy eredendően »kelet-
európai« 
infrastruktúrába, 
közegbe.” (Szűcs-
/Hanák/ é.n.: 175.) 

Szűcs Jenő (1928–1988) 



Régiók II.  

Szűcs Jenő régióelmélete 

• Történeti régió = „szerkezeti 

jellegzetességek rokonsága”. 

• Szűcs a kelet–nyugat közötti 

köztes régiót állam és 

társadalom egymáshoz való 

viszonyából vezeti le.  

• Azaz az állam és társadalom 

viszonya alapján típusokat állít 

fel, s azt rávetíti a történelmi 

térre: Kelet = Oroszország, 

Nyugat = Nyugat-Európa.  



Magyarország 
• 16–17. század: 

• Nyugaton nő az ipari termelékenység és nagy az igény 

mezőgazdaság termékekre.  

• Kelet-Európa strukturálisan az agrártermelésre/kivitelre 

rendezkedik be. 

• Következmény: Kelet-Európa a Nyugat perifériája lesz: 

aszimmetria. => A nyugati versenyt a keleti ipar nem 

bírta, inkább a céhes privilégiumok mögé zárkózott, így 

még jobban lemaradt + a török hódoltság s 

következményei =>  

• Ez a városfejlődés megrekedésében is tetten érhető; 

míg a majorsági gazdaság, földesúri függés kiterjedt 

(vö. 1514). 

• Orientációk: 18–19. sz.: újra Nyugat; 1945 után: Kelet; 

1990 után: Nyugat. 



18. század: újrakezdés 
• A hódoltsági területeken betelepítések. 

• A telepítési terveket az 1723-as országgyűlés hagyta 

jóvá: a telepesek 6 év állami adómentességet kaptak. 

• Ipar: továbbra is céhes keretek között. 

• A szőlőtermelés továbbra is meghatározó „a polgárság 

fő jövedelme”. 

• A 18. sz.-tól a szabad királyi városok köre már alig 

bővül: Buda, Pest, Székesfehérvár, Esztergom, Szeged, 

Debrecen, Győr, Pécs 

• Népességük 1784–87: 

• a mai Magyarország területén: 6,5 millió lakos, 

történelmi területen: 9,5 millió lakos, 

• Debrecen: kb. 30ezer lakos, Buda: kb. 24ezer; 

Szeged: 21ezer; Pest: 20 700. 



18. század: újrakezdés 
• A régi határmenti kereskedővárosok általában 

stagnálnak, illetve hanyatlanak. => 

• A súlypont az ország belsejébe kerül (vö. az ország 

agrárfunkciója a monarchián belül) 

• => a gabonaszállítási útvonalakon fekvő, tehát a 

Duna-menti települések felértékelődnek, illetve ahol 

terménypiac van.  

• Építészet: a városok jellemzően barokk stílusúak: 

• a reprezentatív nagy épületek azonban nem 

polgárságé, hanem egyháziak, s a városközponttól 

elkülönülten épültek, 

• a Dunától keletre nincs barokk, itt majd a 

klasszicizmus városiasít. 



Schwartner Márton 

(1759–1823) 



A városfejlődés problémái – Schwartner Márton 
• 34. §.: A városok viszonya a földhöz és népéhez 

• Magyarországon nehéz megvonni a határt a város és a falu között 

=> a városokban, még Pesten és Pozsonyban is jellemző a 

földművelés és állattenyésztés. 

• A szabad királyi városok (civitas, königliche Freistadt) népessége 

(50 db), 1805: 

• 398. 210 lakos + városokban élő nemesek, nyugalmazott 

tisztek, papság => velük kb. 425 ezer fő. 

• Sok-e ez vagy kevés:  

• London népességének kb. fele. 

• Egy városra átlag 8500 lakos jut. 

• A 8 milliós népességben 1:19 arányú a városi elem súlya 

(Poroszországban: 1:3!). 

• A városi iparosok földműveléssel/szőlővel is foglalkoznak 

•  A szabad királyi városokhoz hozzászámítható a 16 

szepességi város és a püspöki városok. 

In: Schwartner 1809: 163-166. 



A városfejlődés problémái – Schwartner Márton  

• A szabad királyi városok osztályozása: 

• 1. osztályúak: 20-30 ezer lakos: Debrecen, Pest, 

Buda, Pozsony, Szeged, 

• 2. osztályúak: 10-20 ezer lakos: Selmecbánya, 

Komárom, Győr, Sopron, Székesfehérvár, Újvidék, 

Temesvár, Zombor, Szatmárnémeti, 

• 3. osztályúak: 5-10 ezer lakos: pl. Nagyszombat, 

Kassa, Eperjes, Zólyom, Pécs, Fiume, 

• 4. osztályúak: 5000-nél kevesebb lakos: Ruszt a 

legkisebb 1105 lakossal. 

• Mezővárosok: a legnagyobb Kecskemét 24626 

lakossal (1805) 

 



A városfejlődés problémái – Magda Pál:  

A’ Sz. Kir. városok, ’s azok lakosainak 

jussai és kötelességei  
Jogok 

„A’ Sz. K. város úgy szemléltetik, mint a’ Nemes ember, azért 

is nemes jussokkal bir.”  

 1. Része a nemzetnek;  

 2. szabad és független; 

 3. kegyúri jog => templomot építhet, plébánost választhat; 

 4. független bíróság (vs. úriszék); 

 5. birtokképes; 

 6. ártatlanság vélelme, a sajátjai előtt állhat bíróság elé; 

 7. lakosa vámot sehol sem fizet (rendi előjog); 

 8. politikai részvétel. In: Magda 1819: 151. 



Magda Pál: A’ Sz. Kir. városok, ’s azok 

lakosainak jussai és kötelességei 

Kötelességek 

• „Fizet dézmát, és a’ Királynak adót, az úgy 

nevezett diaetalis taxát és subsidiumot ’s t. f. 

a’ város kasszájába pedig domestikát.”  

• „A’ katonának tartozik adni szállást (kivévén 

a’ bánya városokat) A’ Sz. K. város ád 

rekrutákat, és még is az insurrectiónak 

idején insurgenseket is.” (Magda 1819: 152.) 



Mezőváros (oppidum, Markt) 

• Kiváltságuk általában vásártartási jog. 

• Elnevezése arra utal, hogy e 

településeknek nem volt joguk városfalat 

építeni.  

• Magyarországon (Erdéllyel és 

Horvátországgal 1786-ban 690 db, 

1840-ben 913 db) 

 => a népesség kb. 18-20%-a élt 

mezővárosokban.  

 



1848 

• Jogilag megszűnik a rendi 

társadalomszerkezet (rendi előjogok, 

földesúri fennhatóság a települések 

felett, jobbágyi alávetettség). 

• Jobbágyfelszabadítás: teljesen 

szabaddá lett a migráció. 

• A gazdaságban a szabad verseny vált 

meghatározóvá. 



Beluszky Pál:  

Szabad királyi városok a dualizmus idején  
• 1867 után a településfejlődésben is a szabad verseny a jellemző. 

• Egységesítették a városkritériumokat és szűkítették a városok körét 

=> 888 városi jogállású településből maradt 131. 

• A polgári igazgatás kiépülése, a székhelyválasztás, a „városi 

szerepkörű” intézménytelepítés legnagyobb előmozdítója a 

városiasodásnak. 

• A közigazgatás (adóhivatalok, bíróságok, építészeti-

kultúrmérnöki hivatalok, csendőrség-rendőrség stb.) centrum-

igénye a városfejlődés motorja: a szerves fejlődés háttérbe 

szorult. 

• A megtelepülő hivatalnok/tisztviselőréteg településformáló 

társadalmi csoporttá lesz. 

• Maga is igényel új intézményeket: iskola, kórház, ügyvéd, 

napisajtó stb. 



Beluszky Pál:  

Szabad királyi városok a dualizmus idején  
• Városhiányos térségek: különösen látványos az igazgatási funkciókból 

levezethető fejlődés (Kaposvár, Szombathely, Nyíregyháza, Szolnok, 

Máramarossziget, Csíkszereda, Liptószentmiklós) => népességükhöz 

és gazdasági súlyukhoz képest közigazgatásilag igen felértékelődtek. 

• A szabadelvű magyar állam támogatta (hitelek, kamatgaranciák) a 

tőkés gazdaság kiépülését/a városfejlődést => infrastrukturális 

fejlesztések => 

• Budapest fővárossá építésének programja (Bécs ellenpólusa). 

• Vasútfejlesztés a csődbement társaságok felvásárlásával + 

hitelgaranciák:  

• a sugaras szerkezet révén Budapest súlyának növelése, 

• távoli agrárrégiók is bekapcsolódhatnak a nagypiacba,  

• 1848-ban 178 km vasút ↔ 1910: 22ezer km => az összes 

állótőke 26%-a a vasútra esett, 

• a gyáripari beruházások 11szerese a vasútra fordított tőke. 



Beluszky Pál:  

Szabad királyi városok a dualizmus idején  
• A vasút jelentősége a gazdaságra és a városfejlődésre: 

• Hatalmas igényt támaszt a szén- és 

vasércbányászattal, illetve a kohászattal szemben. 

• Megteremtette az egységes nemzeti piacot. 

• Csomópontokban várost fejleszt és iparosít: 

Szombathely, Nyíregyháza, Békéscsaba, Szolnok, 

Barcs, Celldömölk, Dombóvár, Püspökladány, 

Szerencs, Csorna. 

• Hozzájárult a hagyományos kézműipar, 

gabonakereskedelem s ezáltal egész régiók 

versenyképességének elvesztéséhez (Moson, 

Komárom), ill. prosperáláshoz segített => vö. 

agrárfejlődés. 



A magyar városfejlődés sajátosságai  

a 19. sz. végén összefoglalóan  
• A régi városállomány egy része modernizálódik, de 

újak nem keletkeznek (Anglia, Németország).  

• Mivel a régi városoknak nincs modern 

polgársága/tőkéje, az – az intézményekkel együtt – 

jórészt kívülről érkezik. 

• Amely városok nem tudnak lépést tartani, azok 

lemorzsolódnak: 

• a hanyatló nemesfémbányászat városai, 

• alföldi kis mezővárosok (Kunmadaras, Hajdúdorog, 

Hadház), 

• hegyaljai bortermelő városok. 

 



A magyar városfejlődés sajátosságai  

a 19. sz. végén összefoglalóan  
• Szerves fejlődés csak néhány helyen: Pozsony, Győr, 

Pest, Temesvár. 

• De: a 131 város összesen is csak a népesség 14%-a, 

azaz nincs strukturális áttörés, Magyarország falusias 

maradt. 

• Országrészek szerint:  

• a Dunántúl viszonylag kiegyensúlyozott,  

• Erdélyben sok régi város, de alacsony 

társadalmi/gazdasági fejlettség,  

• Alföld: 50% felett a városlakók aránya, de jórészt 

tanyákon,  

• iparvárosok: szén és vasipar – állami kézen. 



Mérlegen a magyar városfejlődés 

• A városokhoz közelíthetünk  

 A) jogi/közigazgatási helyzetük, 

 B) népességszámuk, 

 C) funkcionális szerepkörük alapján. 

 Kérdés: melyik megközelítés adja 

leginkább vissza a városi minőség 

lényegét? 



A) A jogi értelemben vett 

városfogalom (1870-ig) 
Város   civitas, azaz a szabad királyi város  

    

   mezővárosok (oppidum): földesúri, vagy 

  püspöki fennhatóság 

Települések jogállásának rendezése a dualizmus 

időszakában: a törvényhatósági (1870), a községi 

(1871) és a fővárosi (1872) törvény.  

Ezt követően (Budapestet és Fiumét nem számítva): 

• törvényhatósági jogú 

• rendezett tanácsú 
városok alkották a magyar 

városrendszert.  



A) A jogi értelemben vett 

városfogalom (1870 után) 
• Törvényhatósági jogú 

városok: a megyékkel 

megegyező jog, azaz teljes 

önkormányzatiság, 

• itt a városiakon kívül 

országos ügyekkel is 

foglalkozhattak. 

• Rendezett tanácsú városok: 

ált. az egykori oppidumok 

(19. sz. elején kb. 900),  

• nagyrészüket 1875-76-ban 

nagyközséggé minősítették 

vissza (pl. Kalocsát, 

Orosházát, Magyaróvárt, 

jászkun településeket). 

A népességszám alakulása a jogi minőség tükrében 

II. József idején: a népesség 11%-a élt városi településeken 

1910: 138 rt. és thj. városban élt a népesség kb. 14%-a => 

jogi értelemben tehát nőtt a városi népesség. 



B) A népességszámból kiinduló 

városfogalom 
• Az 1848-as törvény kategóriái a szabad királyi városoknál:  

• 12 000 fő alatt kisváros, 

• 12 000–30 000 között középváros, 

• 30 000 felett nagyváros. 

• Keleti Károly később 10 000 főnél húzta volna meg a 
városok alsó határát. 

• A változás időbeli iránya és mértéke:  

• II. József idejében Magyarország (Horvátország nélkül) 
népességének 5%-a lakott 10ezer lakos feletti településen, 

• az 1850-es években 10%, 

• 1910-ben 24%.  

• Különösen a korai időszakra igaz: nincs igazi metropolisz. 



B) A népességszámból kiinduló 

városfogalom 

1787 

1. Pest-Buda 

2. Debrecen 

3. Pozsony 

4. Kecskemét 

5. Szeged 

6. Szabadka 

7. Selmec- és 

Bélabánya 

8. Brassó 

9. Eger 

10. Miskolc  

1910 

1. Budapest 

2. Szeged 

3. Szabadka 

4. Debrecen 

5. Pozsony 

6. Temesvár 

7. Kecskemét 

8. Nagyvárad 

9. Arad 

10. Hódmezővásárhely  

 

Külterületi  

lakosok aránya 

30–40% 

2–4% 

A 10 legnagyobb város 



B) A népességszámból kiinduló 

városfogalom 
• Paradoxon: az 1850-es évektől a nagyhatárú alföldi 

városok a városi népességből a korábbi 50% körüli 

pozíciójukat 75%-ra tornásszák fel => a külterületi 

(tanyasi) népesség igen magas arányú.  

• 1900-ban az Alföld lakosságának fele városlakó! 

• Alföld: valóban elmaradott-e, vagy pedig a táji adottságok 

és a gazdaság összhangban állnak? 

• Igaz, hogy az Alföld mutatói gyengébbek, ennyiben 

tényleg elmaradott, 

• Igaz, hogy akár évezredes gyökerei is vannak, 

 → nem igaz viszont, hogy ez lenne az ok, ez már a 

sajátosságok következménye. 



• Reálisan vizsgálva az Alföld helyzetét: 

• Vizes, homokos területeken kis népsűrűség mellett „a külterjes 

állattartás biztosította az egységnyi ráfordított munkaerőre jutó 

legnagyobb hozadékot” (Beluszky 2003: 47.) 

• Mezővárosok, tanyák: a feudális függés nem volt olyan erős,  

• emiatt nagyfokú önkormányzat, polgárosodási eszmék, 

társadalmi mobilitás lehetősége (Arany, Petőfi, Csokonai) 

• A protestantizmus jelentősége. 

• Az elmaradottság előnye: a 15–16. században a marhaexport 

centruma. 

ÖSSZEFOGLALVA: perifériakörülmények közötti polgárosodás, 

ahol a gazdaság mindig lemaradva követte a társadalmi 

fejlődést a 19. századig.  

B) A népességszámból kiinduló 

városfogalom 



Kérdéses viszont:  

• Város-e az olyan település, ahol a lakosság többsége 

agrárfoglalkozású?  

• Melynek nincs vonzáskörzete? 

• Mely falusias kinézetű, s tanyavilág veszi körül? 

B) A népességszámból kiinduló 

városfogalom 



C) A funkcionális szerepkör alapján 

meghatározott városfogalom 
• Alapvető városi funkciók: 1. ipar, 2. kereskedelem-pénzügy,  

 3. igazgatási szerepkör, 4. kulturális funkció. 

• A funkcionális városszemlélet elődje: a központi hely elmélete 

(Zentraler Ort) a 30-as évekből (Walter Christaller): 

• A nagyobb település mint vállalat, amely azonban nem árut, 

hanem szolgáltatásokat kínál; a város biztosítja környezete 

számára a szükséges javakat, szolgáltatásokat. 

• A rangsor alapja tehát nem a központ népességszáma, 

hanem az általa betöltött, a vonzáskörzet felé nyújtott 

funkciók súlya (minél mindennapibb szükségletet elégít ki, 

annál kisebb településen érhető tetten), 

• azaz: minden szolgáltatásnak, központi funkciónak van egy 

bizonyos vonzástere. 



C) A funkcionális szerepkör alapján 

meghatározott városfogalom 
• A funkcionális rangsorolás célja Christallernél politikai: mivel 

a funkcióknak van egy hierarchiája, a központi funkciók 

rangsorolásából kiindulva létrehozni a települések ideális 

rendszerét  

• történeti földrajzos kutatások: a helyi szükségleteken 

túlmutató funkciók = a vonzáskörzet számára nyújtott 

szolgáltatások a hierarchia alapja  

• kategorizálási próbálkozások:  

• Bárándy János kategóriái (1842)  

• Teleki Pál a városövről a kereskedelmi-pénzügyi funkciók 

alapján  

• Bácskai Vera – Nagy Lajos az 1828-as összeírás alapján  

• Beluszky Pál: intézményvizsgálat => részletesen: 

 



C) A funkcionális szerepkör alapján 

meghatározott városfogalom 
• Beluszky Pál a századfordulóra: 75 intézményt vizsgál, ha ezek ¾-e 

megvan, akkor egy település teljes értékű központ. 

• Hipotézis: minél szervesebb a fejlődés, annál összerendezettebbek a 

rangsorok. 

•  A településhierarchia nála: 

1. főváros (népessége több, mint az utána következő tíznek együtt!), 

2. regionális centrumok (egyetemek, főiskolák, királyi bíróságok, 

postaigazgatóságok, főügyészségek, bányakapitányságok stb.),  

3. fejlett megyeszékhelyek (ker. és iparkamarák, reálgimnáziumok, 

központi bankfiókok stb.), 

4. megyeszékhelyszintű városok (pénzügyi igazgatóságok, megyei 

törvényszékek, kórházak, tanítóképzők stb.), 

5. középváros (közjegyző, ált. gimnázium, pénzügyőrség, vasúti 

mérnökség, csendőrszakaszok), 

6. kisváros (járási szintű hivatalok). 



C) A funkcionális szerepkör alapján 

meghatározott városfogalom 
• Ez a rangsor egy intézményközpontú hierarchiát képez, előtérbe 

helyezve az igazgatási és kulturális funkciókat. 

• ennek megfelelően leginkább a közszolgálatból élőkkel korrelál 

a rangsor, valamint a kereskedelmi szerepkör fejlettségével és 

a házicselédek számával. 

• Budapest mesze kiugrik (1910). 

• Az első tíz (Budapestet nem számítva): 

 1. Pozsony, 2. Zágráb, 3. Kolozsvár, 4. Szeged, 5. Kassa, 6. 

Debrecen, 7. Temesvár, 8. Pécs, 9. Arad, 10. Nagyvárad 

• Szabadka, Hódmezővásárhely és Kecskemét hiányoznak – nem 

volt regionális központi szerepkörük. 

• Megjelent viszont Pécs, Kassa, Zágráb, melyek népessége nem 

volt túl nagy, de regionális központok voltak. 

• Magyarország összességében falusias ország.  


