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Bevezető

 
 
 
 
 
Jelen füzet A hely embere – az ember „helye” Emberközpontú történetírás – helytör-
téneti kutatás című konferenciák előadásainak összefoglalóit tartalmazza. A kon-
ferencia szakmai célkitűzéseit Vonyó József foglalta össze az itt olvasható zamárdi 
konferencia-előadásának kivonatában.

A megjelenéskor, 2018 augusztusában a pécsi konferencia már lezajlott, a za-
márdi előtt állunk. A cél az volt, hogy egyrészről a zamárdi konferencia előadói 
és hallgatósága előtt is, legalább nagy vonalakban, ismertek legyenek Pécsett el-
hangzott előadások, remélve, hogy újabb gyümölcsöző vitákat és beszélgetéseket 
hoznak létre; másrészről, hogy a tervezett tanulmánykötet megjelenése előtt is a 
Zamárdiban elhangzó előadások hozzáférhetők legyenek. 

A kötet nem tartalmazza az összes előadás rezüméjét, a pécsi konferenciáról 
négy, a zamárdiról egy előadó nem adott le összefoglalót. A két konferencia teljes 
programjáról a kötet elején elhelyezett lista alapján tájékozódhat az olvasó.

Pécs, 2018. július 31.      
A szerkesztő
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A pécsi konferencia programja
•

NOVEMBER 29.

Köszöntők

Elnök: Lengvári István

Keszei András (PhD, egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Tudományegyetem – 
Budapest)

 Felejtés, társadalom, történelem
Gőzsy Zoltán (PhD, egyetemi docens, PTE Bölcsészettudományi Kar – Pécs)
 A lokális társadalom kutatásának lehetőségei  17-18. századi települések 

esetében
Szakál Imre (PhD, főiskolai docens, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főisko-

la – Beregszász)
 Az első világháborút követő hatalomváltás egy nem mindennapi életút 

alapján. Stéfán Ágoston története.
Kaposi Zoltán (az MTA doktora, egyetemi tanár, PTE Közgazdaságtudományi 

Kar– Pécs)
 A nagybirtok és a birtokos szerepe egy falu életében
Varga Zsuzsanna (az MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE Bölcsészettudományi 

Kar – Budapest)
 Források és módszerek a kollektivizálás utáni falusi életviszonyok történeti 

vizsgálatához

Vita

NOVEMBER 30. 

Elnök: Pilkhoffer Mónika

Varga Szabolcs (PhD, főiskolai tanár, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola – Pécs)
 Egy hódoltsági város keresztény társadalmának rekonstrukciója török for-

rások alapján
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Tilcsik György (PhD, ny. levéltár-igazgató – Szombathely)
 „A kézművesek számának és összetételének változásai Szombathelyen a 19. 

század első felében. Kutatásmódszertani problémák és további kutatási le-
hetőségek” 

Vonyó József (az MTA doktora, c. egyetemi tanár, PTE Bölcsészettudományi Kar 
– Pécs)

 A helytörténeti kutatás szerepe a biográfiaírásban
Lengvári István(történész, levéltár-igazgató, PTE Egyetemi Levéltár – Pécs)
 Az intézménytörténet szerepe a helytörténetírásban – a 650 éves pécsi fel-

sőoktatás példáján

Vita

Elnök: Dr. Vonyó József

Bayer Árpád (történész, PhD hallgató, ELTE Atelier – Budapest)
 A helytörténész szerepe(i) a helyi társadalomban
Bánkuti Gábor (PhD, egyetemi docens, PTE Bölcsészettudományi Kar – Pécs) – 
Dévényi Anna (PhD, egyetemi adjunktus, PTE Bölcsészettudományi Kar – Pécs)
 A helyi lakosság bevonása a helytörténeti források feltárásába. A Pécs8 

program tapasztalatai
Feiszt György (ny. főlevéltáros – Szombathely)
 Szakmai és politikai érdekek találkozása és ütközése a települési monográfi-

ák készítése során – Szombathely példáján
Halász Imre (kandidátus, főiskolai tanár, BGF Gazdálkodási Kar – Zalaegerszeg)
 A polgármester és az önkormányzat szerepe a helytörténeti kutatás generá-

lásában – Zalakaros példáján

Vita és összegzés
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A Zamárdi konferencia részletes programja

•

AUGUSZTUS 14.

13 óráig: Érkezés, elhelyezkedés, ebéd 

13.30: Megnyitó – Csukovits Enikő, a MTT főtitkára

■ Nyitóelőadások

13.45–14.05: Vonyó József: A hely és az ember. Az emberközpontú helytörténet-
írás lehetséges szempontjai

14.05–14.35: Gyáni Gábor: A „helytörténettől” a „helyi történetig”

■ 14.50–18.45: A helytörténetírás forrásai

Rácz György: Mióta vannak határjárások? A faluhatárok rekonstrukciójának le-
hetőségei 11–12. századi régészeti és 13–14. századi írott források alapján

Kristóf Ilona: Késő középkori számadáskönyvek helytörténeti vonatkozásai Eger 
példáján

A. Halász Ágoston: Eger város kora újkori szerkezete. Kovács Béla telek-azonosí-
tásainak hitelesítési lehetőségei

Borsy Judit: A pécsváradi közalapítványi uradalmak árvaügyi iratainak kutatási 
nehézségei

Szilágyi Adrienn: Egy lokális nemesi elit leírásának módszertani kérdései. 19. szá-
zad eleji Békés megye köznemességének társadalomtörténeti elemzése

Keszei András: Helyek és azonosságok Illyés Gyula életrajzában
Pihurik Judit: Helytörténeti adalékok az állambiztonsági iratokban
Horváth Sándor: A szocialista korszak lokális forrásai

19.00: Vacsora

■ 20.15–22.00: Kutatási programok bemutatkozása és beszélgetés. 
Résztvevők: Pécs8 Program (Bánkuti Gábor), BFL Topotéka (Toma Katalin), Ma-
gyar Várostörténeti Atlasz (Szilágyi Magdolna). A beszélgetést vezeti: Lengvári 
István
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AUGUSZTUS 15.

08.00: Reggeli

■ 09.00–10.20: Interdiszciplináris kutatási lehetőségek

Molnár Ágnes: Néprajz, antropológia és történettudomány: a sokszempontú meg-
közelítés előnyei egy lokális közösség kutatásában

Ugrai János: Intézménytörténeti megközelítések és a helytörténetírás. Interdisz-
ciplináris módszertani megfontolások, kutatási tapasztalatok

Antalóczy Ildikó: A történeti kriminológia kutatási módszerei és eredményeinek 
hasznosítása a helytörténetírásban (a 18. századi Debrecen példáján)

■ 10.35–13.00: A személyiség szerepe a település és a település szerepe 
a személy életében

Kiss Gergely: Családi kör? A bíborosi familia kutatásának módszertani kérdései az 
első magyar bíboros, Báncsa István példáján keresztül

Turbucz Péter: A vidék szerepe Marczali Henrik I. világháború alatti életében és 
életművében

Lakner Lajos: Déri Frigyes útja az oktató múzeumig
Paksy Zoltán: Pehm (Mindszenty) József és Zalaegerszeg
Nagy Imre Gábor: Pécs város választott törvényhatósági bizottsági tagjai kutatásá-

nak nehézségei a dualizmusban
Wéber Adrienn: A dualizmuskori régiséggyűjtés aktorai Pécsett és Baranyában. 

A régészeti tárgyakkal kapcsolatba kerülő individuum tipológiája, illetve a 
regionális múzeum kialakulásában játszott szerepe

13.00–15.40: Ebéd, szabadprogram

■ 15.40–17.00: Városi tér – épületállomány és az ember

Berecz Anita: Az adatbázis alkalmazási lehetőségei a várostörténetben. Az ingat-
lanbirtokosok térbeli szerveződésének vizsgálata a dualizmuskori Egerben

Jakab-Ladó Ágota: Csíkszereda két főutcájának átalakulása a 19–20. század fordu-
lóján – történetek és lehetőségek

Pilkhoffer Mónika: Magánépítkezések Pécsett a 19-20. század fordulóján. Egy 
adatbázis tanulságai
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■ 17.20–19.00: Népesség- és gazdaságtörténeti kérdések

Gyimesi Réka: Történeti demográfia lokális keretek között – korlát vagy lehetőség?
Halász Imre: Mezővárosi hitelezési gyakorlat a modern pénzintézeti struktúra 

előtt Szombathely példáján
Kaposi Zoltán: Modernizációs elképzelések Dél-Dunántúl felemelésére. Czindery 

László gazdaságfejlesztő tevékenysége a 19. század középső harmadában
Klement Judit: Újrakezdés Kőbányán: a Siemens gyárak és dolgozóik 1945 után

19.00: Vacsora

■ 20.15–22.00: Beszélgetés: A településtörténet-írás tündöklése, vál-
sága és jövője 1990–2020. A beszélgetést vezeti: Halász Imre

AUGUSZTUS 16.

08.00: Reggeli 

■ 09.00–10.40: A regionális kutatások lehetőségei

Ölbey Tamás: „Az angolok árnyékában:” együtt (nem)élés a kompániákkal
Fleisz János: A Partium régió kutatásának problémái napjainkban
Borbély Zoltán: Regionális szerepkörök változása a 16-17. századi Felső-Magyar-

országon
Császár István: Polgárjogi mozgalom a végeken: a kárpátaljai magyar érdekképvi-

selet kezdetei a szovjet időszakban
Pejin Attila: Nemzeti narratívák a helytörténetírásban, avagy párhuzamos törté-

netek egy többnemzetiségű környezetben

■ 11.00–12.00: Somfay Örs: Digitális források az ARCANUM Adatbázis kezelésé-
ben: ADT, Hungaricana, MAPIRE és mások (előadás és beszélgetés)

12.00–12.20: A konferencia tapasztalatai. Zárszó. 

12.30: Ebéd, elutazás
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A pécsi konferencia előadásai
•

Keszei András 
(PhD, egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Tudományegyetem – Budapest)

Változatok a felejtésre: tér, társadalmi változás, történelem

 
A társadalomtudományokban lezajlott „téri fordulat” következtében a „Mi tör-
tént?” és a „Miért történt?” nem választhatók el a „Hol történt?” kérdésétől. Ennek 
köszönhetően a semleges tér jelentéssekkel átszőtt helyként jelenik meg, amely a 
benne rögzült jelentések alapján a helyet használó társadalmi csoportok életének 
mindennapos gyakorlatát, de a közösség azonosságtudatát is jelentős mértékben 
meghatározó tényező. A jelentések az írott és íratlan társadalmi szabályoktól az 
elődök küzdelmeit, helytállását, kudarcait elmesélő történetekig változatos for-
mákban élnek az egyének és a társadalmi csoportok emlékezetében. Halbwachs 
fontos stabilizáló tényezőként ír a társadalmi csoportok helyekhez kötődő, tér-
be írt emlékezetéről. A két-három generációt összefűző kommunikatív emlékezet 
eredményei úgy válhatnak tartóssá, hogy „beleíródnak” a térbe. A környezet en-
nek köszönhetően olvasható válik, és segít eligazodni, társadalmi értelemben is: 
az épületek és a tájak jelentése – a társadalom intézményei, szerkezete tükröződik 
bennük: hierarchia, jogrend, hagyományok. 

A történelemtudomány önmeghatározása alapján a változás magyarázatát tart-
ja egyik fő feladatának. A változás azonban az ismétlődés nélkül elképzelhetetlen, 
ezért érdemes alaposabban is megvizsgálni a változó és az ismétlődő elemek ter-
mészetét és egymáshoz fűződő viszonyát. Koselleck antropológiai szempontokat 
javasol kiindulópontként: az ismétlődő és a változó viszonyának meghatározásá-
hoz a történelemben, állást foglalva egyben az idő lineáris vagy a körforgásszerű 
felfogásával szemben. Az ismétlődés alapja az égitestek mozgásából következő idő 
(napok és évszakok váltakozása), az ember természetes ritmusa, valamint az ösz-
tönös alapon kibontakozó, de kulturálisan formált viselkedése (szexualitás, étkezés 
például). Mi az, ami teljesen új, és mi az, ami ismétlődik, esetleg új formában? 
Az ismétlődés és a változás alapján a történettudomány hagyományos korszako-
lása megkérdőjelezhető: mindig is különböző sebességű „időrétegek” jellemezték 
a társadalmak életét Erre a magyarországi rendszerváltás (-változás) jogi, gazda-
sági és mentalitásbeli következményeinek érkezését, „sebességét” hozhatnánk fel 
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példaként: a jogrendszer és a gazdaság gyors, hetekben, hónapokban mérhető át-
alakulását csak jóval lassabban követte a gondolkodás és az értékrend változása. 
A korábban említett és bírált lineáris időfelfogás és történelemszemlélet helyett 
(amelynek 18. századi gyökerei nem utolsósorban Kosellecknek köszönhetően ma 
már jól láthatóak), inkább az ismétlődő és az egyedi aránya alapján kellene meg-
határozni a korszakokat, s ennek alapján az élet különböző területein gyorsabban, 
vagy lassabban változó társadalmakról és korszakokról beszélni.

Ha abból indulunk ki, hogy a társadalmi intézmények működése csak az ismét-
lődés révén lehetséges (munka, termelés, jog, vallás, nyelv), mert a kiszámítható-
ság és az ismétlődés fontos feltételként kapcsolódik össze, már kevésbé lepődünk 
meg azon, hogy a folyamatos, intenzív változás működésképtelenné teheti a társa-
dalmakat. Az egyén számára is fontos az ismétlődés, az eligazodás és az önértel-
mezés szükségletei miatt. A kiszámíthatóság, ismétlődés legfontosabb eszköze az 
emlékezet, egyéni és társadalmi szinten egyaránt.

Az emlékezés egyéni változatait is meghatározó társadalmi keretek többfélék 
lehetnek, aszerint, hogy az egyén milyen csoportok tagja. A szocializáció első-
ként többnyire a család társadalmi keretét jelöli ki a múlt felidézésének alapjául. 
A családi közeg egyfajta perspektívát teremt az egyén számára, amiből egyre in-
kább kirajzolódik az embert körülvevő világ értelme. A családból kilépve a kü-
lönböző iskolák is hasonló szerepet játszanak, egyre újabb elemekkel gazdagítva 
a perspektívát. Ezzel párhuzamosan a lakóhely szerint szerveződő közösségek, a 
felekezeti hovatartozás és az iskolák elvégzése után a munkahely, hivatás alapján 
szerveződő csoportok is sajátos kereteket teremtenek az egyéni emlékezet számá-
ra, amely a csoporthoz fűződő kötelékek ereje szerint, az ezekben eltöltött idő 
hossza és a részvétel intenzitása alapján mozog otthonosan, vagy bizonytalanul 
bennük. Az egyéni emlékezet elemeinek tartóssága Halbwachs értelmezésében 
tulajdonképpen a társadalmi csoportok tartósságától függ. A csoportok létének 
térbelisége szintén fontos tényező. Amellett, hogy ez elválaszthatatlan a hagyomá-
nyos csoportok valóságától, az emlékek szerveződésére is jelentős hatást gyakorol. 
A társadalmi csoportok működése mintegy „beleírja” magát a fizikai környezetbe, 
érthető, az emlékeknek köszönhetően ismerős teret hoz létre. Gondoljunk csak 
a falvak vagy városrészek elnevezéseire, a kultúrtáj, vagy az épületek által hordo-
zott jelentésekre. A dűlők, utak, rétek fontos jogi és tulajdonviszonyokat, s ezzel 
tulajdonképpen társadalmi rendet közvetítő azonosítására. A különböző városré-
szek tipikus foglalkozásai, a vallás és a hatalom a városi terekre hasonlóképpen 
rányomta bélyegét. Az emlék tehát társadalmi csoportokban és azok tereiben szü-
letik és marad fenn. A tér ebben az esetben tulajdonképpen a csoportok szerint is 
meghatározható társadalmi rendre emlékeztető tartós, materiális jegyek őrzője.  
A felejtés felől közelítve a kérdést, a csoporthoz fűződő és térben rögzített emlé-
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kekre és emlékezésre a legnagyobb veszélyt a csoport és a tér széthullása, meg-
semmisülése jelenti. Ha nincs már társadalmi közeg, amely olvasni tudná a tér 
jelentéseit, akkor ezek végül elvesznek, velük az emlékek is. Ha a tér semmisül 
meg, vagy elveszik, de az emlékező közösség megmarad, akkor lehetséges az előb-
bi újrateremtése valamilyen formában. A hazátlanná vált népek esetében a haza 
képzete is fontos vonatkoztatási pont, amely segít megőrizni a közösségtudatot.

A nagy 19. századi átalakulások során egyre nagyobb tömegek életét befolyá-
solták a modernitás vívmányai. Az urbanizáció és a technikai fejlődés a gazdaság 
átalakulásával új helyzetet teremtett, amelyben az idő felgyorsulásának és a tér ösz-
szeszűkülésének jól ismert következményeivel szembesülünk. A világ felgyorsult, 
a fogyasztás szerepe megnövekedett, az embert egyre szédületesebb ütemben vál-
tozó városi környezet veszi körül. „A modernitás kapitalista gazdaságába szükség-
szerűen beépült a felejtés”−fogalmazza meg könyvének provokatív alaptételét Con-
nerton. A régi, hagyományos mezőgazdasági és kézműves tevékenység átlátható 
lokális áruforgalom közvetítésével jutott el az emberekhez, akik a legtöbb esetben 
a javak előállítóit, az előállítás hátterét is ismerték. A piacgazdaság terjedelmének 
növekedésével az áruk előállításának háttere, a munka és a munkásember, illetve 
a mezőgazdasági termények vidéki, falusi eredete háttérbe szorulnak, olyannyira, 
hogy tulajdonképpen feledésbe merülnek. A mobilizálódó 19. századi társadalom új 
munkahelyekkel és identitáskategóriákkal találkozik. A városi élet, gyári munka, és 
a nemzetté válás a paraszti múlt elfelejtéséhez vezettek. Ahhoz, hogy állampolgárok 
lehessenek, a szerző példája alapján franciák, szakítaniuk kell múltjuk egy részével. 
A szakítást egyéb tényezők is siettetik. A felejtés topográfiája szerint a térszerke-
zet átalakulása, a városok méretének dinamikus növekedésével az utóbbi 200 év 
során, az élet felgyorsulása és az épített környezet következetes rombolása és gya-
kori átalakítása alapvetően megváltoztatta az ember és a helyek viszonyát. A régi, 
átlátható szerkezetű, emberléptékű városok, amelyek fallal övezett, központi térrel, 
ott kimagasló, szimbolikus jelentőséggel is bíró épületekkel rendelkező, odavezető 
utcákkal leírható szerkezetű települések, könnyebben rögzülnek az emlékezetben. 
Ezzel szemben az átláthatatlan, óriási méretűre duzzadt, seregnyi kis központra 
bomló nagyvárosok jóval nehezebben memorizálhatók. A városok növekedésének 
19. és 20. századi hullámai egyre nagyobb tömegeket szembesítenek ezzel. A növek-
vő és gyorsuló forgalom szintén hozzájárul a figyelem rögzítésének s vele az emlék 
megalapozásának hiányához. A pillanatnyi élmények, a lüktető modern nagyváros 
gyorsan változó valósága olyan kihívást jelent az ember számára, ami arra tanítja, 
hogy az újabb és újabb impulzusokra figyeljen és ne a múlttal foglalkozzon. Ezt a 
hatást erősíti az épített környezet változása, ráadásul a modern nagyvárosok eseté-
ben tipikusan a teret kihasználó egysíkú funkcionalitás jegyében. A sok, egyforma 
épület kevésbé emlékezetes, nagyobb eséllyel téved el köztük az ember.
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A 19. század nagy átalakulást előidéző változásai az iparosodás és az urbanizá-
ció mindent elsöprő, személytelen erőinek működésével a gyors és radikális átala-
kulás jelentőségét hangsúlyozzák. Az ismétlődő, megszokott értelmezési keretek, 
köztük a terek és helyek hagyományos struktúrái széthullanak és nyomukban újak 
keletkeznek, amelyek egyben az ismétlődés új feltételrendszerét is megteremtik. 
Ezek azonban már másként hatnak, kevésbé „állhatatosak” az emlékek szervezésé-
ben és a múlt megőrzésében

■ ■ ■

Kaposi Zoltán 
(az MTA doktora, egyetemi tanár, PTE Közgazdaságtudományi Kar – Pécs)

A nagybirtok és a birtokos szerepe egy falu életében

 
A 19. századi magyarországi gazdasági átalakulás fontos velejárója volt a nagy- 
és középbirtokrendszer átalakulása, s vele együtt a birtokosok korábbi funkció-
inak és lehetőségeinek változása. Az emberközpontú, szabadságelvű gondolko-
dás gyors terjedése alapjaiban kérdőjelezte meg a hagyományos nagybirtokosok 
helyzetét. A társadalom egyre jelentősebb része úgy tekintett a nagyobb földdel 
rendelkezőkre, mint akik semmi mást nem csinálnak, mint ülnek örökölt birtoka-
ikban, kastélyaikban, hasznos társadalmi tevékenységet nem végeznek, adók fö-
lött rendelkeznek, hatalmas bevételekkel és jövedelmekkel bírnak, hedonista fo-
gyasztói magatartást testesítenek meg, konzervatív beállítódásúak, így az állami 
akarat helyi kiszolgálói, s ezzel együtt ellenségei mindenfajta társadalmi fejlődés-
nek. A 19. század vége felé egyre erősebbé váltak azok a gondolatok is, amelyek 
a nagybirtokok, s főleg a külföldi tulajdonosok kezében lévő birtokok (Coburg, 
Hohenlohe, stb.) korlátozását, csökkentését, s vele együtt a földek parcellázását, 
vagy valamilyen földosztást követeltek.

Kutatásaink során azonban nemcsak ilyen birtokosokat láttunk. Arra próbálunk 
meg rámutatni, hogy a valósághoz közelebb álló kép kialakításához ez a sokszor po-
litikailag felerősített ábrázolás legalább két szempontból módosításra szorul. Egy-
részt a korabeli falvak nagyon sokat profitálhattak abból, ha a térségben volt olyan 
nagybirtokos, aki – felismerve a gazdasági fejlesztések szükségességét – jelentős 
beruházások révén próbálta agrárnagyüzeme eredményességét növelni. Az agrárin-
novációk alapvetően a nagybirtokokon jelentek meg, a fejlesztések a falu népessé-
ge számára munkahelyeket jelenthettek, s ez nemcsak a cselédekre vagy béresekre, 
hanem az uradalmak működésének felsőbb szintjeire is érvényes. A majorságbőví-
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tés fuvarozási lehetőségekkel járt, a helyi infrastruktúra javítása (vasutak) számos 
munkaalkalmat teremtett. A minőségi uradalmi erdőgazdaságok a vadászattól a fa-
kitermelésig és a fafeldolgozásig biztos megélhetést tudtak kínálni. Az uradalmi ipari 
üzemekben döntően helyieket alkalmaztak, s a helybeli gazdasági egyesületekhez is 
kellett a birtokos pénze, befolyása. Másrészt az is lényeges volt, hogy az uradalom-
hoz kapcsolódó falvak a tradicionális patriarchalizmus maradványaiban még része-
sülhettek: az uradalmi orvosok alkalmazása, a kórházi ágyak fundálása, az alkalma-
zottak és családtagjaik gyógyszerellátása, az iskolaépítés, az egyházi szolgáltatások 
fejlesztése, a helyi művészek támogatása, a kisdedóvók kialakítása stb. közelebb hoz-
ta egymáshoz a birtokost és a falu népét. A 19–20. század fordulóján már az sem volt 
ritka, hogy egyes nagybirtokosok helyi közrendűekkel házasodtak. Mindez arra utal, 
hogy a korábban ellentétesnek, vertikálisnak vélt kapcsolatok mellett a kölcsönösség 
elemei is jelen voltak az agrárium működésében. Az óriási társadalmi ellentétek, az 
égbekiáltó vagyoni különbségek ettől még nem szűntek meg – ez egy piacgazdasági 
rendszerben nem is várható –, ám a nagybirtokosok és a falvak népének egymástól 
való függése fontos eleme volt a korabeli agrárrendszernek.

■ ■ ■

Tilcsik György 
(PhD, ny. levéltár-igazgató – Szombathely)

A kézművesek számának és összetételének változásai 
Szombathelyen a 19. század első felében

Kutatásmódszertani problémák és további kutatási lehetõségek

A tanulmány azt igyekszik bemutatni, hogy hogyan alakult a 19. század első felé-
ben a Szombathelyen püspöki mezővárosban lakó iparosok száma és összetétele, 
azaz miként változott meg az 1848. esztendőt megelőző közel 5 évtized alatt az 
egyes iparágakat, illetőleg mesterségeket űző kézművesek száma. E vizsgálatot 
többek között az is indokolta, hogy a 19. század első felében lejátszódott le és 
fejeződött be az, a már korábban megindult, mélyreható, és mint később kiderült, 
hosszútávon döntő változásokat eredményező folyamat, melynek nyomán a tér-
ség legfontosabb gazdasági és kereskedelmi központjának számító szabad királyi 
város, Kőszeg, fokozatosan elvesztve e szerepét, kénytelen volt azt átengedni az 
ellentétes trend mentén fejlődött Szombathelynek.
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A felhasznált források, a feldolgozás nehézségei 
Az megválaszolni kívánt kérdéskör vizsgálathoz három forrást sikerült felkutat-
nunk, amelyek közül a legkorábbi egy 1802-ben rögzített felvett összeírás, amelyet 
annak meghatározására és rögzítésére készíttetett el Szombathely magisztrátusa, 
hogy a városban gyakran pusztító tűzvészek esetén és idején a különféle mester-
ségeket űző iparosok milyen feladatokat kötelesek elvégezni. A második forrás az 
1827:7. törvénycikkely által elrendelt, közismert nevén az 1828. évi országos ösz-
szeírás, illetőleg annak 1832-ben felvett rektifikált változata, a harmadik pedig egy, 
a Szombathely város tanácsa által 1847-ben kiküldött héttagú választmány össze-
foglaló jelentése, amely az 1847. augusztus 20-án rendeltetésének átadott Bécsúj-
hely–Sopron közötti vasútvonal Nagykanizsáig történő továbbépítéséről készült 
tervekkel összefüggésben született meg.

Már a feldolgozó munka megkezdése előtt nyilvánvaló volt, hogy a rendelke-
zésre álló források létrejöttének célja, azok szerkezete, alapossága, valamint az 
azokban megtalálható adatok eltérései miatt több-kevesebb olyan módszertani 
nehézséggel kell majd szembenéznünk, amelyek sokban meghatározzák, de leg-
alábbis befolyásolják majd a vizsgálat lehetőségeit és menetét, végső soron pedig 
eredményeit is. Ezek részben abból adódtak, hogy mindhárom összeírás a „prest-
atisztkus” időszak terméke, illetőleg, hogy azok elkészítésekor érvényesültek/érvé-
nyesülhettek összeállítók és adatszolgáltatóik eltérő vagy egybevágó gazdasági ér-
dekei, továbbá, hogy mindhárom alapvetően eltérő célból és módszerekkel készült.

A feldolgozás módszere és szempontjai 
A forrásokban megtalálható adatok feldolgozását a legegyszerűbb és legkézen-
fekvőbb módon végeztük el. Először az 1802-ben, majd az 1832-ben, végül pedig 
az 1847-ben összeírt szombathelyi kézművesek számát állapítottuk meg mester-
ségeik szerint. Ezt követően a kézműveseket iparágak szerint 9 főcsoportba so-
roltuk. Az egyes iparágakhoz tartozó személyek adatait összesítettük, és annak 
alapján a három időmetszetben egy-egy grafikont készítetünk, melyek informá-
cióit külön-külön értelmeztük, illetőleg elemeztük, végül pedig a könnyebb át-
tekinthetőség és összevethetőség érdekében, a vizsgált időszakban érvényesülő 
tendenciák kimutatásához e három grafikon valamennyi adatát egy, közös grafi-
konba sűrítettük.

A kutatás összefoglaló eredményei
Vizsgálatunk legfontosabb tanulsága, hogy a szombathelyi kézművesek között a 
19. század első felében túlnyomó dominanciával bírtak a ruházati ipar képviselői, 
mely fölényre jellemző, hogy az összes iparűzőhöz viszonyított arányuk mindhá-
rom konskripció időpontjában meghaladta az 50 %-ot. Így volt ez a század elején, 
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amikor is Szombathelyen 236 kézműves 41 mesterséget űzött, és amikor a ruházati 
ipart folytatók mellett jelentős volt a csapók száma.

1832-ben Szombathelyen az iparűzők és az általuk gyakorolt szakmák száma 
283-ra és 52-re emelkedett, mely számok a 30 évvel korábbihoz képest enyhén nö-
vekvő tendenciát jeleznek. 1820-as évek végén és az 1830-as évek elején Szombat-
helyen valamelyest ugyan növekedett az iparűzők és az általuk gyakorolt mester-
ségek száma, ám a kézműves-társadalom belső összetétele lényegében változatlan 
maradt. Ugyanakkor bár megmaradt, de jól érzékelhetően mérséklődött a fonó- és 
szövőipar jelentősége, és fontos megemlíteni, hogy az 1802 és 1832 között eltelt 
három évtized alatt feltűnően, gyakorlatilag harmadára esett vissza a csapók száma.

1847-ben Szombathelyen 338 kézművesek 58 szakmában dolgozott. Ekkor 
is jellemző volt a ruházati ipar túlsúlya, de feltűnő, hogy a mögötte 1802-ben és 
1832-ben is a második helyen elfoglaló a fonó- és szövőipar korábbi pozícióját 
elveszítette, és helyébe a máshova be nem sorolható mesterségeket tömörítő, ún. 
egyéb ipar lépett.

Miközben kézművesek és mesterségeik számát tekintve a 19. század első felé-
ben a legdinamikusabb fejlődés az egyéb iparhoz tartozóknál mutatható ki, meg-
említendő, hogy a szombathelyi kézművesekről 1847-ben készült összeállításban 
több olyan mesterség is szerepel – így a rézöntő, a szőnyegkészítő, a sajtkészítő, 
a kolbászkészítő, a pipakészítő, a selyemfestő, a virágkészítő és a fénymázoló –, 
amelyek az előző két összeírásban még nem fordultak elő, és amelyek egyrészt 
bizonyos iparágak és szakmák növekvő differenciálódására utalnak, másrészt azt 
mutatják, hogy az 1830-as és az 1840-es években megjelent Szombathelyen az a 
kézműves-csoport, amelynek tagjai termékeikkel célirányosan a gazdagabb és igé-
nyesebb vásárolók szükségleteinek kielégítésére törekedtek.

Mindezek azt jelzik, hogy a 19. század első felének végére Szombathelyen a 
kézművesek között – jóllehet a tradicionális túlsúllyal rendelkező ruházat ipar 
még erősen őrizte korábbi vezető pozícióját – a szakszerűség igényének megnöve-
kedése következtében már érezhetően megindult az a folyamat, amelynek legfőbb 
jellemzője az iparágak és a mesterségek differenciálódása, valamint a hétköznapi 
szükségleteken már többé-kevésbé túlmutató, olykor luxusigények jelentkezése, 
illetőleg az azokat teljesíteni igyekvő és tudó iparosok megjelenése volt. 

További kutatási lehetőségek
A tanulmány zárórészében – figyelemmel a három összeírásban megtalálható ada-
tokra – közel egy tucat olyan további kutatási lehetőséget vagy témakört sorol fel, 
amelyekhez azok – természetesen kiegészülve más forráscsoportok vagy források-
ból nyerhető információkkal – kitűnően felhasználhatók. 
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Vonyó József 
(az MTA doktora, c. egyetemi tanár, PTE Bölcsészettudományi Kar– Pécs)

A helytörténeti kutatás szerepe a biográfiaírásban

 
A helytörténeti munkákban rendszerint jelentős helyet szánnak a szerzők a tele-
pülés vezető szerepet játszó, vagy más kiemelkedő személyiségeinek. A biográfiát 
írók sokkal kevesebb figyelmet fordítanak arra, miként befolyásolták hősük életét, 
mentalitását azok a viszonyok, melyek lakóhelyein, iskolái helyszínén érték. Kü-
lönösen olyan esetekben, ha az életrajz nem az egész életpályára terjed ki, hanem 
csak a politikai (vagy más) tevékenység időszakát elemzik. Emiatt előfordul, hogy 
nem – vagy csak érintőlegesen – tárgyalják a gyermek- és ifjúkor, az iskolás évek 
tereit, azok társadalmi, kulturális viszonyait, pedig azok nyomot hagynak minden 
ember személyiségén, melyek hosszú távon befolyásolják mentalitását, érdeklő-
dését, aktivitását – akkor is, amikor felnőtt korban országos vagy nemzetközi je-
lentőségű szerepeket vállal. Másként fogalmazva: egy ember karakterét, pályája 
eredményeit nemcsak a veleszületett adottságok, hanem szocializációjának körül-
ményei, azaz helyei is erősen alakítják. Annál is inkább, mert a gyermek személyi-
ségének elsődleges alakítója, a család pozícióit, adottságait is alapvetően determi-
nálják. Miként azt is, milyen tanulási, kulturális és más lehetőségek állnak a fejlődő 
gyermek, ifjú rendelkezésére.

Az alábbiakban ebből kiindulva vizsgálom, milyen elemeket szükséges/érde-
mes figyelembe vennie a biográfusnak a helytörténeti kutatás szempontjai közül. 
Példaként pedig Gömbös élethelyzeteinek e szempontból fontos néhány aspektu-
sát említem meg – a teljesség igénye nélkül.

 
Egy település helyzetének fő, vizsgálandó elemei:

1. Típus – nagyságrend (falu vagy város) 
2. A gazdaság szerkezete – a település erőforrásai
3. Társadalmi struktúra

• Foglalkozási
• Szociális 
• Nemzetiségi
• Vallási 

4. Hagyományok, értékrendek
5. Kulturális (oktatási) intézmények 
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Miként érvényesíthető mindez a példaként vett Gömbös-biográfiába?

1. Gömbös, a politikus legfőbb jellemzői 
a) Politikai nézeteinek alapelemei: (1) a nemzeti/faji gondolat (fajvédelem), (2) 

antiszemitizmus – a nemzetiségek „testvérek”, (3) agrárizmus - a gazdaság 
alapja a mezőgazdaság, (4) a parasztság a faji értékek őre, (5) erős állam – 
szervezett társadalom megteremtésének szükségessége.

b) Habitusa: (1) hatalomvágy, törekvés vezető szerep megszerzésére, (2) katonás 
mentalitás, szemlélet, módszerek a politikában is, (3) következetesség – makacs 
ragaszkodás elveihez és módszereihez, (4) jó kapcsolatteremtő és kommuniká-
ciós készség.

 
2. A családi háttér

a)  Szülők, nagyszülők:
Magyar apa: tanító – a nagyszülők: magyar nagyapa – iparos, nemesi elő-
dökkel, német nagyanya – iparos polgárcsalád sarja
Német anya – a nagyszülők: német nagyapa, nagyanya – módos birtokos pa-
rasztok 

b) Testvérek: Gömbös elsőszülött fiú, egy öccse és két húga volt
 Elsőszülött – fiú, egy öccse és két húga volt
 Ezek a tényezők jelentősem befolyásolták a gyermek központi helyét a csa-

ládban és a kis falu társadalmában. 
 
3. Lakóhelyek— iskolaévek — körülmények—hatások 

Gömbös személyiségére gyermekkorának két lakóhelye — Murga és Sopron — és 
ottani iskolái gyakorolták a legnagyobb hatást. Katonai iskoláinak és szolgálatá-
nak helyszínei (Pécs, Varasd, Zágráb, Bécsújhely, Budapest, Bécs) közül a leg-
fontosabb és életre szóló hatások Varasdon és Zágrábban, illetve Bécsben érték.

Murga 1886–1895 Sopron 1895–1901
A település zsákfalu, kövezett bekö-

tőút nélkül
törvényhatósági jogú város, igazgatá-
si, gazdasági, oktatási centrum

Gazdaság mezőgazdaság
(parasztgazdaságok)

ipar, kereskedelem, bankok, sző-
lőművelés

Lakosság (1890) 726 33.478
Nemzetiségin össze-
tétel

Német: 96,6% Német: 53,5%
Magyar: 40,4%

Felekezetek evangélikusok (63%), kato-
likusok

katolikusok, evangélikusok, zsidók – 
fontos evangélikus centrum
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Murga 1886–1895 Sopron 1895–1901
Foglalkozási szerkezet mezőgazdaság (90%) jelentős értelmiségi és hivatalnokré-

teg, nagypolgárság, iparosok, keres-
kedők

Az apa helyzete Az egyetlen értelmiségi a 
faluban

Egy a több tucat tanító, tanár között

A gyermek helyzete Első a faluban és a család-
ban

Sokadik a sorban – falusi jöttment

Osztálylétszámok Elemi: I. oszt.: 5 fő, – II. 
oszt.: 11 fő

III. oszt.: 78 fő 
Líceum: 40 fő

Társadalmi összetétel: parasztgyerekek polgárok, értelmiségiek, munkások 
gyermekei 
(a líceumban vidéki „úri” sarjak is)

4. A fentiek hatása Gömbös nézeteire és mentalitására
a) Hatalomvágy, törekvés vezető szerep megszerzésére

• Murgán a falu gyermektársadalmának vezéralakja, amit családja, apja 
helyzete és saját tehetsége (kiemelkedően a legjobb tanuló) alapozott 
meg. Ez egy kiskamasz esetében hosszan ható élmény, amit később is 
élvezni szeretne és érvényesíteni kíván.

• Sopronban 
– Az ottani iskolák közegében ez nem érvényesülhetett, mert (1) több 

hozzá hasonlóan tehetséges, jól tanuló diák van, (2) sem saját társa-
dalmi helyzete a gyermekközösségben, sem a család társadalmi hely-
zete nem biztosítja számára a vezető szerep megőrzését.

– Vezető szerepét ezért nem a tanulás, hanem a sportban, (főleg harci) 
játékok szervezésével, esetenként erőszakkal kívánta elérni, nem egy-
szer az iskolai fegyelmet és rendet megbontó renitens magatartással 
kívánta felhívni magára a figyelmet – részben sikerrel.

b) Következetesség – makacs ragaszkodás elveihez és módszereihez
Ez a dacos magatartás maradt meg és alapozta meg politikai pályáját is be-
folyásoló, politikusi mentalitását jellemző makacsságát, kitartását.

c) Katonás mentalitás, szemlélet, módszerek a politikában is
E tekintetben katonai tanulmányainak és szolgálatának, de nem annak hely-
színeinek volt meghatározó szerepe. 

d) Agrárizmus - a gazdaság alapja a mezőgazdaság, a parasztság a faji értékek 
őre
A fenti élmények (Murga: pozitív; Sopron: negatív) hatására erősebb ér-
zelmi szálak fűzték a faluhoz és a parasztsághoz, mint a városhoz és annak 
polgárságához, ami befolyásolta a két településtípus gazdaságának jelentő-
ségével és társadalmának szerepével kapcsolatos későbbi értékítéleteit is.
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e) Antiszemitizmus – a nemzetiségek „testvérek”
• Bécsi tartózkodásai (Kriegschule, feleségének családja), ottani társadalmi 

és politikai tapasztalatai, olvasmányai hatására alakult ki antiszemitizmusa, 
amit tovább erősítettek a forradalmak idején szerzett élmények.

• Murgai, német környezetben történ neveltetése és a soproni német rokon-
ság, az ottani magyar-német együttélés, továbbá a honvédség varasdi és 
zágrábi alakulatai zömmel horvát nemzetiségű katonáival tartott jó kapcso-
latok hatására alakult ki benne a vélemény: a nemzetiségek „testvérek”

 
A fenti, lehetséges összefüggések feltárása feltételezi a főhős személy lakóhelye, 
tanulmányainak helyszíne — azaz a hely — gazdasági, társadalmi, kulturális viszo-
nyainak alapos ismeretét. Ha ehhez nem áll a szerző rendelkezésére megfelelő tar-
talmú, a számára fontos elemeket tartalmazó feldolgozás az adott településekről, 
a személyiséget befolyásoló helyi tényezők hatásainak feltárása és megértése nélkülöz-
hetetlenné teszi a célirányos helytörténeti kutatást is.

Módszertani tekintetében a hagyományos történeti forráskritika mellett fontos 
a pszichológia és pszichobiográfia eszköztárának alkalmazása is.

■ ■ ■

Lengvári István 
(történész, levéltár-igazgató, PTE Egyetemi Levéltár – Pécs)

Az intézménytörténet szerepe a helytörténetírásban 
– a 650 éves pécsi felsőoktatás példáján

1. A szó eredete
A jubileum szó a héber jóbelből származik, eredeti jelentése szerint szertartási 
kürt, amelyet minden 50. évben ünnepélyesen megszólaltatnak (Leviták könyve 
25:11). 

2. Jubileumok és intézmények
Jubileumok megünneplésének igénye és kényszere minden intézmény önrep-
rezentációja szempontjából fontos (gyakran minél fiatalabb az intézmény annál 
erősebben). Fenti etimológia alapján a 5/10/25 évforduló ünneplése nem is szá-
mítható (komoly) jubileumnak... Fontosabb kérdés, hogy mi a jubileumi ünnep-
ségek, ahhoz kapcsolódó szellemi termékek tartalma? Az intézmények fenntartói 
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számára természetesen a legfontosabbak a jelen számára megfogalmazott értékek, 
(marketing)célok. A meghirdetett jubileumi célok között szerepelt a PTE hazai és 
nemzetközi presztízsének jelentős növelése, az egyetemi identitástudat erősítése 
az oktatókban, a dolgozókban, a jelenlegi és a volt hallgatókban. Nyilvánvaló, hogy 
ebbe mai szemmel negatív történések és vitatott folyamatok nem férhetnek bele.

3. Történeti példák
Egyik első, 2017-ben aktuális jubileum sorozat: a reformáció évfordulói: 1617 – 
konstruált emléknap kijelölése a wittenbergi egyetem kezdeményezésére, a nap 
jellegének, ünnep egy vagy többnapos meghatározása. A későbbi jubileumok: 
1717 – pietizmus kontextusában, 1817 – reformáció és felvilágosodás kérdései, 
1917 – nacionalizmus, a „német Luther” képének megalkotása. Egyetemi példák 
is rendelkezésre állnak, így például a kolozsvári évfordulók: 1920-as alapítástól 
kezdve a magyar kötődés tagadása, 1930: A király (II. Károly) hazatérése miatt az 
ünnepségek halasztása, később ünnepségek sincsenek, kérdés mi lesz 2020-ban? 
Egy korábbi pécsi felsőoktatás jubileum: 1967. Hosszú megszakítottság, a pozso-
nyi előzmény és a széttagolt egyetemek/főiskolák történetének és akkori jelenének 
problémái.
 

4. Kérdések és nehézségek
 

Miképpen teremthető meg az egyetemi alkalmazásban működő történészek ob-
jektivitása? Milyen fenntartói elvárások jelennek meg (lásd fent) vagy lehetőség 
nyílik alapkutatások folyatatására, valódi tudományos eredmények megalkotásá-
ra? A befektetett pénzügyi és személyi ráfordítások folyamatossága biztosítható a 
jubileumot követően?

Az előadás bemutatja a 650 jubileum kapcsán született oktatói adatbázist, kö-
teteket és egyéb publikációkat és konferenciákat (köztük van jelen rendezvény), 
melyek megvalósításában részt vett az Egyetemi Levéltár. A későbbi elfogulatlan 
értékeléseket nem megelőlegezve azt mutatja be az előadás, hogy ezeket a körül-
ményeket milyen megoldásokkal igyekeztünk áthidalni, milyen „hibrid” megoldá-
sok születtek.

■ ■ ■
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Bayer Árpád 
(történész, PhD hallgató, ELTE Atelier – Budapest)

A helytörténész szerepe(i) a helyi társadalomban

„A pécsi város- és helytörténészeket a millecentenárium által kiváltott telepü-
lés-monográfiai hullám indította arra, hogy a professzionális történetírás által le-
becsült, használhatatlannak és tudománytalannak tekintett helytörténetírás és a 
professzionális várostörténet között párbeszédet kezdeményezzenek.”(Nagy 2006, 
366) Ezeket a sorokat Nagy Ágnes írta 2006-ban. Az idézett recenzió tárgya a 
2003-ban megjelent Várostörténet, helytörténet. Elmélet és módszertan című kötet, 
ami a pár évvel korábbi konferencia előadásainak szövegeit tartalmazza. A recen-
zió így értékeli a kötetet: „A helytörténet újradefiniálása részben megtörtént. De 
csak részben, mert az amatőr helytörténet szerepe, feladatai nem kerültek átgon-
dolásra.”(Nagy 2006, 369) 

A recenzált tanulmánykötet megjelenése után közel másfél évtizeddel újrain-
duló közös gondolkodás, a 2017. novemberi pécsi és a 2018. augusztusi zamárdi 
konferencia lehetőséget ad arra, hogy újra felvegyük ennek a gondolatmenetnek a 
fonalát. Mi változott az utóbbi másfél évtizedben? Hogyan viszonyul ma a hely-
történet és a történettudomány? Mik a módszertani, megközelítésbeli, funkcióbeli 
hasonlóságok és különbségek? Elsősorban ezekre a kérdéseket járom körül rövi-
den. A cél elsősorban nem a kérdések megválaszolása, sokkal inkább olyan szem-
pontok felvetése, amik a továbbgondolást, a vitát segítik. 

Keszeg Vilmos a népi emlékezet kapcsán jut a következő megállapításra: „a 
népi emlékezet etnocentrikus, szelektív, anakronisztikus, esemény- és hősköz-
pontú; alapját a ciklikus időképzet képezi; formai-műfaji kerete a történeti mon-
da.” (Keszeg 2013, 6) A következő bekezdésben már a 19. század második felében 
megizmosodó lokális történeti narratívumok kiemelkedését mutatja be. A tele-
pülés történetét könyvbe foglalják, megemlékeznek az egyes epizódjairól, szobrot 
és emléktáblát avatnak. A kommunikatív emlékezet kulturálissá válik, a történeti 
mondák, személyes emlékek, múltbéli hősök története nem csak szájról szájra ter-
jed, hanem egy adott narratíva írásban is rögzítésre kerül. 

Gyáni Gábor ugyanennek a jelenségnek a másik oldalára világít rá. A történész 
olvasatában a helytörténeti kötetek sorozatos megjelenése elsősorban a nemzeti 
múlt-narratíva helyi alkalmazását jelenti, valamint egy polgári történelem megte-
remtésére tett erőfeszítést. (Gyáni 2003) 

A néprajzkutató „alulról,” a történész „felülről” tekint ugyanarra a folyamatra. 
Abban azonban megegyezhetnek, hogy a helytörténet célja – a 19. században és 
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a 21. században is – a lokális identitástudat erősítése, a településhez, csoporthoz 
való kötődés szorosabbra fonása. A tágabb értelemben vett politikumhoz kapcso-
lódó cél, ami sokszor nem a szerző, hanem a közösség vezetésének, a helyi hata-
lom letéteményeseinek a célja. Ez – a szerző és az olvasó melletti – harmadik pó-
lus gyakran kimarad a közös gondolkodásból, pedig a pénz forrása, a mindenkori 
megrendelő személye fontos lehet a folyamat megértéséhez. Néha azért ráirányul 
a figyelem: „1950 után a szocialista városok vezetői nem írattak monográfiákat.” 
(Feiszt 2003, 123) Vagy: a helytörténeti köteteket „megrendelői, a munkákat fi-
nanszírozó városok a polgár történelmi emlékezete monumentumának szánták.” 
(Gyáni 2003, 19) 

Az ezredforduló óta megemelkedett a helytörténeti kötetek száma. Ennek okát 
részben a településvezetők döntéseiben kell keresnünk. A megelevenedő faluna-
pok, helyi fesztiválok, szobrok és emléktáblák mellett a települési öntudat erősíté-
sét szolgálják a település történetéről szóló, reprezentatív célra is felhasznált köte-
tek. Ebben a folyamatban a szerzők különféle motivációval rendelkezhetnek. Van, 
hogy megrendelésre dolgoznak, akár a falun kívülről, de akár kezdeményezőként is 
felléphetnek. Lehet köztük olyan, akit a település története érdekel, de olyan is, aki 
legalább ennyire a saját, vagy családjának az emlékeit szeretné megosztani. 

Ezen a ponton szeretném elkülöníteni a tudományos aldiszciplinává váló vá-
rostörténetet és a helytörténetet. Előbbiben a tudományos szempontok töltik be a 
legfontosabb szerepet, alapvetően a professzionális történetírás része, utóbbi nem 
feltétlenül. A helytörténetírást elsősorban egy adott, jól lehatárolható közösség 
múltjának a megismerése vezeti. Fő kérdései a mi, mikor, kicsoda köré csoportosul-
nak, ebben az újságírásra hasonlítanak, az eredmény pedig leíró jellegű, antikvárius 
szemléletű. Adatokat gyűjt és közread. Ezért a történész gyakran forrásként hasz-
nálja a helytörténeti munkákat: „adatbank” és bibliográfia, ami segít további forrá-
sokat találni, valamint a település történetének egy narratívája. Gyakran ugyanezt 
a szemléletet követik a településtörténeti gyűjtemények is. Tárgyakat gyűjtenek, 
sokszor nem is helyből, és mutatnak be esetenként túlzsúfolt kiállítási terekben. A 
helytörténet horizontálisan általában nem tér el a tárgyától, ritkán tekint a telepü-
lésen kívülre, vertikálisan pedig elsősorban a nemzeti történelemhez kapcsolódik. 

A helytörténeti munkák esetében sokszor nem, vagy csak nehezen elválaszt-
ható a szerző személye a kész szövegtől: a település történetét személyes élettör-
ténetén keresztül alkotja meg, beszélői pozíciója leginkább a mesélőhöz hasonlít. 
A szerző rendszerint a közösség része: „a helytörténész” ismert szerep, a lokál-
patriotizmus mellett gyakran nosztalgiához, a személyes vagy családi múlt feldol-
gozásához kapcsolódik a település története felé fordulás. Persze van más eset is: 
a település múltjának összefoglalása nem csak a kutatást végző helytörténészben 
fogalmazódhat meg. Mikor a falu ad megbízást helytörténeti kötet készítésére, de 



A hely embere – az ember „helye”

24

a közösségen belül nincs alkalmas jelölt, akkor kívülről választanak valakit, rend-
szerint egy történészt, történészcsoportot, vagy esetleg újságírót. 

A professzionális történetírás és a helytörténet közötti különbség elsősorban a 
megközelítésből fakad. A történettudomány nem csupán megismerni, de megérte-
ni szeretné a folyamatokat. Ebből kifolyólag kérdései a miért és a hogyan, a kutatás 
pedig problémacentrikus. A kutató empátiára törekszik az egyes aktorokkal, több 
szempontból vizsgálja a helyzeteket, és korlátozottan rajzolódik csak ki személye a 
szöveg mögött. A különbség tehát nem pedig a szerző személyétől függ. Professzi-
onális történész is írhat helytörténetet, ahogy amatőr helytörténész is rendelkez-
het történettudományi megközelítéssel, bár kétségtelen, hogy a kritikai történet-
írást elsősorban a professzionális historikusok művelnek. 

A két megközelítés viszonyát több szempontból vizsgálhatjuk. A helytörténet-
írás a nemzeti történelmet (is) feldolgozó professzionális történetíráshoz igazodik 
általában az idő tagolásában, az egyes korszakok értelmezésében, míg fordítva ez 
nem fordul elő. Funkcióját tekintve azonban már kérdés, hogy egyáltalán összeha-
sonlítható-e a két műfaj? A helytörténet egy egészen jól lehatárolható és megszó-
lítható közönségnek szól. Célja, hogy ennek a csoportnak a múltképéhez, identi-
tásához tegyen hozzá, itt fejtse ki hatását. Ezzel szemben a történettudományos 
művek célcsoportja sokkal nehezebben meghatározható és heterogénebb, ezáltal 
ezen a téren nehezebb párhuzamot vonni. Meglátásom szerint társadalmi hatását 
tekintve a helytörténet sokszor kevesebbet markol, de a kisebb cél sikeresebben 
eléri, mint a történettudomány. 

Tagadhatatlan, hogy ezzel együtt van egy hierarchikus, vagy legalábbis konflik-
tusos viszony a történész és a helytörténész között, ahogy az a szöveg kezdő idéze-
téből is kiolvasható. A „használhatatlannak és tudománytalannak” tekintett hely-
történet azonban ugyanazt a funkciót – a csoport múltképének formálását – tölti 
be helyi szinten, mint amit a történettudomány nagyban. Való igaz, hogy a hely-
történet művelői gyakran alig vannak felvértezve a forráskritika pajzsával vagy a 
tudományos szemlélet fegyverével, de a múlt értelmezőjének a szerepét helyi szin-
ten hatékonyan tudják betölteni. A történészek és helytörténészek közötti nézet-
beli különbségek gyakran konfliktust, meg nem értést szülnek: a két megközelítés 
mögött esetenként különböző beszédmód és különböző gyakorlatok, helyzetek áll-
nak. Ezek összehangolása, a közös pontok megtalálása jelentős energia-befektetést 
igényel, de véleményem szerint hosszabb távon előnyöket hoz. Ráadásul nem lehe-
tetlen feladat egy helyi közösséghez szólni megtartva a problémaközpontúságot is.

Jó példákból pedig szerencsére több is akad akad. Az utóbbi időszakban rene-
szánszukat élik a helytörténeti kötetek. A szerzők között szép számmal találunk 
ugyan helyieket, de a lokálpatriotizmus több helyen szakértelemmel is párosul, és 
olyan kötetekre is akad példa, melyeknek a megírását „külsős” történészekre bíz-
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ták. Utóbbira példa a Szentendre történetét feldolgozó Kép, önkép, múltkép című 
kötet, vagy a Legenda Közművelődési Egyesület tevékenysége. Különösen városok-
ban magas a szakmabeliek által írt településtörténeti munka. E mellett történészek 
és a helytörténet kapcsolatára a kötetkiadáson túl is akad példa: a Budapest100 
szervezői, előadói között ugyanúgy képviselteti magát a szakma, mint ahogy az 
OpenHistory is szervez a kutatáshoz kapcsolódó játékos programokat, valamint 
jelen konferenciasorozat is hozzájárul a két nézőpont közelítéséhez. 

A megjelenő helytörténeti kötetek számából ítélve úgy látom, van igény a te-
lepüléstörténetre. A kérdés az, hogy ezeknek a megírásában, kutatásában milyen 
mértékben tudnak együttműködni a helyi döntéshozók, a helytörténet iránt érdek-
lődő lokálpatrióták és a történészek.
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Bánkuti Gábor 
(PhD, egyetemi docens, PTE Bölcsészettudományi Kar – Pécs)
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(PhD, egyetemi adjunktus, PTE Bölcsészettudományi Kar – Pécs)

A helyi lakosság bevonása a helytörténeti források feltárásába 
A Pécs8 program tapasztalatai

 
A Pécs8 program a tudományos kutatás, a múltfeltárás és a disszemináció kö-
zösségi alapon szerveződő kísérlete. A kezdeményezés eredeti célja a tudományos 
ismeretterjesztés olyan fórumainak megteremtése volt, melyek által a pécsi civilek 
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is bekapcsolódhatnak Pécs 1945 és 1989 közötti története feltárásába, egy készülő 
várostörténeti monográfia nyolcadik kötetének (innen a Pécs8 elnevezés) megalko-
tásába. A tudományos kutatásokban általában figyelmen kívül hagyott csoportok 
megszólítását egy alapvetően módszertani probléma ihlette: hogyan beszélhető el 
a város története közérthető módon és érdekesen úgy, hogy mindeközben a tudo-
mányos szempontok se csorbuljanak? Milyen forma, narratíva bontakozik ki az 
interakció során? E kérdések megválaszolásán túl a program kezdeményezői (Dr. 
Bánkuti Gábor és Dr. Dévényi Anna, a PTE történészei) a lakosság bevonásával új 
források, mindeddig látens ismeretek előhívását és nyilvánosságát, valamint a már 
meglévő műhelyek, közgyűjtemények összekapcsolását, közös munkáját kívánták 
előmozdítani. A Pécs8 ezért kreatív együtt gondolkodásra, közös alkotásra hívta, 
korosztálytól függetlenül, Pécs minden egykori és jelenlegi lakosát, több ponton is 
kilépve illetve túllépve a hagyományos ismeretterjesztés sémáin. 

A Pécs8 program a tudományos kutatás és disszemináció kreatív és alapvetően 
a hálózatelméletre épülő új formáit hozza létre. Összekapcsolja a tudományos és 
forrásgyűjtő tevékenységét, az eredményeket újszerű, kreatív formákban osztva 
meg. A tudást (ismereteket) nem a „tudósoktól” a „laikusok” felé közvetíti, hanem 
a helyi (pécsi) közösség lehető legszélesebb rétegeit kívánja bevonni (szakembe-
rek facilitátori közreműködésével) a tudás megkonstruálásába és megosztásába is.  
A valós intézményi és személyes kapcsolati háló mellett egy virtuális hálózat se-
gítségével, ami a konnektív tanulás színhelye is. A Pécs8 program egyik fő oszlopa 
az azonos című honlap (www.pecs8.hu). Az elmúlt évtizedekben megjelent ún. 
„digitális bölcsészettudomány” (digital humanities) által a város története azon-
nal digitalizált formában, azonnal hozzáférhető és megismerhető, sőt, alakítható.  
A közgyűjteményekben őrzött történeti források és a projekt során hozzáférhetővé 
váló ego-dokumentumok a digitális térben egyesülve a város egyedi történeti mát-
rixát hozzák létre, mely egyszerre lesz a kollektív emlékezet alakítója és lenyomata. 

A város arculatának és egyedi jellemvonásainak, a kifelé közvetített imázson 
túli megragadásához az itt élők egykori és mai identitásának, lokális tudatának 
megragadására van szükség, ami leginkább személyes interakciókon és kreatív 
interpretációkon keresztül érhető el. A Pécs8 ezért az on-line fórumok mellett 
különféle közösségi eseményeket hozott létre vagy inspirált. Ezek, a konstruktív 
tanuláselméleti paradigma kereteiben gondolkodva, a ráhangolódást és a reflek-
tálást szolgálják, azzal a szándékkal, hogy a jelentésteremtés személyes és egyéni 
kognitív folyamatai (melyekhez a támogatást és a segédeszközöket a webes felüle-
tek biztosítják) is megvalósuljanak. 

A Pécs8 hálózatelméleti megközelítése értelmében nemcsak a tudás létreho-
zása és megosztása történik konnektív módon, de a tanulási folyamat „tervezése” 
és „irányítása” is. A webes felület, mint „külső memória” működik, ahol mindaz, 
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aki tartalmat helyez el, azzal a céllal, hogy azt megossza másokkal (főleg web2-es, 
azaz interaktív kommunikációs csatornák segítségével, mint az fb) hozzájárul a 
(közös) tudás létrehozásához. Az egyéni tudások így egymással összekapcsolódva 
formálják egymást, mindenki által elérhető és alakítható módon. Ez, a – többek 
közt egyetemi hallgatók közreműködésével – gyarapodó információs készlet biz-
tosítja a közösségi programok hátterét. Ezeket, a létrejött tartalmakhoz hasonlóan, 
a hálózat szereplői között létrejött interakciók formálják, a közösség igényeihez 
és lehetőségeihez igazodva. A kooperatív struktúrában minden szereplő inkluzív 
módon, a saját érdeklődése és képességei szerint járulhat hozzá a közös alkotáshoz 
és azt hasznosít belőle amit tud és amit akar. 

A Pécs8 programból az elmúlt másfél évben az eredeti elképzeléseket megha-
ladva a társadalmi tanulás interaktív és reflektív formái bontakoztak ki, melyek 
eredményei, tapasztalatai különböző módokon adaptálhatók a köz- és a felsőokta-
tásban, melyre máris több kísérlet történt.

A Pécs8 program egészének költséghatékonyságát biztosítja, hogy a munká-
ba máris közel tucatnyi együttműködő partnert (közgyűjtemények, iskolák, mé-
diapartnerek, civil szervezetek, kiadóvállalatok) sikerült bevonni, s e hálózatot 
reményeink szerint sikerül tovább bővíteni. Partnereinket nem egyszerűen arra 
hívjuk, hogy támogassák rendezvényeinket és terveinket, hanem arra, hogy sa-
ját ötleteikkel, saját kezdeményezéseikkel, saját igényeik és lehetőségeik mentén 
kapcsolódjanak a Pécs8 programhoz: az általunk elindított eseményekből ihletet 
merítve, a programhoz kiépített kapcsolati háló segítségével valósítsák meg saját 
elképzeléseiket. Ezáltal nemcsak a rendezvények, programok száma hatványozó-
dik, de a bevont humán és anyagi erőforrások mértéke is. Az elmúlt másfél évben 
a Pécs8 az intézményi és a civil erőforrások hatékony és kreatív felhasználásának 
kísérleti terepévé is vált. 

Összességében a program az eredmények tudományos hozadéka mellett a helyi 
közösségek és intézmények kapcsolatának dinamizálásával, az együttműködések 
olyan hálózatát teremti meg, mely egyaránt szolgálja az iskolai oktatást, a közmű-
velődést, a turizmus igényeit és a lakosság városhoz fűződő viszonyának erősítését, 
elmélyítését. A várostörténet-írás számára olyan szemléleti módosítást kínálva, 
melynek segítségével a hagyományos történettudományi és közgyűjteményi kere-
teken túllépve, egyszerre lehet a kollektív emlékezet alakítója és lenyomata.

■ ■ ■
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Feiszt György 
(ny. fõlevéltáros – Szombathely)

Szakmai és politikai érdekek találkozása és ütközése a települési 
monográfiák készítése során – Szombathely példáján

A szakirodalom úgy tudja, hogy Magyarország első városmonográfiája 1791-ben 
született. Savaria-Szombathely történetét az egyházmegye első püspöke, Szily Já-
nos íratta meg Schönvisner Istvánnal a Pesti Egyetem professzorával. A mű főként 
az ókori adatokra és az antik irodalmi hagyományra helyezte a hangsúlyt. A követ-
kező Szombathely monográfiát közel 100 évvel ezt követően, 1880-ban Kunc Adolf 
és Kárpáti Kelemen jelentette meg. A munka második kötetét 1892-ben adták ki, 
amellyel a századfordulóig foglalták össze mindazt, amit akkor a városról tudni 
lehetett.

Ez a két kötet, bár mai értelmezésünk szerint, nem tekinthető monográfiának 
mégis már csak a címe miatt is monográfiaként vált fogalommá. Kétségtelen, hogy 
hozzá hasonló átfogó várostörténet azóta sem jelent meg a vasi megyeszékhelyen.

Lényegében ugyanez mondható el Chernel Kálmán 1945 előtt kiadott Kő-
szeg, Szeibert János Sárvár kötetéről és a Porkoláb István által összeállított Kiscell 
monográfiáról is.

1950 után a szocialista város vezetők nem írattak monográfiákat. Feltehetőleg 
nem voltak kíváncsiak „a végképp eltörölni” szánt múlt történéseire. Az azonban 
már kérdéseket vethet fel, hogy a szocializmus idején tevékenykedő, pozícióban lévő 
történészek tettek e valamit városmonográfiák ügyében? Vajon átfogó település-tör-
ténetírás helyett miért elégedtek meg tanulmánykötetek megjelentetésével még ak-
kor is, ha a várostörténet valahol, valamilyen jubileum kapcsán mégis szóba került?

Ezek költői kérdések, amelyekre nem igazán adható egyszerű válasz, de tudjuk , 
hogy nemzeti méretekben sem jobb a helyzet, hiszen a nyolcadik évtizedét taposó 
Történettudományi Intézetnek is csak a torzóban maradt „10 kötetes” országtör-
ténetre futotta. 

A ’várostörténeti tanulmányok’ címszó szép lassan műfajjá vált. A 70-es évek-
ben szinte minden megyeszékhely adott ki ilyen, a köznyelvben később „monográfi-
ának” titulált kötetet.

Nem tanulság nélkül való talán, ha idézünk néhány szocialista kori, magát 
monográfiaként meghatározó mű politikai előszavából: „azért mozgósítottuk leg-
jobb szakíróinkat… mert rendszerező könyvet ma nem talál az olvasó… a régi 
monográfia elavult, mert az a nagybirtokos-nagytőkés úri vármegye szemléletét 
tükrözi…” Hangzott 1958-ban a Vas megyei kultúráért, tudományért felelős elnök-
helyettes summázatta.
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„A város múltjának sok-sok színes pillanata történelmi hűséggel mutatja… a 
haladó erők küzdelmét a szocialista városért…” fogalmazott Kaposvár párttitkára 
1975-ben.

„Nem titkolt szándékunk, hogy a monográfia kézbeadásával tanítani szeret-
nénk… Azokhoz a tízezrekhez szól ez a könyv, akik a társadalmi mobilizáció során 
költöztek ide…” Ez a remény lebegett 1983-ban Szeged tanácselnökének ideológiai 
horizontján.

A szakmai bevezetők azért igyekeztek árnyaltabban fogalmazni: „… tisztában 
vagyunk, hogy kötetünk olvasója számos egyenetlenséggel fog találkozni…

néhányan erőteljesen szerették volna érvényesíteni a nevelő propagandisztikus 
hatást… míg mások igyekeztek megfelelni a tudományosság követelményeinek…” 
írta a Szentgotthárd kötet szerkesztője 1983-ban.

A tanulmánykötet… árnyaltan… a résztanulmányok kritikus felhasználásával 
végzi el a helyes értékelést…” bizakodott a győri kötet kollektív előszava.

De lehetett e bármilyen szempontból egységes kötetről beszélni akkor, ha pél-
dául Győr esetében vagy a szegedi első kötetnél 13, a Kaposvárnál 17, Szentgott-
hárdnál 18 szerző közreműködése érhető tetten egyetlen műben?

Kristó Gyula így írt erről a Szeged kötet bevezetőjében: nem törekedtünk az 
ellentétek eltüntetésére, ellenkezőleg, kiemeltük az ellentmondásokat… mert a 
(monográfia) nem lezárja, hanem összegzi a kutatási eredményeket és… útbaiga-
zítást ad…” 

A politikusok tehát a „fejlett szocializmusba” menetelő társadalom szlogenjeit 
emelték ki a maguk igazolására, míg a szakma a marxista dialektika történelem-
szemléletét hangoztatva rakta kronológiai sorrendbe az összegyűjthető tanulmá-
nyokat, nem egyszer az olvasó műveltségére és tájékozottságára bízva a következ-
tetések levonását.

Ha végignézzük a tanulmányköteteket, visszaköszön, hogy egyes korszakok ta-
nulmányait ugyanazok az országosan jegyzett történészek (Győrffy György, Bács-
kai Vera, Szakály Ferenc, Vörös Károly stb) írták.

Ez alól kivétel Szeged és Debrecen ahol az egyetemek tanszékei elegendő helyi 
erőt tudtak felvonultatni akár kisebb részproblémák megvizsgálásához.

Ebből is gyanítható, hogy a városok közgyűjteményeiben nem folyt szisztemati-
kus alapkutatás, nem találtuk nyomát forrás feltárást megcélzó átfogó monográfia 
koncepciónak és feltehetőleg nem volt felkészült szakember sem.

Egyes városok esetében általában a százados évfordulók adtak apropót a város-
történeti kötetek összeállításához. 

Szombathelynek ebben sem volt szerencséje, miután közel kétezer éve a róma-
iak alapították és a magyar évszázadok során egyéb fontos országos eseménynek 
sem volt helyszíne és nem volt mivel kapcsolatban jubilálni. 
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1978-ban évfordulója kínálkozott a Vasvári káptalan a török veszély miatti 
1578-as Szombathelyre költözésének de a helyi pártbizottság ezt „klerikális ügy-
ként értékelte, így elmaradt, a „négyszáz éves megyeszékhely” megünneplése.

1978-ban Sárvár 10 éves várossá avatási jubileumát ünnepelte és az ambició-
zus városvezetés ezt az alkalmat egy kötettel kívánta emlékezetessé tenni. A „Sár-
vár monográfiája” címmel megjelent opus vitájaként megrendezett tudományos 
ülésszak jegyzőkönyvéből következtethetünk arra, milyen küzdelmek, folyhattak 
a kulisszák mögött. 

100 ív kézirat készült és a megjelent mű Kiadói Főigazgatósággal folytatott 
harc eredményeként a terjedelmet a „közérthetőség határáig sűrítve…” lett végül 
hetven íves. 

A Hazafias Népfront Honismereti Bizottsága kétségtelen szerepet játszott a 
falumonográfiák megszületésében. Az országszerte létrehozott honismereti szak-
körök, a falukrónika író mozgalmak ráirányították az amatőrök figyelmét a telepü-
léstörténet írás fehér foltjaira. 

A levéltárak egymás után adták ki a „hogyan írjam meg… iskolám, falum, üze-
mem stb. történetét” c. módszertani kiadványaikat.

A lelkes, szorgalmas, de legtöbbször szakképzetlen helytörténészek munkássá-
ga számos falumonográfiát, községi krónika című kompilációt és irodalmi köntös-
be bújtatott falutörténetet eredményezett. Ebben a műfajban az elmúlt évtizedek-
ben közel száz mű látott napvilágot Vas megyében. Számukról országos méretek-
ben sajnos nem ismerünk becsléseket.

Szombathely Város Önkormányzata Kulturális Bizottsága 1992-ben határozott 
arról, hogy meg kell kezdeni egy várostörténeti monográfia előkészítésének mun-
kálatait. A városban működő közgyűjtemények történészeivel folytatott konzultá-
ció azt látta célszerűnek, ha elsőként a már elkészült kéziratok kiadásával kezdőd-
nek meg az összegzés munkálatai.

1943-48 között volt Szombathelynek egy „Acta Savariensia” összefoglaló címen 
megjelent könyv sorozata. Ennek szellemi atyja Géfin Gyula kanonok a Szombat-
helyi Szeminárium rektora volt, apropóját pedig az 1940-es években a katolikus 
szeminárium bővítésekor előkerült savariai császári palota romjainak feltárása 
szolgáltatta. A jobb sorsra érdemes sorozat utolsó kötete egy várostörténeti bib-
liográfia volt, amely 1948-ban jelent meg. A kontinuitás jegyében 1992-től folyta-
tódott az „Acta Savariensia”. Megindult a fennmaradt feudális kori közgyűléseinek 
jegyzőkönyveinek regeszta kiadása és az elkészült részkutatások publikálása. A so-
rozatban amelyben 2010-ig 15 kötet jelent meg. 

Több szakmai egyeztetés után született meg a döntés, hogy Szombathely város-
történetét négy kötetben összefoglalva kell megjelentetni. Az 1526-ig terjedő első 
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kötet 1998 végén 2. 000 példányban jelent meg A szombathelyi közgyűlés 1993-
1999 között közel 17 millió Ft-ot fordított a városi monográfia munkálataira.

A folytatás kicsit paradox. Az eltelt közel két évtizedben ugyanis ujabb kötet 
nem látott napvilágot, pontosabban szólva 2010-ben másodikként, a legújabb kor 
a város történetet 1945-1990-ig tanulmánykötet készült el.

Ennek szerkesztője Valuch Tibor a Debreceni Egyetem tanára aki rátermett és 
„jól kézben tartható” fiatal doktoranduszaira támaszkodva alig két év alatt teljesí-
tette a feladatot. A nem szombathelyi kötődésű történészgárda a távoli szemlélő 
higgadtságával tudta megközelíteni a néha kényes kérdéseket. Vélemény alkotá-
sukban biztosan nem vezette őket elfogultság vagy személyes érintettség.

A 12 tanulmány a demográfia, a városi térhasználat, a kereskedelem, az agrár-
kérdés, kultúra, szociálpolitika, egészségügy és egy ritkán értékelt terület a szó-
rakozás-vendéglátás területeit részletesen tárgyalja. De olvashatunk a pártállami 
titkosszolgálatok működéséről és egy portré keretében Majthényi György össze-
foglalta Gonda György azóta elhunyt vas megyei potentát életútját is.A kötetnek 
külön értéke a részletes bibliográfia és a kronológia, mely a II. világháború végétől 
az 1990-es választásokig szinte napról napra nyomon követi a város életében tör-
tént jelentős eseményeket.

■ ■ ■

Halász Imre 
(kandidátus, főiskolai tanár, BGE Gazdálkodási Kar – Zalaegerszeg)

A polgármester és az önkormányzat szerepe a helytörténeti 
kutatás generálásában – Zalakaros példáján

 
Zalakaros sok tekintetben egyedi a magyar települések között, a 20. század kö-
zepén egy volt az elhaló zalai aprófalvak sorában, élte a korszak jellegzetes ma-
gyar falvainak életét, ahol a termelőszövetkezet volt az egyetlen gazdasági szer-
vezet, mely munkalehetőséget biztosított. Zalakaros lakói később egyre nagyobb 
számban Nagykanizsára jártak dolgozni. 1962-től új erőforrás, a termálvíz nyert 
teret a dél-zalai kisközség életében, és a turizmus, a 20. század üzletága addig el-
képzelhetetlen fejlődést indukált. A fürdőváros fél évszázados fejlődése azonban 
szinte kizárólag Zalakarosra korlátozódik és csak mérsékelten hat ki a környező 
településekre. A vendégforgalmat tekintve folyamatosan a hazai tíz legnépszerűbb 
települések egyike, ugyanakkor az egy lakosra eső összes nettó jövedelmet illetően 
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Magyarország 9. legszegényebb kistérségében (2017) fekszik. A foglalkoztatottsá-
got illetően sajátos szimbiózisban él a 13 km-re fekvő Nagykanizsával, miután a 
zalakarosi lakosok jelentős hányada Nagykanizsán dolgozik, ugyanakkor a város 
Nagykanizsa jelentős munkaadója.

Evidencia, hogy helytörténeti kutatás a polgármesteri hivatal, illetve egyes sze-
mélyek támogatása nélkül nem lehet eredményes, hiszen az esetek döntő több-
ségében a településmonográfiák megrendelője, kiadója – egyben részben vagy 
egészben finanszírozója – is az önkormányzat. Ugyanakkor az 1990 utáni adatok 
szinte kizárólagosan a polgármesteri hivatalokban hozzáférhetők, testületi ülések 
jegyzőkönyvei, a naprendi pontok előkészítésének anyagai, esetleges nem publikus 
szakvélemények, helyi statisztikai adatgyűjtések, fejlesztési koncepciók, tervek, 
sőt ami napjainkban megkerülhetetlen: az egyes pályázatok iratanyaga. Hatványo-
zottan jelenik meg mindez a települések vagyonával kapcsolatosan, ezen szerveze-
tek iratanyagait kevés kivétellel bizalmas üzleti információnak nyilvánítanak, nyil-
váníthatnak. Zalakaros esetében a pályázatok adatai megkerülhetetlenek, hiszen 
a városfejlődést lehetővé tevő Gránit Gyógyfürdő Zrt. 97%-ot meghaladó részben 
a város tulajdonában van, és mind a fürdőfejlesztési, mind a településfejlesztési 
projektek társfinanszírozási konstrukcióban valósulnak meg.

A kutatás szabadságát tehát nemcsak a hatályos jogszabályok szorítják korlátok 
közé, hanem tovább szűkíthetik ezeket a korlátokat a vezetői döntések is, melyeket 
nem kell megindokolni.

A fentiekből következik, hogy a polgármester és a képviselők hozzáállása, a 
közgyűlési döntések nagyban segíthetik vagy megnehezíthetik, sőt lehetetlenné is 
tehetik az alapos forrásfeltárást.

Zalakaros esetében további sajátosság, hogy a város önkormányzatának, a 
polgármesternek és vezető munkatársainak és a város tulajdonában lévő Gránit 
Gyógyfürdő Zrt.-nek legalább annyi figyelmet kell fordítani és forrást biztosítani a 
marketingkommunikációra, mint környezetének, múltjának feltárására.

A dél-zalai fürdőváros esetében két (Szirtes Lajos és az őt követő Novák Ferenc 
jelenlegi) polgármester hivatali időszakait vizsgálva nem kérdőjelezhetjük meg 
elkötelezettségüket a múlt feltárása iránt. Miután a jelenlegi polgármester meg-
választását megelőzően kultúrotthon igazgató, majd a Tourinform iroda vezetője 
volt, elődje hivatali idejében is ő végezte, irányította az ezzel kapcsolatos operatív 
tervezési, kivitelezési, és az ezekhez kacsolódó pályázati feladatokat.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a millecentenárium nyújtotta lehetőségeket 
sem, mely valóban segítsége volt a múlt feltárásának, elsősorban ott, ahol ezeket a 
pályázati lehetőségeket jelentős szakmai kiadványok megjelentetésére használták 
fel. E tekintetben Zalakaros sikeres volt. Számunkra a tudományos kiadványok az 
elsődlegesek – ezek a városmonográfia (2000), a Zalakaros szőlője és bora (2009) 
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valamint a Karos zöld kincsei (2017) című reprezentatív könyv -, de figyelembe kell 
venni az elmúlt négy évtized tudományos ismeretterjesztő kiadványait, valamint 
az elektronikus adatközlés egyre nagyobb súllyal való térnyerését is.

A jelenlegi polgármester, Novák Ferenc preferenciái között a közoktatás, a köz-
művelődés, a hagyományőrzés, a (nem formális) nemzetközi kapcsolatok mellett 
a turisztikai termékek szélesítése szerepel. Kezdettől felfedezhető egy egységes 
rendszerben való gondolkodás, ami a helyi értékek feltárását és közreadását jelenti, 
ezek egyik pillére a hagyományőrzés, a település jelképrendszere, az emléktáblák, 
az utcanévadás, a másik pillére pedig a kiadványozás. A tudományos kiadványok 
mellett az ismeretterjesztő kiadványok, a helyi lap (Karosi Krónika) népszerűsí-
tő, ismeretterjesztői cikkei is folyamatosan megjelennek. A polgármester maga is 
számos tudományos tanulmányt, és tudományos ismeretterjesztő cikket jegyez, 
jelentős közéleti leterheltsége mellett a középkorig visszanyúlva templomtörténeti 
kutatásokat végez.

Évfordulókhoz kapcsolódva kiállítások és konferenciák is megvalósulnak, ahol 
a polgármester előadóként is jelen van, két példa a közelmúltból: a várostörténeti 
konferencia (2017), illetve a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum értékfeltáró ren-
dezvénye (2018).

A polgármester szerepe Zalakaroson meghatározó a település múltjának fel-
tárásában és közreadásában, beleértve ebbe a közelmúlt feltárását, de ugyanilyen 
meghatározó a projektek menedzselésében játszott szerepe is. Napjaink Magyaror-
szágán nem tekinthetünk el attól sem, hogy számos – személyi, szemléleti – ellen-
állást kell legyőznie, ami nem egy esetben kompromisszumokra (is) kényszerítheti, 
ami egyben azt jelenti, hogy a tervezett program időbeli csúszást szenved(het).

Sikeres, ha maga is szakmabeli, a szemléletformálás szándéka mellett egyéni 
motivációja a projekt résztvevőjeként annak vezetőjévé emeli, melynek eredmé-
nyeit az egész önkormányzat és a város is magáénak érzi.
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A zamárdi konferencia előadásai

•

Vonyó József 
(az MTA doktora, c. egyetemi tanár, PTE Bölcsészettudományi Kar– Pécs)

A hely és az ember
Az emberközpontú helytörténetírás lehetséges módszerei 

és szempontjai

 

A hely
A helytörténetet gyakran értelmezik egy település történeteként – holott annak 

értelme általánosabb: lokális történelem. Ezért tárgyai lehetnek (kell, hogy legye-
nek) más területi egységek is. 

1. A településnél nagyobb területi egységek: 
a. természeti adottságok alapján elkülönülő kis- vagy nagyrégiók (Ormánság, 

Sárrét stb., illetve Kárpátalja, Partium stb.)
b.  közigazgatási egységek (járás, megye)

2. Településrészek: kerületek, a település-összevonások után a régi hagyomá-
nyokat is őrző városrészek, a vegyes lakosságú településeken szegragálódó 
népesség lakta területek stb.

3. Tágabb értelemben illeszkednek a tematikába a települések fontos üzemei, 
intézményei történetének feldolgozása, azaz: az üzem- és intézménytörté-
net. (Ezek kutatása a klasszikus helytörténeti munkáktól eltérő szempontok 
alapján, részben más módszerekkel végzendő munkát igényel.)

A hely lokális, de nem elszigetelt tér
A fenti értelemben vett helyek nagyobb egység – mindenekelőtt az ország, illetve 
kisebb-nagyobb tájegységeinek, közigazgatási egységeinek – részei, melynek le-
hetőségeire, fejlődésére (nemzetközi trendek és viszonyok által befolyásolt) a na-
gyobb egységek is hatást gyakorolnak: államjogi és politikai viszonyok, gazdasági 
szerkezet stb.
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A hely és az ember
A hely (település, régió, településrész, üzem) nem(csak) objektum, hanem elsősor-
ban organizmus, emberek, azok közösségeinek „terméke”, lakóhelye, tevékenységi 
területe, munkahelye – életközösség. 

A hely és a benne lakó, tevékenykedő ember kölcsönösen hat egymásra. Az ember 
teremti, fejleszti – igényei és lehetőségei szerint – természeti és épített környeze-
tét, annak objektumait, illetve kultúráját, hagyományrendszerét stb. Ezek a ténye-
zők, a helyi társadalom hatásai viszont meghatározó jelentőségűek lehetnek a hely 
emberének gondolkodására, mentalitására, tevékenységére – akkor is, ha elkerül 
onnan, és más”helyen” fejti ki aktivitását.

A hely embere (lehet) a helytörténeti munka megrendelője (finanszírozója), il-
letve szerzője is – akik befolyásol(hat)ják a helytörténeti kutatás intenzitását, jelle-
gét, tartalmát. Esetenként személyes vagy politikai elvárásokkal akarván csorbíta-
ni a szakmai szempontok érvényesítését. 

A hely embere a diák is, akinek a településhez/területhez fűződő, majdani akti-
vitását is befolyásoló érzelmi viszonyát motiválhatja szülő-, illetve lakhelye múlt-
béli viszonyainak ismerete. 

Országos történet – helytörténet 
A helytörténeti kutatás – ellentétben az országos áttekintésekkel, monografikus 
feldolgozásokkal – lehetőséget biztosít
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• jól körülhatárolható, szerves közösség vizsgálatára,
• a teljes objektum, közösség helyzete, viszonyai feltárására,
• annak komplex vizsgálatára (a település életének minden területe, folyamatok 

– a hétköznapi életig)
• mély analízis készítésére.
 

Az ilyen módon elkészített részvizsgálatok szintézise révén alakítható ki valóban 
hiteles összkép az ország egészének gazdasági, társadalmi, kulturális (stb.) viszo-
nyairól, azok időbeli változásairól.
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Forrásadottságok, módszertani sajátosságok
Számos forrástípus ad lehetőséget a helyi társadalom viszonyainak, egyes részte-
rületeinek alapos feltárására. Csupán néhány jellegzetes példát említve: 

• Írott források: telekkönyvek, határjárások, egyházlátogatások jegyzőkönyvei, 
népszámlálások adott településre vonatkozó adatfelvételei, anyakönyvek, ha-
gyatéki leltárak, historia domusok, a lakosság hétköznapi ügyeit, esetenként 
egyéni gondokat is tárgyaló helyhatósági iratok stb.

• A helyi (járási, városi, üzemi-intézményi) sajtó események, egyéni vonatkozá-
sok, a sajátos helyi viszonyok fontos részleteiről ad rendszeresen információ-
kat – a tudósításoktól a riportokon, publicisztikákon, személyes információ-
kon (születések, házasságkötések, halálozás adatai) át az apróhirdetésekig..

• A helytörténetírásban különösen nagy jelentősége lehet a tárgyi, képi és szó-
beli (oral history) forrásoknak, térképeknek. 

 
Ezek feltárása és feldolgozása több vonatkozásban sajátos kutatói módszereket igé-
nyel, melynek meghatározó eleme a lokális adatokból általánosítható kép összeve-
tése más települések/régiók viszonyaival és a szakirodalomból ismerhető országos 
trendekkel.

E munka során megkerülhetetlen a statisztikai, mikrotörténeti, mentalitás- 
és identitástörténeti, a társadalmi nemek története, esetenként a pszichohistória 
(stb.) által alkalmazott módszerek, illetve társ- és rokontudományok (néprajz, 
antropológia, szociológia, szociálpszichológia, demográfia, régészet, társadalom-
földrajz, ikonográfia stb.) eszköztárának felhasználása révén az interdiszciplináris 
megközelítés.

* * *
 

Mindezek határozzák meg az emberközpontú helytörténeti munka lehetséges te-
matikáját és szempontjait.

A helytörténeti munkák lehetséges szempontjai, témakörei
• Elméleti kérdések – módszertani közelítések

– A helytörténet és országos történet viszonya. A helytörténeti kutatás je-
lentősége az országos történet szempontjából.

– Társ- és rokontudományok (néprajz, antropológia, szociológia, demo-
gráfia, régészet, társadalomföldrajz stb.) kutatási módszerei alkalmazá-
sának lehetőségei.

– A történetírás új irányzatai (mikrotörténet, mentalitástörténet, a társa-
dalmi nemek története, pszichohistória stb.) alkalmazásának lehetőségei.
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• Egy település vagy kisrégió társadalmának vizsgálati lehetőségei
– Egy település, kisrégió, vagy azok kisebb közösségeinek, egy-egy intéz-

ményének társadalma.
– Foglalkozási, vallási, nemzetiségi stb. csoportok sajátosságai (hagyo-

mányrendszer, életmód, gazdálkodási szokások, iskolázottság, műveltsé-
gi viszonyok stb.).

– Vegyes nemzetiségű, felekezetű települések sajátos viszonyai, ilyen kis-
régiók településeinek kapcsolatai – az együttélés nehézségei, esetleges 
előnyei a falu/város/régió közösségének egészére nézve.

• Az ember és a természeti, ill. az épített környezet viszonya
– A település/kisrégió természeti környezetének és örökölt szerkezetének, 

épületállományának stb. hatása a helyi lakosság életfeltételeinek alakulá-
sára.

– A helyi társadalom, egyes kisközösségek, kiemelkedő személyiségek sze-
repe 
▪ a természeti feltételek alakításában,
▪ az infrastruktúra, a közösségi célokat szolgáló, az egyéni életfeltéte-

leket javító épületek, építmények létesítésében – általában a település 
külső képének alakításában.

▪ Az épületek funkciói és használata egyes korokban.
▪ Az épület- és lakásállomány, illetve azok berendezésének forrásértéke 

az életmód vizsgálata szempontjából.
• A hatalom és a helyi társadalom viszonyának alakulása különböző történeti 

korokban, politikai helyzetekben – a politika, a gazdaság, a kultúra stb. te-
rületén.
– A központi akarat érvényesítésének helyi feltételei és sajátosságai.
– Helyi kezdeményezések megvalósításának lehetőségei, akadályai és azok 

sorsa. 
• Személy és közösség

– A település sajátos viszonyainak szocializációs hatásai a lakosságra, il-
letve onnan származó kiemelkedő személyiségekre (tudósok, művészek, 
politikusok stb.).

– A település életét jelentősen befolyásoló személyiségek munkáságának 
hatásai, annak eszközei.

• Kutatásszervezés
– Települési sajátosságok
▪ A város-, falu- és régiótörténet kutatásának eltérései kutatásszervezés, 

tematika, forrásadottságok és módszerek stb. szempontjából.
▪ A kutatás személyi feltételei.
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– A település/járás/megye vezetőinek és a kutatók kapcsolatának kérdései 
– a szakmai és a politikai szempontok/érdekek ütközése.

– A finanszírozás kérdései.
– A forrásőrző intézmények (levéltárak, múzeumok, könyvtárak) szerepe a 

helytörténeti kutatásban.
– Az új technikai eszközök, azok révén alkalmazható módszerek adta lehe-

tőségek.
• Történelemtanítás és helytörténet
A helytörténet oktatásának jelentősége

– az országos történet folyamatainak megértésében,
– a gyerekek településhez fűződő érzelmi viszonyának alakításában.

■ ■ ■

Gyáni Gábor 
(akadémikus, egyetemi tanár, MTA BTK Történettudományi Intézet – Budapest)

A „helytörténettől” a „helyi történetig”

A történetírás 19. századi professzionalizálódása a nemzeti történetet emelte a 
kánon rangjára. Belőle lett az a makrotörténet, amely nem sok jóval kecsegtetett 
többé a helyi (a város- , a falu- és a régiótörténet) számára. Hiszen egyértelmű-
en megfosztotta őket a szorosan vett tudomány rangjától. A helytörténet, ennek 
megfelelően, azon amatőr műkedvelők által nagy szenvedéllyel kultivált történet-
írásnak felelt meg ettől fogva, amely miközben a lokálpatriotizmust élteti, érdem-
ben nem járul hozzá a nemzeti identitás építéséhez és erősítéséhez, mely utóbbi 
az akadémiai történetírás (máig) alapvető funkciója. Változás érlelődött azonban 
e tekintetben, midőn a 20. század elején az államtörténeti érdeklődés mellett, 
és azt mintegy helyettesítendő, egyes francia történészek (pl. François Simiand) 
meghirdették a struktúratörténet programját. A két háború között a német Ter-
ritorialgeschichte és Volksgeschichte, továbbá a francia Annales folyóirat körüli 
történész tömörülés, vagy a magyar népiségtörténet kezdte piedesztálra emelni a 
helyit az országos (a nemzeti) történet paradigmájával szemben. Ezek az egyaránt 
struktúratörténeti beállítottságú történetírói törekvések nem a politika, hanem a 
„társadalom” természetes térbeliségét követve jutottak el oda, hogy nem adott po-
litikai egységben (a nemzetállamban), hanem a települési és strukturális formációk 



A hely embere – az ember „helye”

40

léptékeihez igazítsák tárgyuk területi koordinátáit. Mályusz Elemér például a me-
gyetörténet mint régió, később a falutörténet szintjén kutakodott. 

A második világháború után vált igazán legitim történetírói megközelítéssé 
a nem országos történet művelése. Hadd szolgáljak erre néhány példával: Ernest 
Labrousse tanítványai (mindenekelőtt Pierre Goubert) a régiótörténet fogalmában 
kezdtek el gondolkodni; a történeti demográfusok (jelesül a Cambridge Group) a 
népesedési jelenségek (a család és a háztartás) „természetes” mintázataihoz igazí-
tották összehasonlító vizsgálataikat; az amerikai New Urban History a modern vá-
rosi társadalmak szintjén vizsgálták a vándorlás, a mobilitás és a társadalmi réteg-
ződés kérdését. Mindezen megközelítések egyaránt szakítottak a nemzeti (orszá-
gos) történelem absztrakt fogalmával, mert úgy tartották, hogy egyedül az adott 
téma saját térbeli kiterjedése hoz létre „logikus” kutatási egységet, amely viszont 
rendszerint nem esik egybe egy adott modern nemzetállam területi kiterjedésével. 

Továbbra is súlyos gondot jelentett azonban az általánosíthatóság mikéntje, lé-
vén, hogy a nemzeti történeti paradigma az országos történet szintjéhez köti az ál-
talánosság megszokott fogalmát. A szóban forgó „helyi” kutatások, ennek megfele-
lően, az összehasonlításban és kivált az ezáltal elérni kívánt akkumulálásban vélték 
fellelni a holisztikus szemlélet kulcsát. Ez nem bizonyult azonban igazán járható 
útnak. Amikor pedig idehaza Vörös Károly úgy kívánta összeboronálni a helytör-
ténet és az országos történet gyakorlatát, hogy a kettő „egyeztetését” irányozta elő 
megoldás gyanánt, az elgondolás nem vezethetett semmilyen eredményre, hiszen 
eközben tisztázatlan maradt: melyikhez kell vajon a másiknak igazodnia. Vörös így 
aligha számolhatta fel az országos történetnek a helytörténettel szembeni episzte-
mológiai elsőbbségét.

Országos és helytörténet megosztottsága és a kettőjük hierarchiája akkor és 
azáltal számolható fel csupán, ha komolyan vesszük a mikrotörténeti paradigmát. 
Az utóbbi abból a kulturális antropológiai belátásból fakad (Clifford Geertz), mi-
szerint a kutató nem a helyit vizsgálja, hanem helyben kutat. Egy adott téma dönti 
el, hogy milyen léptékben érdemes a közelebbi vizsgálatra, következésképpen kü-
lönböző dolgokat különböző helyeken lehet eredményesen megfigyelni, a műkö-
désükben leírni és elemezni. Nem a hely teszi, hogy mit tanulmányozunk, hanem 
fordítva történik a dolog. E szerint a mikro- és makrojelenségek egymásközti vi-
szonyában nem a hierarchikus elrendeződés elve a döntő, tekintve, hogy egyik lép-
ték sincs – az adott témától függetlenül – kiváltságolt helyzetben. A helyi szinten 
megfigyelt, és ekként rekonstruált múlt nem azzal és nem azáltal válik tudományos 
igazsággá (általános érvényű megállapítássá), hogy összeadódik valamiképpen a 
sok helyi, vagy a helyit hozzáigazítjuk egy tőle függetlenül már előre megállapított 
általánoshoz. A helytörténet helyébe belép tehát a helyi történet, amikor a társada-
lom működési módját egy bizonyos, nevezetesen a mikro- , mezo, vagy épp mak-
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ro-léptékben lehet csupán felismerni: azon a szinten maradunk ezáltal, ahol a leg-
könnyebb lesz feltárni a kérdéses jelenség működési módját. Egy ilyen tudományos 
meggyőződés feltételei mellett a szintézis nem a helyi valamilyen általánosítása, 
hanem egy attól különböző másféle valóság rögzítése, amelynek nem feltétlenül 
felel bármi magában a helyiben. A mikro- és a makro ennélfogva a valóságnak nem 
két egymásba épülő szintje; egymás mellett létező párhuzamos valóságot képvisel-
nek, melyek egyike sem írja felül a másikat. 

Erről a pontról széttekintve a hagyományos helytörténet, műveljék azt tetsző-
leges territoriális keretben (várostörténetként, falutörténetként, megye- vagy régi-
ótörténetként), semmiképp képezi többé az országos történet előszobáját, és nem 
is csupán egy, az országos történetnek bedolgozó alárendelt történetírói műfaj; 
olyan autonóm történeti megismerési mód tehát, amely képes a maga lábán is 
megállni. Ezt a radikális váltást fejezi ki a helytörténet és a helyi történet előadá-
sunk címében jelzett fogalmi szétválasztása.

■ ■ ■

Rácz György 
(PhD, főigazgató-helyettes / egyetemi docens, MNL Országos Levéltára / Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem – Budapest)

Mióta vannak faluhatárok és határjárások?

Egy-egy település múltjának kutatója sokszor szembesül azzal a problémával, hogy 
milyen földrajzi határok közé szorítsa témáját. Köztudomású, hogy a mai telepü-
lések több korábban létezett, de mára megszűnt település területét is magukba 
olvasztották. Ma már természetes, hogy a mai falu- vagy városhatár területén be-
lül létezett minden település múltját és birtokosát fel kell tárnia a kutatóknak. De 
mekkorák voltak ezek az előzmény települések, meddig terjedt a határuk? Egyál-
talán, mióta számolunk településhatárokkal? A probléma lényege a 11-12. századi 
régészeti leletekből rekonstruálható sokfalvas modell és a 13-14. századi történeti 
forrásokban felbukkanó, a mai faluhatárokkal sokszor megegyező települések köz-
ti feszültség megoldása.

Az írott forrásokkal foglalkozó történettudomány inkább a 14. századtól tud 
érdemi információval szolgálni a középkori falvak, települések történetét illetően. 
Magyarországon a középkori faluszerkezet a 14. század utáni állapotában meg-
lehetősen stabilnak bizonyult, a nagyjából azonos méretű beltelkek kijelölésével 
megszilárdult az a falukép, amely esetenként a 21. századig is fennmaradhatott. A 



A hely embere – az ember „helye”

42

kora Árpád-kori „apró” települések esetében azonban számos megoldatlan prob-
léma nehezíti a kutatást. A középkori települések kutatásában az utóbbi évtize-
dekben rendkívüli mértékű előrehaladás történt, elsősorban a régészet oldaláról, 
a régészeti topográfiai munkálatok és a leletmentő ásatások eredményeként. A 
településszerkezet vizsgálatában azonban az írott forrásokkal foglalkozó történé-
szek nem tudnak sokkal többet, mint amit Maksay Ferenc és Szabó István klasz-
szikussá vált monográfiáiban olvashatunk. A régészek az ő eredményeikkel vetik 
össze kutatásaikat és ez alapján értelmezik adataikat. Természetes, hogy Maksay 
és Szabó eredményeit az utóbbi évtizedek régészeti feltárásai több ponton kiigazí-
tották. Az új eredmények inkább bővítik, semmint megkérdőjelezik az 1950-es és 
80-as közötti években kialakított képet, bár ez utóbbira is akad példa. Az esetszám 
növekedése nem az egységesedés, hanem a változatok egyre nagyobb számának a 
regisztrálása irányában halad. A legfontosabb eredmények – nem figyelve itt olyan, 
más tekintetben fontos kérdésekre, mint az alföldi és dunántúli falvak közötti kü-
lönbségek - a következőkben foglalhatók össze:

 
1. A középkori településtörténet régészeti oldalról legfontosabb módszertani 
problémája, hogy nem tudja egyértelműen megfogalmazni a kora Árpád-kori tele-
pülések lényegét. A kora Árpád-korban a mainál lényegesen több településnyom-
mal kell számolnunk, amelyek néhol koncentráltan, néhol szétszórtan, egymáshoz 
csak lazán kapcsolódva helyezkednek el a területen. Ebből következik, hogy az 
„átlagos” kiterjedésű faluhelyek mellett régészetileg is kimutathatóak az apró, csak 
néhány objektumból álló, „szállásszerű” vagy egy másik megfogalmazás szerint 
„tanyaszerű” települések nyomai. Ez cáfolta a néprajzkutatók körében megfogal-
mazott feltételezést, hogy a tanya, mint települési forma a Kárpát-medencében 
csak a török hódoltság idején alakult volna ki. A „települések” átlagosan 3-4 km tá-
volságban követték egymást a régészeti adatok alapján. Tekinthető-e településnek, 
falunak a néhány házból álló feltárt telep? Melyik írott forrásban említett faluval 
azonosítható? Régészeti módszerekkel nem kimutatható, hogy a közeli területen 
fekvő településnyomok egymással egy időben léteztek-e, vagy időben követték 
egymást? Másként fogalmazva a falu lakossága költözködött-e folyamatosan egyik 
helyről a másikra? A faluelvándorlások jól ismert esete miként magyarázható? Lé-
tezett-e téli és nyári szállás egyazon falun belül? Már a szakirodalomban előfor-
duló nagyfokú terminológiai bizonytalanság -falumag, településcsíra, tanyaszerű 
település, szálláscsoport, föld, birtok - is azt jelzi, hogy a korai településtörténeti 
rekonstrukciós kísérletek tárgya alig megfogható.

 
2. A középkori településtörténet történészi oldalról legfontosabb módszertani 
problémája, hogy nem tudja egyértelműen értelmezni az írott forrásokban meg-
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jelenő helynevek pontos értelmét. Települést jelent-e a 11-13. századi oklevélben 
felbukkanó predium, villa, terra, possessio, locus? Mit jelentett ez a hely valójában, 
teljes faluszerű képződményeket vagy azok egy részét is jelölhette, lakottat vagy 
lakatlant? A régészek által feltárt településeket nem tudjuk minden esetben meg-
feleltetni az írott forrásokban szereplő falvakkal. 

 
3. Lényegében ebből következik, hogy a korai településeket mind a történészek, 
mind a régészek általában falu, telep vagy lelőhely pontokként szokták ábrázolni a 
régió településeinek térképén. Ennek többnyire praktikus oka van: ha sikerül meg-
határozni egy település relatív (másokhoz viszonyított) helyét, akkor egyszerűbb 
a biztosat megfogni, mint szembenézni a bizonytalannal. Ez a bizonytalansági té-
nyező pedig a birtokhatárok kérdése.

 
4. A 14. századtól kialakult településstruktúra esetében biztosra vesszük, hogy a 
falvaknak szilárd határaik voltak. Ezek a határok persze az évszázadok során vál-
toztak, elsősorban a jól ismert falupusztásodási folyamatok következményeként. 
A lakóitól elhagyott falu területét a szomszéd falvak jobbágyai vették művelés 
alá, használták legelőit – lehet, hogy éppen az elhagyott falu korábbi lakói, akik a 
szomszédba költöztek - , és így alakulhatott ki, hogy ezek többnyire beolvadtak az 
életképesebbnek bizonyuló települések határaiba. Nevük földrajzi névként tovább 
élhetett, bizonyos esetekben nem feltétlenül azon a területen, ahol az egykor falu 
elhelyezkedett. A későközépkori és újkori falvak határai tehát változtak, többnyire 
bővültek, de a határok meglétét nem vonja kétségbe senki. A mai közigazgatási 
térképhez hasonlatosan a késő-középkortól egymással határos falvak alkották a 
megyét, a megyék területe pedig lefedte az egész országot. Az egyes falvak hatá-
rainak meghúzását, megőrzését, a határok biztosítását a XIX . századig töretlenül 
élő, gyakran kultikus szokások biztosították.

 
5. A nagy kérdés, ezek a hogy ezek a birtokhatárok mióta léteznek? A korai Ár-
pád-kori települések rendelkeztek-e már szilárd határokkal? Történettudomá-
nyunk határozott igennel felelt erre a kérdésre, de a konkrét vizsgálatoknál mint-
ha rendre megfeledkeznénk erről a tényről. Már Szabó István is kellő hangsúllyal 
kezelte monográfiájában, hogy földtulajdon megszilárdulása, a 11. század óta nem 
képzelhető el uratlan és határ nélküli föld, a falvak szilárdan megvont térbeli ha-
tárok közt éltek. Felhívja a figyelmet korai okleveleink erre vonatkozó adataira is. 
Györffy György is szilárd faluhatárokkal számol a korai időtől kezdve, jó részének 
már Szent István korában is állandósult neve volt. A falu területe négy, különböző 
rendeltetésű részből állt: 1. faluhely, 2. faluvégi szérű, kert, vízpart, 3. kertalji „te-
lek”, 4. a legelőhatár.
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A legújabb ásatási eredmények ismeretében született mai régészeti összegzések 
közül legyen szabad két mértékadó véleményt idéznem a határokkal rendelkező 
falvak kialakulásának kérdéséről. 

„A rögzülő, de akár még költözködő falvak körül is egyre inkább meghatározott, 
természetes vagy mesterséges határjelekkel a faluközösség és szomszédai számára is 
egyértelműen kijelölt és a közösség tagjai által ismert, gyakran oklevelekben írásban 
is rögzített határ jön létre. A faluhatár által körülkerített területnek azonban jelentős 
része ekkor még nem állt művelés alatt, és a határon belül akár több település vagy 
településcsíra is létezhetett. A rendelkezésre álló földterület nagysága, a nagy szabad 
földek miatt a föld értékét alapvetően nem nagysága határozta meg, hanem a terü-
lethez tartozó, annak megművelését ellátó, szolgáltatásra kötelezett népesség.” 

„Mivel a Kárpát-medence 10–11. századi települései közt nagy számban fedez-
hetők fel magyar jellegű leletekkel rendelkező, nagyságrendi és szerkezeti szem-
pontból pedig a későbbi falvakkal rokonítható települések, a településrégészet erős 
érveket szolgáltat a félnomád életmód létezése mellett. Pusztán a régészeti leletek 
alapján igen nehéz meghatározni, mikor alakultak állandóan lakott falvakká az 
idényszerűen használt téli szállások, azonban így is számos adat utal arra, hogy e 
folyamat a 11. században zajlott le.”

Okleveles anyagunk bőséges bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a 11. sz. elejétől a 
magyarság által megszállt és uralma alá vont területeken a földeknek, birtokoknak 
igen is volt határa, ez alapján gyakorolták jogaikat a tulajdonosok. Az első eredetiben 
ránk maradt és kétségtelen hitelű oklevélben, a tihanyi alapítólevélben már szerepel, 
hogy a király Tihanyt úgy adta át az apátságnak, hogy kijelölte annak határait (lo-
cum… cum sius terminis). Az oklevél több más helyén is szerepelnek határleírások. 
III. Béla királynak az aradi káptalannak szóló 1177. évi privilégiumában több Zaránd 
megyei, Körös-parti falu határaival együtt szerepel. A 11-13. századi oklevelekben 
említett helyek, földek tehát nem csak a szűkebben vett lelőhelyek környékére ter-
jedtek ki, hanem határokkal rendelkező, összefüggő területet alkottak. Így válik ért-
hetővé a határjárások jelentősége. Komolyan kell tehát venni a régészeti lelőhelyek 
beazonosításakor a határjárásokat és a forrásokban említett faluneveket, ezek egy-
másnak megfeleltetése nem lehetséges csak egyik tudományág alapos ismeretével és 
a másik jelentőségének el nem ismerésével. Ahogy nem lehet önkényesen kezelni a 
régészeti rétegszinteket, mert megvan a belső logikájuk - hogy a régebbi anyag lej-
jebb van -, úgy nem lehet a határjárásokban említett településeket sem önkényesen 
hozzárendelni a feltárt lelőhelyekhez, ha az ellenkezik a határjárás belső logikájával.

Az előadás néhány konkrét település múltjának példáján keresztül kísérli meg 
a probléma megoldását.

■ ■ ■
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Kristóf Ilona 
(PhD, főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem BTK, Történettudományi Intézet – 

Eger)

Késő középkori számadáskönyvek 
helytörténeti vonatkozásai Eger példáján 

 
Az egri püspökségre vonatkozóan egyedülálló, 15. sz. végi forrásokkal rendelke-
zünk. Bakócz Tamás és Estei Hippolit püspökségének néhány évéből fennmaradt 
számadáskönyvek adatai felbecsülhetetlen értékűek. Ugyan a fenti források kiadá-
sai hozzáférhetőek, de szisztematikus feldolgozásuk még nem történt meg. Talán 
éppen terjedelmük, gyakran széttartó adatgazdagságuk miatt. Arra teszek kísérle-
tet, hogy a modern számítástechnika segítségével ebből az átláthatatlan adathal-
mazból egy adatbázist építsek, és ennek segítségével próbáljam meg elemezni a 
késő középkori egri püspökség működését. A számadáskönyvek adatait kiegészítik 
még a közelmúltban a vestigia.hu oldalon nyilvánosan elérhető adatbázis informá-
ciói. Ezeknek az itáliai (a témához kapcsolódóan jobbára modenai) levéltárakban 
őrzött, az Estékhez kapcsolódó diplomáciai, gazdasági iratoknak a feldolgozása 
még több adatot vonna be a kutatásba. 

A Bakócz-kódex számadáskönyvei az 1493-96 évkört ölelik fel. Az egyes évek 
számadáskönyvei hasonló struktúrában épülnek fel, mégis úgy tűnik, hogy az 1494. 
és az 1496. évi számadások töredékesen maradtak fenn. 1494-ből csak a szőlő ti-
zedbérleteket, 1496-ból a bor értékesítéséből, a taxa regia és a taxa extraordinaria 
bevételeiből származó jövedelmet, ill. ezek felhasználását tartalmazza a kiadott for-
rás. A másik két vizsgált évben az egyházi és földesúri bevételekkel kezdődnek a 
feljegyzések, majd a Bakócz részére történő, ill. az ő utasítására kiutalt kifizetések 
után következnek a püspöki udvar tagjainak fizetségei. Először is a püspöki kato-
nai-lovas kíséret sallariuma szerepel, majd ezt követi a familia servitiuma. A famili-
án belül elsőként az egri vár őrségét (pedites Agrienses) tüntetik fel, majd a szintén 
püspöki tulajdonban lévő Szarvaskő várának őrsége következik. Őket követi a fami-
lia Agriensisként nevezett csoport, melynek tagjai a püspöki udvarban tevékenyke-
dő iparosok, mesteremberek. tolsóként pedig a püspöki uradalmak személyzetét 
jegyezték fel a rendszeres fizetésért dolgozók között. A személyi kifizetések után az 
eseti, dologi kifizetések kaptak helyt a számadásokban. Úgymint az építkezésekre, 
állagmegóvásra történő kiadások (ad labores), valamint az udvar tagjainak egyedi 
megbízatásai és az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek, ill. a püspöki udvar és a 
birtokok hétköznapi működésének kiadásai (ad diversa facta). Az éves könyvelést 
pedig a só és a bárány tized értékesítéséből nyert bevételek összesítése zárja. 
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Hippolit számadáskönyvei az 1500. évvel kezdődnek. Bár az első kötet a Lib-
ro degli introiti generali címet viseli, az általános bevételeken túl a kiadásokat is 
könyveli. A bevételeket követően először az eseti kiadások, vásárlások kerülnek 
felsorolásra (kisebb-nagyobb javítások, építkezések, konyhai kiadások, személyi 
kifizetések eseti megbízások alapján stb.), majd a számadáskönyv utolsó harmadá-
ban tüntetik fel az udvar tagjainak állandó járandóságait. Elsőként a vár őrségének, 
majd az udvar minden rendű és rangú tagjainak, a tisztségviselőknek, iparosoknak 
és a kiszolgáló személyzetnek a számláit találjuk, majd a legjelentősebb tételt a 
püspöki bandérium fenntartása jelentette. Az 1501. évben külön kötetben szere-
pelnek a tizedbevételek (Introiti i denari per decime di vini et frutta), és a püspöki 
udvartartás és a bandérium számára utalt kifizetések (Registri degli stipendiati 
militari et salariati), ebben az évben a katonák stipendiumával kezdődik a kiadások 
felsorolása, ezt követi a tizedszedők munkájáért járó bor mennyiség számbavétele, 
majd a vár őrségének járandósága, és végül az udvar és a püspöki uradalmak sze-
mélyzetének salariuma. A könyvet az egyszeri dologi kiadások zárják. A negyedik 
kötet az Introiti per vini e frutta nevet viseli 1501-ből. A következő, ötödik kötet, 
1503-ban keletkezett, az Introitus et exitus címet viseli, hasonlóan a korábbi köte-
tek felépítéséhez, elsőként a püspökség bevételeit taglalja, ezt követően részletezi 
a kiadásokat, a fegyveresek zsoldjával kezdve, a napi kiadások után a salariumok-
kal zárva. A soron következő számadáskönyv 1507-ből maradt fenn, hasonlóan 
a korábbiakhoz a bevételek és a kiadásokat (Entrate e spese) is feltünteti hasonló 
sorrendben. A szövegkiadás utolsó kötete 1508-ból származik, mind a bevételeket, 
mind a kiadásokat részletezi (Entrate e spese).

Annak ellenére, hogy különböző könyvelési módszerekkel készültek a fent em-
lített számadáskönyvek, a püspökség bevételi forrásai és kiadásai érdemben nem 
változtak ezekben az években. Ebből következik, hogy ugyan a számlavezetés nem 
azonos kritériumok alapján történt a két püspök alatt, de mind a bevételek, mind a 
kiadások, sőt az egyéni számlákra történő kifizetések is nyomon követhetőek 1493 
és 1508 között.

A munka jelen fázisában a püspöki udvartartás feltérképezése a cél. Módszer-
tanilag három adatcsoportot lehet elkülöníteni a számadáskönyvekben: az alkal-
mazottak rendszeres juttatásait, a püspökség bevételeit, és az alkalmi kifizetéseket. 
Mindhárom típus hasznos információkkal szolgálhat ugyanarra a csoportra – a 
püspöki familiárisokra – nézve. 

Mivel sem Bakócz, sem Estei Hippolit nem tartózkodott életvitelszerűen Eger-
ben, püspöki udvaruk ezen körülményhez alkalmazkodott leginkább. A korszak 
nagybirtokosainak személyzete két részre osztható. Hagyományosan az alkalma-
zottak legnagyobb részét a familiárisok adták, közülük kerültek ki a bandérium 
katonái, a birtokvezetés személyzete – a várnagyok, officiálisok. Esetükben a gaz-
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dasági és jogi ügyek sokszor összekapcsolódtak a katonai feladatokkal. A 15. szá-
zad végén a nagybirtokosok kíséretében egy új csoport különíthető el, amelynek 
feladata a reprezentáció, az uraság méltóságának, tekintélyének kifejezésre jut-
tatása. Jellemzően ezek az alkalmazottak nem láttak el katonai, birtokigazgatási 
feladatokat. A püspökök szinte állandó távollétében természetes, hogy az udvari 
személyzet ezen csoportja alig jelenik meg a számadáskönyvekben.

Következő lépcsőfokként a püspökség tizedszedési gyakorlatának vizsgálata. 
A dézsma kiróvásának, beszedésének, a tizedbérleteknek az adatait rögzítve az 
adatbázisban a környékbeli megyék nemességének kapcsolatrendszerére, a püspö-
kökhöz fűződő viszonyukról alkothatunk képet. A Bakócz püspökségéből szárma-
zó számadáskönyvekben (1493-96) a familiárisok névsorát egybevetve alig tapasz-
talható különbség a listák között, megállapítható, hogy hosszútávra szegődtek az 
egri püspök familiájába. Közülük jó néhányan feltűnnek a birtokigazgatásban is, a 
mindenkori püspök és adminisztrátor személyétől függetlenül tizedbérlőkként is 
megjelennek a számadásokban. Tizedbérlőkként és rovókként is megjelenhetnek, 
nemcsak a püspök familiárisai, hanem a káptalan tagjai, vagyonosabb plébánosok, 
tehetősebb tanult litterátusok is. Estei Hippolit püspöksége idején (a számadás-
könyvek 1500-1508 közötti időszakból maradtak ránk) megfigyelhető, hogy a gaz-
dasági kulcspozíciókba természetesen a saját embereit helyezte. Az egri várnagyon 
kívül ezekben az években a püspöki bandérium kizárólagosan magyar nemesekből 
áll. A Bakócz idején fenntartott kísérethez képest viszont jelentős a változás. Mint-
egy a kétszerese az Estei Hippolit által fenntartott csapat a korábbinak. A jelentős 
változás okát abban kell keresnünk, hogy az 1498. évi országgyűlésen megfogal-
mazott hadseregreform és a bandériumtartó mágnások felsorolása érintette az egri 
püspökséget is, ill. a török-velencei háború következményeképpen a magyar-török 
fegyverszünet sem volt érvényben a századforduló éveiben. A bandérium valós ka-
tonai feladatai ellenére megfigyelhető, hogy a püspök familiárisai továbbra is részt 
vettek Heves megye közéletében, és a püspöki birtokok igazgatásában is. A kérdé-
ses évek hevesi alispánjai kivétel nélkül Estei Hippolit familiárisai, az egri udvar 
alkalmazottai voltak. Szintén feltűnő, hogy a püspöki udvar vezető tisztségviselőin 
kívül – a gubernator, castellanus, az egyik provisor volt olasz származású Estei 
Hippolit idején - a tisztségviselők, familiárisok ugyanabból a nemesi körből kerül-
nek ki. Másként fogalmazva a püspök személyétől függetlenül biztosított a püspöki 
udvar megélhetést a környék nemességének Estei Hippolit familiájába gond nélkül 
léptek át Bakócz korábbi püspöki familiárisai, és folytonos működésük biztosította 
egyrészről saját megélhetésüket, felemelkedésüket. Másrészről a püspökség sike-
res működtetésének is ugyanez a folytonosság volt a garanciája.

A püspöki familia mindennapjairól alkothatunk képet a számadáskönyvek napi 
kiadásait elemezve. Az adatok részleges feldolgozottsága mellett is egyértelmű, 
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hogy az esetek jelentős százalékában a bandérium katonái és a birtokigazgatásban 
feltűnő püspöki familiárisok jelennek meg. 

A püspöki udvar iparosaihoz, kiszolgáló személyzetéhez és a hétköznapi ügyek-
hez kapcsolható eseti avagy rendszeres kifizetések alapján a püspöki udvar min-
dennapjairól, a 15-6. század fordulójának anyagi kultúrájáról nyerhetünk fontos 
művelődéstörténeti adatokat. Valamint nem utolsósorban Estei Hippolit száma-
dáskönyvei alapján rekonstruálni lehet az Egerben élő itáliai udvaroncok és uruk 
közötti kapcsolattartást, információáramlást. 

Reményeim szerint mind a püspöki udvar és a város, mind a régió történetének 
mélyrehatóbb vizsgálatát elősegíti ezen adatbázis összeállítása.

■ ■ ■

A. Halász Ágoston
(régész, régészeti felügyelő, Nógrád Megyei Kormányhivatal, Salgótarjáni Járási Hivatal 

– Salgótarján)

Eger város kora újkori szerkezete. 
Kovács Béla telek-azonosításainak hitelesítési lehetőségei

Kovács Béla élete során hatalmas forrásfeltáró munkát végzett az egri egyházme-
gye és Eger középkori, kora újkori és újkori történetének vonatkozásában. Az im-
pozáns életmű egyik fontos állomása volt az Agria recuperata közreadása, azaz 
Eger visszafoglalás idején készített telek- és házösszeírásainak összegyűjtése és ki-
adása. Az összeírások Eger kora újkori (és késő középkori) városszerkezetével kap-
csolatban kivételes lehetőségeket rejtenek, mivel a telkeken álló épületekről is tar-
talmaznak adatokat, tehát egy részletesnek mondható képet nyújtanak a 17. század 
végi Eger épületállományával kapcsolatban, méghozzá telkenkénti bontásban.

A Kovács Béla által a vizsgálatba vont nyolc összeírás közül hét adatait sike-
rült egységes formában, a telkeket egymással beazonosítva közzé tenni. A kiadó 
jelölése szerinti I. összeírás (1690) 518 tételben közli 552 ház adatait: nagyságuk 
szerint minősíti és utal a lakatlan és elpusztult házakra is, valamint megadja a ko-
rábbi és végleges becsértékét. A II. összeírás (1690) csak 267 tételt tartalmaz, ami-
ket „foghíjasan” 1-405 között sorszámoz, tehát hiányos. Viszont a benne szereplő 
házakról a becsérték részletezését is megadja; a telek, a ház, a kert, és ritkábban a 
pince, a pajta, az üres területek, valamint a kerítés értékét. (A IIa és IIb összeírás 
a II. összeírás kivonata; előbbi az egyháziaknak és katonáknak kiutalt, valamint 
középületek, utóbbi a törlesztők lajstroma.) A IIc összeírás (1691) a telkek/ház-
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számok (518 tétel) végleges becsértékét tartalmazza. A III. összeírás (1690) talán 
a legrészletesebb: megadja a szobák, kamrák, pincék, istállók számát (utóbbinak a 
befogadóképességét is), és a ház méretéről is megad egy számot, mindezt 403 té-
telszám alatt, mintegy 480 épületről. A Kovács Béla által betűvel jelölt lajstromok 
közül az A (1687-1688) a megvett házakat sorolja csak föl. A B öszeírás (1688) 
adatgazdag, de sajnos hiányos; 209 számozatlan tételt tartalmaz, megadja a ház 
építőanyaga mellett a telek szélességét és hosszúságát lépésben. A C összeírás 
(1688-1689) 563 tételszám alatt valójában csak 543 tételt sorol föl, és tulajdonosi 
és elszámolási adatokat közöl.

Kovács Bélának a telkek egymással való beazonosításához elsősorban a tulaj-
donosok neve nyújtott segítséget. Egyedül a B összeírást nem sikerült – személy-
nevek hiányában – a többihez kapcsolni. A telkek tényleges lokalizálásához pedig, 
egyrészt az összeírásokban lévő topográfiai utalások (amelyek értelmezésében sa-
ját korábbi kutatásaira támaszkodhatott), másrészt a Hazael Hugó által bő hatvan 
évvel később, 1753-ban készített, nagy pontosságú térképe, ami a falakon belüli 
Eger telekrendszerét és utcahálózatát ábrázolja (a Hazael-féle térképen 764 telek 
szerepel) adták a kiindulópontot. Az elemzés során arra jutott, hogy mindegyik 
összeírás előre meghatározott útvonalat követ, ám ezek egymástól eltérnek; az út-
vonalak beazonosítása révén kötötte az egyes tételsorokat az utcákhoz.

A kiadó a forrást társadalom- és gazdaságtörténeti oldalról, statisztikai mód-
szerek felhasználásával részletesen elemezte; elsősorban az egész városra vonat-
koztatva, illetve városrészek szerinti bontásban kitért az épületek funkcionális, be-
csérték, telkenkénti és tulajdonosok szerinti, valamint szerkezeti megoszlására, a 
telek- és házméretekre, a mezőgazdasági területekre, a lakosság társadalmi, etnikai 
és vallási megoszlására, de még a névtani elemzésre is. Tehát meglehetős alapos-
sággal értékesítette a közölt forrást.

A telkek lokalizálásával kapcsolatban komoly kétség nem is merült föl. Az pedig 
a kiadáskor is világosan látszott, hogy a telkek száma némileg eltér az 1753-as ál-
lapottól. A Dobó téri cserzőműhely leletmentése során viszont egyértelművé vált, 
hogy ugyan Eger utcaszerkezete egyértelműen későközépkori eredetű, de vannak 
olyan részletei, amelyek teljesen átrajzolódtak még a Hazael-féle térkép elkészítése 
előtt; a feltárás eredményei alapján elmondható, hogy a tér jelenlegi kiterjedése 
csak később, a visszafoglalás után alakult ki, tehát barokk fejlemény.

Helytörténeti, régészeti és művészettörténeti szempontból ugyanakkor nagyon 
is érdekes lenne a telkek konkrét meghatározása, hiszen egyrészt szerencsés esetben 
meghatározható az ismert határú telek, és valószínűsíthető az épület elhelyezkedése 
is, akár még álló, akár a 20. században lebontott épületről van szó, másrészt jelen-
tősen pontosítható, hogy a város egyes területein milyen épületnyomok előkerülése 
várható, harmadrészt jelentősen segítené az előkerült emlékek értelmezését is.
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Az azonosítás pontosítását és ellenőrzését kétféle módon lehet megkísérelni. Az 
első a „hagyományos várostörténeti módszer”, tehát az első telekkönyv adataival tör-
ténő összekapcsolása a telkeknek, az adásvételek visszafelé történő nyomon követésé-
vel. Ez sajnos Eger esetében két évszázad ingatlanforgalmának elemzését tenné szük-
ségessé, mivel a 19. század utolsó bő évtizedében indul csak el a rendes telekkönyvi 
nyilvántartás a városban, az addigi tulajdonosváltások „ömlesztve” találhatóak a váro-
si iratok között. A 18-19. századi városi iratok feldolgozása – témánk szempontjából 
– ráadásul nem feltétlenül jelent biztos sikert, hiszen ha tömegessé válnak az adathi-
ányok a vizsgált időszak bármelyik szakaszában, akkor az ellehetetlenítheti az egyér-
telmű megfeleltetéseket. Itt jegyezzük meg, hogy az említett vizsgálat természetesen 
öncélként nagyon is érdekes és értékes adatokat – mondhatni egy felbecsülhetetlen 
értékű adatbázist – szolgáltatna a 18-19. századi Eger egyes házainak történetéről, 
közte számos nagy művészi értékű épületről, jó esetben azok építéstörténetéről is.

A második lehetőség, hogy egy erre a célra megalkotott térinformatikai adatbá-
zis létrehozásával próbáljuk ellenőrizni a telkek megfeleltetését a Hazael-féle tér-
képpel, ami lehetővé teszi a jelenlegi és a kataszteri térképekkel való összekapcso-
lást is. A munka során először georeferálni kell a Hazael-térképet az egyértelműen 
beazonosítható teleksarkok segítségével. Ezek után el kell végezni a térkép vekto-
rizálását, amivel lekérdezhetővé válik a rajta szereplő telkek pontos mérete. Ennek 
segítségével vizsgálható a nagy valószínűséggel azonosított telkek becsértékének és 
fizikai méretének viszonya, ami kiindulópont jelenthet azon utcák telkeinek megfe-
leltetésében, ahol a 18. század közepi telekosztás eltér a 18. század végitől. (Ugyan-
ez lehetőséget teremthet a B összeírásban szereplő telkek megfeleltetésére is.)

Amennyiben a telkek azonosításának hitelesítése sikerrel jár meg lehet vizs-
gálni a kataszteri térképen látható épületek valószínűsíthető megfeleltetését az 
összeírásban szereplő házakkal. Természetesen ez inkább egy elméleti rekonstruk-
ció megalkotását segíti. És utóbbi során mindenképpen fokozott óvatossággal kell 
eljárni, hiszen biztosan tudható, hogy a Dobó tér mellett a mai Knézich Károly 
utcában is olyan mértékű változások történtek az újkor folyamán – a képi források 
tanúsága szerint –, hogy szinte teljesen kizárható az egyes épületek azonossága a 
19. század végén fennállókkal. A mai Végvári Vitézek tere (Mecset utca és Szúnyog 
köz közti patakparti terület) esetében pedig régészetileg adatolt, hogy a két késő 
középkori épületből az egyiket teljes egészében befoglalták egy későbbi házba, míg 
a másik helyén utcát létesítettek az újkor folyamán, sőt a szomszédságában épült 
kvalitásos barokk polgárház is eltűnt a 20. századra.

Az adatbázis elkészítésének ugyanakkor a telekhatárok pontosabb meghatáro-
zásával egyértelmű gyakorlati haszna is van: a jelenleg föld alatt rejlő épületek ha-
tékonyabb védelmét, valamint a célzott régészeti kutatásukat is jelentősen elősegíti.
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Borsy Judit 
(főlevéltáros, MNL Baranya Megyei Levéltára – Pécs)

A pécsváradi közalapítványi uradalmak 
árvaügyi iratainak kutatási nehézségei

Az uradalmi gondoskodás 1848 előtt kiterjedt az uradalom területén élő árvák-
ra is. Az uradalom ügyelt az árvák elhelyezésére, gyámjuk kijelölésére, az árvák 
vagyonának a megőrzésére, valamint gondoskodott az ingó és ingatlan vagyon 
hasznosításáról. Az eladásból, bérbeadásból származó pénzt az árvák pénztárában 
helyezték el, ahol a pénz biztonságos megőrzését biztosították. 

Az árvapénztár ugyanakkor mintegy hitelintézetként is működött, melynek célja 
egyrészt az árvák pénzének „gyümölcsöztetése”, másrészt a kölcsönre szorulók igé-
nyének kielégítése volt. Az árvák pénzét kikölcsönözték, amely pénz után évi 5-6 
%-os kamatot kellett fizetni az adósoknak. A kamatot tőkésítették, hacsak nem kel-
lett az árvák gondozására fordítani. A kölcsön tőkerészét csak akkor kellett megfizet-
ni, ha az árva felvehette a pénzét, törlesztési kötelezettség nem terhelte az adósokat.

A pécsváradi közalapítványi kerület Baranyában lévő pécsváradi, bozsoki, ver-
sendi, mágocsi és vajszlói uradalmainak községei szinte az egész megyét behálóz-
ták. Az árvák iratainak feltárását illetően az iratok nyelve okozza az első problé-
mát. Az uradalmi levelezés hivatalos nyelve a 19. század első felében szinte kivétel 
nélkül a latin volt. Ugyanakkor, a vajszlói uradalom kivételével számottevő német 
lakosság élt a pécsváradi kerületben. A hivatalos iratok, űrlapok, számadás kötetek 
latin nyelven, a beadványok, kérvények igen gyakran német nyelven, gót betűvel 
íródtak, a kutatáshoz tehát elengedhetetlen mindkét nyelv ismerete és olvasása.

A közalapítványi uradalmak működését irányító helytartótanács 1810-ben dol-
gozta ki az árvák ügyével kapcsolatos utasítását. Ebből az utasításból megismer-
hetjük, milyen problémákat vetett fel az árvaügy, mi volt a kerülendő és az elvárt 
gyakorlat. 

Az árvákkal kapcsolatos iratokat elsősorban a tiszttartói levéltárban találhat-
juk, mivel az uradalmak élén álló tiszttartó, esetleg ispán látta el az árvákat érin-
tő legfontosabb feladatokat. Ő vezette az árvák számadásait, felügyelte az árvák 
pénztárát. Az árvatömegek nyilvántartásának legfontosabb iratába, az árvaszáma-
dási főkönyvekbe az elhunytak szerint vezették az árvatömegek összegét, az évente 
bekövetkezett változást, ki- és befizetéseket. Az árvák kimutatása egységes űrla-
pon, nyomtatványon történt, a rovatok értelmezése azonban így sem volt egységes. 

Az elhunytak után maradt árvák nevét és korát, valamint gyámját majdnem min-
denhol pontosan feltüntették. A tiszttartó személyén múlott, hogy ezen kívül még 
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milyen adatokat adott meg. Az árvák vallása, tartózkodási helye és státusa (házas, 
katona, inas, szolgáló stb.) szerepelt a rovatokban, de a státust igen eltérően értel-
mezték, néha csak azt adták meg, hogy kinél tartózkodik az árva. A gyám és gon-
dozó személyének tisztázása ritkán történt meg, pedig a kettő igen gyakran nem 
esett egybe. A gyám szerepét ritkán töltötte be az anya, holott a gondozó többnyire 
ő volt. A gyám, kötelezően kitöltendő rovatában szereplő személyről sokszor nem 
lehet tudni, hogy az árva gondozója-e vagy csak a pénzének kezelője. Az árvák ada-
taival kapcsolatban szembesülünk a nevek írásának szabadságával. Egy-egy személy 
nevének írásmódja még egy iraton belül is eltérő lehetett, de a több éven keresztül, 
esetleg több személy által vezetett kimutatásokban ezernyi változat előfordulhatott.

Az árvák számának megállapítása is nehézségbe ütközik. Egyes kimutatások-
ban a már kifizetett árvákat is feltüntették, máshol viszont csak a pénztárban őr-
zött összegre jogosultak szerepelnek az árvák sorában. Gyakran 50-60 éves „árvá-
kat” is találunk, akiknek holléte ismeretlen, de a kimutatásokban az elhunyt árvák 
is több éven keresztül szaporították az árvák számát. Az ottfelejtett, esetleg rokon, 
örökös hiányában fel nem vett pénz az árvapénztár állományát növelte. Ezeknek az 
összegeknek a sorsa is eltérő az egyes uradalmakban. A mágocsi uradalomban pél-
dául a sok kisebb tömeget összevonták, és egy tömegként kezelték. Ha a tömegek 
számát és a tömegekhez tartozó árvák számát szeretnénk vizsgálni, dönteni kell, 
hogy kit számítunk árvának. 

Az árvaszámadási főkönyvben szereplő adatokat évente jelenteni kellett a ke-
rületi főtisztnek. Ezek az egy, esetleg másfél évet felölelő kötetek a főkönyvi adatok 
közlésén kívül összegzik az árvapénztár éves pénzforgalmát. Így könnyedén nyo-
mon követhetjük, hogy az árvák pénzének hányad részét adták kölcsönbe, meny-
nyi készpénz maradt a pénztárban, és évről-évre hogyan változott az árvatömegek 
összege. A 19. század első felében a pénzösszegekkel kapcsolatban súlyos problé-
mát jelent, hogy a számadásokban nem mindig tüntették fel, hogy váltóforintról 
vagy konvenciós forintról van szó. 

A tiszttartónak azonnal leltárba kellett venni az elhunyt jobbágy vagyonát, 
amennyiben árvát hagyott maga után. Az ingatlanok és ingóságok elárverezését, 
illetve bérbeadását a tiszttartó bonyolította le, a szerződést is ő kötötte meg. Az 
árvavagyon sorsára a körülmények, lehetőségek ismeretében a tiszttartó tett ja-
vaslatot, de a döntést a főtiszt hozta meg. A tiszttartói jelentéseket tehát a főtiszti 
irattárban is megtalálhatjuk. 

Az árva vagyon nagyságáról, mibenlétéről a hagyatéki leltárak tanúskodnak. A 
leltárak tanulmányozásánál azonban sosem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a 
leltárba vett ingóságok és ingatlanok nem egyenlők a teljes vagyonnal. A leltárak-
ban néhány tétel mellett meg is jegyzezték, hogy az kinek a saját tulajdona, példá-
ul az özvegyé, az egyik gyermeké, testvéré. Azonban az esetek többségében ezek 
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a családtagokat illető tárgyak egyáltalán nem kerültek leltározásra. A hagyatéki 
leltárak alapján tehát nem lehet rekonstruálni egy háztartást, gazdaságot, viszont 
kiválóan tükrözik a kor értékrendjét, szemléletét. 

Az eladásra szánt ingó és ingatlan vagyont árverésre bocsátották. Az árverési 
hirdetmények körözésének helyszínei elárulják az egyes községek vonzáskörzetét. 
A hagyatéki leltárakban szereplő tárgyak becsült ára, az árverési jegyzőkönyvek is 
a „mit tekintettek értéknek?” kérdésre válaszolnak, ugyanakkor lehetőséget nyújta-
nak annak vizsgálatára is, hogy kik és mit vásároltak az árveréseken. Az árverésen 
azonban a jegyzőkönyvíró többnyire ismerte a résztvevőket, így nem számítha-
tunk pontos adatokra, gyakran beérték a vezetéknév, illetve „az árva”, „a számtar-
tó” stb. feltüntetésével.

Az elhunytak végrendelete, házassági szerződése, testvérek közti osztályleve-
lek kimeríthetetlen tárházai a családi kapcsolatok, vagyoni viszonyok, társadalmi 
állások vizsgálatának. Az örökséggel kapcsolatban felmerült családi viták gyakran 
az úriszék elé kerültek, de az úriszéki döntések, vizsgálatok az árvák iratai között 
is előfordulnak.

Az ingatlan eladásakor adásvételi szerződés készült, a bérbeadáskor bérleti 
szerződést kötöttek. A nők szerepének kutatásához adalék, hogy ezeket a szerző-
déseket a feleségnek is alá kellett írni, ugyanakkor a férjnél lévő árva csak a férje 
jelenlétében vehette fel a pénzét.

A pénz felvételéhez az árváknak kérvényt kellett benyújtani, és ez csak a nagy-
korúságuk elérésével vált lehetővé. A nagykorúságot a 24. év betöltésével, illetve 
házasságkötéssel érhették el. A kérvényhez a jogosultságuk igazolásaként tehát ke-
resztelési vagy házasságkötési anyakönyvi kivonatot is csatoltak, amelyek becses 
értéket képviselnek a társadalomtörténet, néprajz, egyháztörténet mellett a csa-
ládfakutatás számára is. 

A gyám személyét az uradalom nyilvántartotta, valamint megtette a kellő in-
tézkedést ha az árva gondozása problémát okozott,. Gyakran előfordult, hogy az 
ingatlan használata fejében valaki elvállalta az árva felnevelését. Az ingatlan sorsá-
ról ebben az esetben csak szóbeli megállapodás született, és ezt a tényt többnyire 
csak az adott év számadásában rögzítették. Az árva vagyon nagyságának megál-
lapításakor tehát nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a pénztárban őrzött 
pénzösszegen kívül az árvának maradt-e bérbeadott vagy rokonok által használt 
ingatlana. Az uradalmak árvapénztárának összvagyonát erősen befolyásolja, ha az 
ingatlanok földszűke vagy egyéb ok miatt nem kerültek eladásra. 

Az árvák gyámja az árvák neveléséhez, eltartásához felhasználhatta az árva-
pénztárban lévő tőke évente befolyó kamatát. Alkalmanként kellett kérvényezni, 
ha nem volt erre vonatkozó úriszéki határozat. A kamatfelvételt követően a pénzzel 
el kellett számolni, ezekben a kimutatásokban a ruházkodás, taníttatás költségeire 
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találunk adatot. A számlákból az is kiderül, milyen beszerzési lehetőségek voltak, 
például melyik község vásárába mentek el anyagot, venni, hol csináltattak csizmát 
stb. A kérvények, a számlák sok apró részletet elárulhatnak az árvák életkörülmé-
nyeiről, azonban nem tekinthetjük abszolút hiteles forrásnak. A kérvényeket gyak-
ran a község jegyzője azonos séma szerint írta meg, például a benyújtott anyag 
számláról sem tudhatjuk bizonyosan, hogy abból az árvának varrtak-e ruhát.

Az uradalmat vezető tiszttartóhoz fordultak a kölcsönt igénylők. Az adósok 
nyilvántartása, a kamatok évente való beszedése is a tiszttartó feladatköréhez tar-
tozott. Az adósok nyilvántartása a hitelt felvevők nevén és lakhelyén kívül sokszor 
a foglalkozást is tartalmazza, valamint a kölcsön összegét, felvételének idejét, ka-
matfizetésének pontos időpontját, az összeg visszafizetését. Az adós hitelképessé-
gének megítélése a tiszttartó helyismeretét igényelte. Emiatt fontos volt az adós 
vagyoni viszonyára utaló adat, telkes vagy zsellér, milyen nagyságú telekkel ren-
delkezik, van-e szőlője, esetleg malma. A társadalmi, gazdasági helyzet felderítését 
segítik az adósok nyilvántartásai. 

Alapvetően két csoportba sorolhatjuk az adósnyilvántartásokat. Az egyik eset-
ben az árvák tömegéhez rendelték az adósokat, ekkor csak nagy nehézségek árán 
állapítható meg, hogy egy adósnak hány hitele volt. A másik esetben a hitelt fel-
vevőkhöz rendelték a különböző kisebb-nagyobb összegeket és azok felvételének 
időpontját, ebből a kimutatásból viszont az nem derül ki, hogy egy árvatömegből 
hány adós kapott hitelt. A két kimutatás kiválóan kiegészíti egymást, de a legrit-
kább esetben maradt fenn egy adott évben, adott uradalomban mindkettő.

Az árvapénztárból kölcsönt igénylők kérvényei többnyire tartalmazzák a köl-
csön felvételének indokát, azonban a sanyarú viszonyokra, a család ellátásának 
nehézségeire való gyakori hivatkozások a kérvényt író községi jegyző jól bevált 
formuláiról árulkodnak. 

Az árvapénztárak nemcsak az árvák pénzét őrizték. A pécsváradi kerületben 
már az 1810-es években előfordult, hogy nagyobb összeget helyeztek el bizton-
ságos megőrzésre az árvapénztárba. A Szentháromság alapnak, Lotto alapnak a 
tőkéjén kívül magán embereknek is az árvapénztárban kamatozott a házeladásból 
és egyéb forrásból származó tőkéje. Az árvatömegek összegzésénél dönteni kell, 
hogy miként összegezzük ezeket a biztonságba helyezett tőkéket, melyekhez árvák 
nem tartoztak.

Az árvák iratainak kutatásánál nem szorítkozhatunk csak a tiszttartó árvaügyet 
érintő iratainak tanulmányozására. A főtiszti iratokban tükröződik az uradalmi 
tiszttartó irattára, így az esetleges hiányok kiegészíthetők. 

Az 1830-as évektől az árvaszámadásokat az uradalmi fiskális ellenőrizte, a szá-
madások felülvizsgálata során más típusú iratok keletkeztek. Ezek az észrevételek 
(„nehezmények”), és az azokra adott tiszttartói válaszok a kor számadás készítésé-
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nek apró részleteibe engednek betekintést, áttanulmányozásuk azonban meglehe-
tősen sok türelmet és elszántságot igényel. Az árvapénztár kezelésével kapcsolat-
ban több esetben merült fel visszaélés, illetve annak gyanúja, egy-egy ügy vizsgála-
ta évekig is eltarthatott. A vizsgálat során keletkezett iratok sok különleges infor-
mációt tartalmaznak. Az úriszéki iratokban a vitás hagyatéki ügyek mellékleteként 
találhatunk kérvényeket, tanúkihallgatásokat, számlákat, orvosi igazolásokat stb.

Az uradalmak árvaügyi iratai természetükből adódóan igen sokszínűek. A ha-
gyatéki leltárak, árverési jegyzőkönyvek, a gyámok kamatfelvétel iránti kérvényei, 
az árvák tőke felvétele iránti kérvényei a társadalomtörténet, életmódkutatás, nép-
rajz elsőrangú forrásai. A gyámok kijelölése, az árvák elhelyezésének lehetőségei 
vagy a vitás hagyatéki ügyekkel kapcsolatos úriszéki döntések kiváló lehetőséget 
adnak a történetírás új irányzatainak alkalmazására (pszichohistória, társadalmi 
nemek története, mikrotörténet). Az árvákkal kapcsolatos iratok értelmezésekor 
azonban sosem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az iratok milyen célból kelet-
keztek, milyen célt szolgáltak. Ennek legszembetűnőbb példája a hagyatéki leltár, 
melynek készítésekor az eladásra szánt tételek feltüntetése, és nem egy gazdaság 
teljes leírása volt az elsődleges cél.

Az árvák élethelyzete több olyan kritikus kérdést vetett fel, mely alkalmat adott a 
személyes megnyilatkozásra, egyéni problémamegoldásra. Az árvákkal kapcsolatos 
uradalmi iratok tág teret nyújtanak a szokások, hagyományok, társadalmi elvárások 
mellett az egyéni sorsok vizsgálatához is. Az előadás, illetve tanulmány az egyes 
irattípusok felhasználásának sokrétűségét a pécsváradi közalapítványi kerület bara-
nyai uradalmainak irataiból vett példákkal szemlélteti, valamint felhívja a figyelmet 
az árvaügy kutatása során felmerülő buktatókra, nehézségekre és veszélyekre. 

■ ■ ■

Szilágyi Adrienn 
(PhD, tudományos segédmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet 

– Budapest)

Egy lokális nemesi elit leírásának módszertani kérdései
19. század eleji Békés megye köznemességének 

társadalomtörténeti elemzése

 
Ha a nemesi kiváltságokra való hivatkozás leginkább a megyei pozíciók megszerzé-
séhez szükséges nemesi igazolásokban merül ki, akkor vajon mikor és miben ragad-
ható meg a nemesi öntudat vagy a rendi különállás? Miként tudott újjáéledni, majd 
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hogyan rétegződött a török hódoltság után egy elnéptelenedett megye kiváltságos 
rétege? Az előadás többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a 19. század 
eleji Békés megye nemességének társadalomtörténeti elemzésekor – felhasználva a 
történeti statisztika eszközeit, bemutatva a nagybirtokos, illetve középbirtokos ne-
mesek viszonyait, kapcsolati hálózatát –, továbbá a történeti-jogi értelemben vett 
rendiség leépülésére vonatkozóan viselkedésszociológiai megállapításokat tesz. Ez 
utóbbi ugyanis olyan finomabb mutatókat kínál, amelyek többet elárulhatnak a 
megye nemességéről, minthogy van-e valakinek valamilyen privilégiuma vagy tör-
vényben szentesített kiváltsága, hiszen a klasszikus „egy és ugyanazon nemesség” 
elve a 19. századra már semmiféle viselkedésszociológiai egységet nem mutat. A 
pusztán jogi fikció mögött számos magatartásforma húzódhatott, példának okáért 
a megyében nagy számban élő, nemesi birtokkal nem rendelkező armalisták vagy 
valamilyen foglalkozást választottak, és ezzel a megye elitjéhez közelítettek, vagy 
jobbágytelken ültek, és a jobbágyság felé gravitálhattak. Ezen megközelítés szerint 
nemcsak a nemesek és nem nemesek közötti, hanem a nemességen belüli határvo-
nal is plasztikusan értelmezhető: a migráció vizsgálatához használt, a megyei tiszt-
ségek elnyeréséhez szükséges nemességigazolásokban a nemesi jogállás hivatkozási 
alapként jelenik meg, azonban úgy tűnik, hogy a házasságkötésekben és a családi 
kapcsolatokban ez már kevésbé vagy csak bizonyos körökben fontos. 

Az elemzés jelentősége abban az egyszerű tényben is megfogható, miszerint 
a török hódoltság idején „elnéptelenedett” megye nemesi rétege újrastrukturáló-
dott, hiszen működésének feltétele és egyben következménye is volt újranépesü-
lése és a helyi nemesség újraformálódása. Ez a regenerálódási folyamat – ahogyan 
korábbi kutatásokból is ismeretes – majd két évszázad alatt sem tudott teljessé 
válni, mivel a kisbirtokosok hiánya és a szűk középbirtokos réteg mellett leginkább 
csak a két szélső nemesi réteg, a nagybirtokosok és az armalisták csoportja alakult 
ki Békésben. Ennek oka az elemzés másik figyelemre méltó jellegzetességében, a 
megye birtokviszonyaiban mutatkozik meg.

Az előadás első lényeges részkérdése az immigráció: vajon honnan érkeztek a 
megyébe bevándorló nemesek, mi lehetett útra kelésük oka, hogyan integrálódtak 
az érkezők letelepedésüket követően a megye életébe, továbbá megfigyelhető-e a 
betelepült nemest és annak leszármazottait összevetve valamifajta egzisztenciális 
vagy „társadalmi” rangemelkedés. Az elemzés nemcsak a megyében igazolt ne-
messég statisztikai áttekintésére és a nemesség eredeti lakhelyének regisztrálására, 
hanem a bevándorlás idejének és okának feltárására is hangsúlyt helyez: a megye 
betöltetlen hivatalnoki állásai és csalogató földbősége ugyanis egyaránt hívogatók 
lehetettek egy korabeli nemes számára. 

Mindemellett az a sajátos birtoklástörténeti tény is kiemelendő, hogy a megye 
nagy részét – nagyjából öthatodát – jelentő gyulai uradalom a Harruckern család 
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kezében összpontosult. Jelenlétük nagyban befolyásolta a megye nemességének 
további formálódását, rétegződését, sőt birtokhoz jutását is. A Harruckern-örökö-
sök ugyanis természetszerűleg igyekeztek a família birtokait családon belül tartani, 
de a birtokosztódások, a házasságokkor történő részesedések és a csőd közeledté-
vel bekövetkező kényszerű zálogosítások, eladások miatt ez egyre nehezebbé vált, 
azaz egyre több új birtokos részesült az uradalomból. Az erős családi összetartás 
és a közös birtoklás viszont még így is késleltetni tudta az örökség szétforgácsoló-
dásának folyamatát. A Harruckern-uradalomhoz nem tartozó, lényegesen kisebb 
másik két – a kétegyházi és a szentandrási – uradalom nem bírt ekkora befolyással. 
A Harruckern-uradalom történetében fordulatot az örökösök tiltakozása ellenére 
végbemenő, az örökség részét képező Stockhammer-birtokrészek kiárusítása volt, 
ami azért is lényeges, mert ezen jószágrészek eladása a megye szűk középbirto-
kos rétegének a kialakulását tette lehetővé. Az ekkor birtokot vásárló köznemesek 
azonban nem ismeretlenek, hiszen elsősorban az uradalom és a megye apparátu-
sában megforduló tisztviselők voltak.

A vizsgálat így a továbbiakban az uradalommal kapcsolatban álló, abból birtok-
részekhez jutó, valamint emellett megyei vagy uradalmi tisztséget viselő közneme-
si csoport, azaz tulajdonképpen a megyei elit meghatározásával foglalkozik. Azzal 
a fontos kérdésfelvetéssel, hogy ezek a megye politikai életében is szerepet játszó 
nemesek tulajdonképpen mennyire voltak függetlenek a nagybirtokos családoktól, 
vagy esetleg az uradalom nagybirtokos családjai próbáltak-e rajtuk keresztül befo-
lyást gyakorolni a megye életére. Emellett többek között arra is megpróbál választ 
adni az elemzés, hogy mekkora jövedelemmel bíró birtokosokról beszélhetünk, 
illetve hogyan is tagolódott pontosan a megye birtokos rétege. Más hasonló me-
gyei szintű elemzések döntően vagy a nemesség birtokait, vagy a jövedelmeit, vagy 
épp – archontológiai vizsgálatokat elvégezve – a nemesek tisztségviseléseit vették 
alapul. Békés megye egyoldalú birtokszerkezete miatt azonban külön-külön egyik 
sem alkalmazható, hiszen a nemességkutatások hagyományosan legfontosabbnak 
tekintett birtoklásban való részesedése nem sokat árul el az adott nemes megyei 
nemességen belüli elhelyezkedéséről, illetőleg sokszor a forrásanyag hiányosságai 
sem teszik lehetővé messzemenőbb következtetések megállapítását. Ennél fogva 
– a többi megyei vizsgálattal szemben – ez esetben csak több szempont és ténye-
ző, különböző források együttes használatával, továbbá az ezeket egységbe foglaló 
módszer kidolgozásával lehetséges a megye provinciális vezető rétegének a körül-
határolása. Az elemzés egyik erőpróbája volt tulajdonképp az is, hogy a különböző 
típusú és műfajú levéltári forrásokat hogyan lehet összekapcsolni, a jellegzetes-
ségek leírásán túl pedig miképpen lehet rendszerbe foglalni a belőlük levonható 
tapasztalatokat. Lényegében hogyan lehet „számszerűsíteni” az elemzés tézisét, 
miszerint a megszerzett megyei és uradalmi pozíciók, a nagybirtokosokkal való 
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kapcsolat, illetve a hasonló pozíciókban lévő családokkal való rokoni szálak egy-
mást erősítve emelték a megye élére a köznemesség vezető rétegét.

A réteget alkotó, a megyei és az uradalmi pozíciókban elhelyezkedő nemesek 
körének megvonásához tehát külön módszertani eljárás kidolgozására volt szük-
ség. Ehhez segédfogalomként és a mintavétel kialakításának analógiájaként Len-
gyel György „multipozicionális elit” fogalma és elemzése adta a vizsgálat alapját, 
valamint ehhez kapcsolva a – Bácskai Vera és Nagy Lajos által a városhálózat érté-
kelésére már használt – pontozásos módszer egyedi változatának kialakítására is 
sor került. A módszer bizonyítani látszik azt az állítást, hogy az uradalom bürok-
ratikus felépítésében a pozíciót viselő alkalmazottak nemcsak a nagybirtokrészek 
igazgatásában vállalt posztjaik révén váltak kulcsfigurákká, hanem megyei tisztsé-
gekben, valamint a haszonbérletek, hitelezések területén is feltűntek. Következés-
képp az uradalom apparátusa nem személyes szempontok nélkül működött, ha-
nem a különböző posztokon álló személyek között jellemzően kölcsönös bizalmon 
alapuló személyes koalíciók, informális hálózatok jöhettek létre. 

A megyei nemesség, továbbá az így meghatározott lokális nemesi elit kapcso-
latrendszerének vizsgálatát, családi és rokonsági hálózatuk megismerését – mint a 
társadalmi kapcsolatok indikátorát – a megyei köznemesség házasodási szokásai-
nak, valamint társadalmi és térbeli viszonyrendszerük elemzése követi. Ez egyben 
a nemességen belüli, valamint a nemesek nem nemesekhez fűződő kapcsolatainak 
a megfigyeléséhez nyújtott alkalmat. A vizsgálat ezzel kapcsolatos leglényegesebb 
kérdése volt, hogy a megye nemességének tagjai milyen arányban kötöttek házas-
ságot nemessel, illetve nem nemessel, azaz a házasságokat inkább rendi endogámia 
vagy exogámia jellemezte-e. A házasságok rendi vonatkozásai mellett a házasság-
kötések térbelisége is elemzés tárgyát képezte, vagyis hogy a házasságok mennyi-
ben köttettek a településen belül, a megyén belüli települések között vagy éppen 
a megye határain túl. A kérdés vizsgálatának fontosságát mutatja, hogy a kutatás 
eredményei szerint a megye köznemességének körében elenyésző volt a nemesek 
közötti házasság, azaz a rendi endogámiára való törekvés. Ez alól az elit családtag-
jai közötti házasságok jelentettek kivételt, ahol az elit tagjai nemcsak birtokukban, 
vagyonukban, pozíciójukban, hanem házasságaik révén rokoni kapcsolataikban is 
elkülönültek. Azaz a középbirtokosok, megyei és uradalmi tisztségviselők között 
meglévő „hivatali” kapcsolatok elősegítették a házassági, illetve rokoni kapcsolatok 
létrejöttét, ami egyben a megyei nemességen belüli elkülönülésüket is jelentette. 

Mindent összevetve az előadás az uradalom társadalmi környezetét és dina-
mikáját is vizsgálja, valamint a személyes hálózatokat elemezve világítja meg an-
nak struktúráját. Ez a közösség ugyanis egyben az uradalommal kapcsolatos azon 
információk legfőbb birtokosa is, amelyek elengedhetetlenek a gazdaság sikeres 
irányításához, esetlegesen pedig a személyes előnyök érvényesítéséhez. Az urada-
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lom alkalmazottainak, illetve a rajtuk keresztül kapcsolatba kerülők hálózatának 
feltérképezése következésképpen az uradalmi közösségek vizsgálatának egyik le-
hetséges módszerét kínálja. 

■ ■ ■

Keszei András 
(PhD, egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Tudományegyetem– Budapest)

Helyek és azonosságok Illyés Gyula életrajzában

A narratív pszichológia és az önéletrajzi emlékezet területén született eredmények 
alapján úgy tűnik, hogy a helyek fontos szerepet játszanak az élettörténetekben. 
Az emlékezés, visszatekintés az egyén múltját az élet kereteit jelentő helyek köré 
szervezi, amelyek egyrészt alátámasztják a felelevenített események valószerűsé-
gét, másrészt magát a felidézést is megkönnyítik. A hely ilyenkor nem pusztán 
háttérként szolgál, hanem jelentésekkel teli struktúraként segít eligazodni, boldo-
gulni, vagy kíséri a kudarcokat. Az élettelen környezet önmagában természetesen 
képtelen minderre, csak lakói, használói révén elevenedhet meg, kaphat valami-
lyen jelleget. Az emberi tevékenység a történelem során jelentésekkel ruházta fel 
a tereket, amelyek így helyekké átlényegülve őrzik az ott élők múltját. A társadal-
mi változások következtében a jelentésekben rögzült kulturális természet idővel 
szövegekbe, műalkotásokba, épületekbe visszahúzódva rejtőzhet el, hogy a meg-
felelő időben némi külső segítséggel újból felelevenítse az elfeledett jelentéseket, 
az értelmezési keretként szolgáló történetekkel együtt. Ez utóbbiak az értelmezők 
számára igazodási pontokként szolgálnak, az egyéni sors megértését segítő kö-
zösségi múlt elbeszélései kijelölik azokat az azonosulási lehetőségeket, amelyek 
a nemzedékeken átívelő életvilágok és kötelékek részesévé tehetik az embert. A 
helyekhez fűződő történetek az egyén és a közösség számára is integrálható, in-
tegrálandó, vagy éppenséggel nemkívánatos elbeszélések, amelyekhez az identitás 
fenntartása alapján viszonyulunk többé-kevésbé kritikus módon. Az önkép integ-
ritását veszélyeztető elemek háttérbe szorulnak, vagy az emlékező számára pozitív 
módon elevenednek fel, a tanulást, megerősödést hangsúlyozva, egy jobb folytatás 
reményében. Az „önépítés” az emlékezés révén szelektál a múlt eseményei közül, 
a felidézés céljának, pillanatának leginkább megfelelő változat újra megalkotásá-
val törekedve a múlttal való vállalható folytonosság megteremtésére. Az építkezés 
anyaga jórészt készen kapott, a nyelv és a kultúrát alkotó történetek a szocializá-
ció során válnak részünkké. Az élet színtereként szolgáló helyek szinte ugyanilyen 
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természetességgel épülnek be személyes történeteink közé és ezzel hozzájárulnak 
az identitás megőrzéséhez. A helyről szóló történetek a lakók élettörténeteinek 
részeként élnek tovább és a hely története is tovább gazdagodik az ott élők történe-
teivel. Ez a kölcsönhatás valami mély egymásra utaltságot sejtet. A tevékenységek 
értelmezési kereteiként szolgáló helyek nélkül nincs identitás, az identitás folyto-
nosságát kereső ember nélkül nincs jelentésekkel átszőtt fizikai környezet. A hely 
jellegét meghatározó történetekből az épített és/vagy a természetes környezet, az 
ott élők és a tapasztalatokat feldolgozó egyén viszonya alapján bontakoznak ki a 
sajátos, helyhez, helyi társadalomhoz és bennük az egyénhez fűződő jelentések. 
A helyszíntől és a lakóktól függően ezek mintázata változhat. Gondoljunk csak a 
történelmi települések új lakóira, beilleszkedési nehézségeikre, az idegenség érzé-
sének és éreztetésének leküzdésére, vagy a régi épületek tősgyökeres városlakóinak 
nehézségeire a történelmi negyedek átépítése, az egykor otthont jelentő épületek 
lebontása után. Az otthon elvesztése és az otthonosság megszerzése az identitás 
helyhez kötődő formájának jelentőségére utal. Ezt, ha valóban ennyire fontosak a 
helyek, az identitás forrásaként szolgáló egymásba szövődő személyes és szélesebb 
körben ismert történetek segítségével igazolhatjuk.

A hely az önértékelés szempontjából fontos emlék elidegeníthetetlen része.  
A jelentésekkel átszőtt teret, helyeket azonban az emlékezet segítségével asszociá-
ciók, interakciók alapján felfogott entitásokként is leírhatjuk, melyek történetekbe 
ágyazódva hordoznak jelentéseket. A személyekhez hasonlóan a helyek élettörté-
nete is megismerhető, mely az én törekvéseinek, céljainak, egységének megfele-
lően valamilyen módon az egyéni élettörténet részévé válik. Az egymásba fonódó 
egyéni és kollektív történetek az emlékezet szelektív-módosító közvetítésével kí-
nálnak értelmezési kereteket az identitás számára.

A valahova tartozás törekvése a szimbólumoktól, jelentésektől átszőtt helyek 
és közösségek emlékezeti közösségének részesévé teszi az embert. Az azonosulást 
kínáló kulturális produktumok mintegy rögzítik a kollektív emlékezet anyagát, a 
felidézés kulcsaként segítve a későbbi rekonstrukciót. A jelképekkel benépesített 
tér tárgyai, a fizikai környezet tele van történetekkel, melyeket élettörténetünk ré-
szeként építünk be a koherencia biztosítására. A helyek tehát egyrészt a történetek 
fizikai struktúrájaként narratív identitásunk jelképes és kézzel fogható rögzítését 
szolgálják, másrészt egyfajta lélektani földrajzként működve segítenek eligazodni a 
világban, barátságos, támogató, otthonos, illetve veszélyes, idegen, ismeretlen he-
lyek között. Ahogy Bruner írja egy new yorki család tagjainak élettörténetei alap-
ján, a családtagok eltérő személyiségüktől függetlenül: „Mintha a világ és az em-
berek morfológiáját ugyanúgy fognák fel”, és ennek megfelelően látják magukat és 
másokat is. Az otthon vonzása a kultúra elsajátításának első, általában biztonságos 
színtereként rendkívül erős. Az itt kialakult, azaz továbbadott, örökölt diszpozíci-
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ók maradandó nyomot hagynak az önértelmezésen. A belsővé tett társadalom és 
kultúra az otthonon kívül is vezeti az embert, jórészt ezek nyomán olvassa egyéb 
helyek és csoportok jelentését.

A felsőrácegrespusztai születésű Illyés Gyula 10 éves koráig a pusztán nevelke-
dett, 1912-ben családjával Simontornyára költözött, majd dombóvári és bonyhádi 
gimnáziumi tanulmányok és szülei válása után édesanyjával 1916-ban, 14 évesen 
került Budapestre. Életútja az egyre nagyobb és idegenebb településeken keresztül 
vezetett a pusztától Budapesten keresztül Párizsig, majd vissza a magyar főváros-
ba. A helyek az útkeresés közben az egyéni motivációknak megfelelő színezetet 
kapnak, a célokat elősegítő környezet tartós, pozitív emlék marad, rögzítve ezzel 
a hely jelentését is. Az önkép és a társadalomkép, mások fürkésző tekintetének 
tudatával dinamikus folyamatként bontja ki az író identitását. Az állandó félelmek-
től és bizonytalanságtól táplált kisebbrendűségi érzés, mely, a kudarcoktól tartva, 
a származást afféle tartós hátrányként tudatosító húzódozás, el nem köteleződés 
formájában tartja távol egy ideig az ifjú embert igazi hivatásától, a feladat megtalá-
lásával lassan megszűnik. Párizsból már egy kész ember tért vissza, határozott el-
képzelésekkel, hivatással. A helyek értékelése ennek megfelelően alakul, Budapest 
az első találkozás félelmetes-izgalmas dzsungeléből a polgári múlt ellentmondásos 
örökségévé változik át. A hozzá fűződő viszony hasonlóképpen.

■ ■ ■

Pihurik Judit 
(PhD, egyetemi docens, SZTE BTK Történeti Segédtudományok Tanszék – Szeged)

Helytörténeti adalékok az állambiztonsági iratokban

A lokális történet lehetséges forrásait számba véve elsőként nem föltétlenül az Ál-
lambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának anyaga juthat a kutatók eszébe. 
Ám aki búvárkodott már a titkos iratok tengerében, az tudja, hogy az ott őrzött do-
kumentumok számos – gyakorta helyi vonatkozású – társadalomtörténeti adalékot 
tartalmaznak. A megfigyelési iratok (ügynökjelentések, kihallgatási jegyzőkönyvek, 
környezettanulmányok, zárkaügynöki besúgások, összefoglalók, operatív tervek), 
valamint a nyomozati és bírósági dossziék nemcsak a hatalmi mechanizmus műkö-
dését és a politikai töltetű ügyek kreációit illusztrálják, hanem a célszemélyek min-
dennapjainak és környezetüknek a gyakorta aprólékos leírását is tartalmazzák. Ez a 
forrásbázis tehát az egész országra kiterjedően foglal magában információkat a helyi 
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társadalmi, gazdasági, szociális, nemzetiségi viszonyokról, beleértve a megfigyeltek 
magánéletének különböző fordulatait, dilemmáit, számos egyéni döntés hátterét.

A tekintélyes mennyiségű és mélységű, a társadalom széles rétegére vonatkozó 
forrásegyüttesben rejlő lehetőségekből néhány példa: korszakokon átívelő sorsok, 
életpályák felvázolása, karrierlehetőségek és buktatók felfedése, országos és helyi 
történések összhangja vagy éppen különbözősége, ismertnek vélt történelmi ese-
mény helyi hátterének megvilágítása. Másik irányból közelítve egy-egy vallomás, 
vagy éppen egy öngyilkosság előtt írott búcsúlevél lélektani és szociális szempont-
ból is társadalomtörténeti „mélyfúrás” lehetőségét hordozza megában.

Az ÁBTL iratanyagának felhasználása során azonban fokozottan érvényesek a 
forráskritika szabályai, mert a többszörös szűrőn átment szövegek a hatalom nyel-
vén íródtak, és az eredeti (keletkezési) kontextus nem rekonstruálható pontosan.

■ ■ ■

Toma Katalin 
(PhD, főosztályvezető-helyettes, főlevéltáros, főtanácsos, Budapest Főváros Levéltára – 

Budapest)

Budapest Főváros Levéltára és a co:op projekt
A közösség, mint lehetőség – A levéltárak és felhasználóik alkotói hálózata

 
Az Európai Unió 2014-től 2020-ig tartó időszakra hirdette meg a Kreatív Európa: 
az európai kulturális és alkotói (művészeti) szektorának támogatási programját, 
amelynek célja, – ahogy azt a program elnevezése is mutatja – az, hogy az európai 
polgárok alkotó, kreatív módon vegyenek részt Európa sorsának alakításában. E 
gondolat jegyében a co:op projekt fő célkitűzése a nagyközönség és a levéltárosi 
szakma közötti aktív alkotói kapcsolat kialakítása. E támogatási programon belül 
pályázott 2014 márciusában Budapest Főváros Levéltára 11 ország 16 intézmé-
nyével együtt a co:op megnevezésű projekttel. A projekt vezetője a Hesseni Állami 
Levéltár (Marburg). Az eredményhirdetésre 2014 augusztusában került sor. A 75 
beérkezett pályázatból 21 projekt nyert támogatást, ez utóbbiak közül a legjobb 
eredményt, a 100-ból 95 pontot a mi pályázatunk ért el.

Partnerek
A projekt összeállítását, beadását a Bécsben székelő International Centre for Ar-
chival Research (ICARUS) végezte. A projekt vezetője a Hesseni Állami Levéltár 
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(Marburg). A partnerintézmények között található a Magyar Nemzeti Levéltár, a 
Cseh Köztársaság Nemzeti Levéltára, a Horvát Állami Levéltár, a Svéd Nemze-
ti Levéltár, a Finn Nemzeti Levéltár, Észtország Nemzeti Levéltára, a Müncheni 
Levéltári Főigazgatóság, a St. Pölten-i Püspöki Levéltár (Ausztria), Biscay Törté-
neti Egyházi Levéltára, Madridi Egyetem, Nápolyi Egyetem, Grazi Egyetem, Kölni 
Egyetem, Balkán Intézet (Szerbia, Belgrád).

A projekt megvalósítási időszaka: 2014. december 1. – 2018. november 30. 

A projekt fő célkitűzései:
– a levéltári anyag minél jobb hozzáférhetővé tétele a nagyközönség számára 

a digitális korszak adta lehetőségek kihasználásával, olyan módon, hogy a 
közönség is alakíthassa a tartalmakat, 

– minél több levéltári forrásanyag digitalizálása, ezek minél szélesebb bevoná-
sa a jövendő szakemberek oktatásába, minél szélesebb rétegek elérése szak-
mai gyakorlatok támogatásával, nemzetközi tapasztalatcsere, különböző 
kreatív versenyek szervezésével középiskolai, egyetemi diákok végül a nagy-
közönség számára, 

– a levéltári adatbázisok terjesztéséhez további technikai eszközöket kell fej-
leszteni, alkalmazni a web 2.0-ás lehetőségek aktív kihasználásával. 

– Az új informatikai platformok nyújtotta előnyöket egészítik ki azok a ren-
dezvények, ahol lehetőség nyílik az új technológiák megismertetésére (pl. 
„Bring your history” – Hozd el és mutasd meg emlékeidet! napok, a topoté-
kát népszerűsítő rendezvények). A nagyközönség megismerheti így a levél-
tárak világát.

A projektben nyolc workpackage (munkacsomag) köré csoportosulnak a felada-
tok. Budapest Főváros Levéltára a topotéka munkacsomag koordinációját végzi. 
A workpackage a személyes iratok, gyűjtemények, családi hagyatékok megőrzésé-
nek jelentőségére kívánja felhívni a figyelmet. Erre szolgál a topotéka (www.topot-
heque.eu) elnevezésű informatikai platform, amely hozzáférhetőséget biztosít egy 
adott közösség múltjára vonatkozó személyes dokumentumaihoz, magánkézben 
őrzött forrásaihoz. A munkacsomag résztvevői (Cseh, Finn, Svéd, Észt, Hesseni, 
Horvát Nemzeti Levéltárak, Nápolyi Egyetem, Madridi Egyetem, Biscay Tört. Egy-
házi Levéltára) vállalták, hogy a projekt ideje alatt 5-5 nemzeti topotékát hoznak 
létre és nyitják meg a nagyközönség számára. A munkálatokat egy topotéka ma-
nager irányítja, aki helyi eseményeket szervez, mint a „Bring your history” („Hozd 
el és mutasd meg emlékeidet!) nap, amely arra szolgál, hogy az emberek hozzák 
el a rendezvényre az otthon őrzött személyes, családi múltjukra vonatkozó egyedi 
dokumentumaikat. A rendezvényeken segítséget kapnak a magánirataik feldolgo-
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zásához, digitalizálásához, a topotékán való közzétételéhez. Ezekről a rendezvé-
nyekről filmfelvételek készülnek, amelyeket majd a Horvát Állami Levéltár által 
rendezett nemzetközi fesztiválon vetítenek le együtt a projekt egy másik munka-
csomagban a levéltár-pedagógiai munkacsomag keretében diákok által készített 
filmekkel. 

A projekt végén egy közös topotékát hoznak létre a felek, amely nemzetkö-
zi szinten egyesíti a helyi rendszereket és eljuttatja a jövőben ezen adatokat az 
Europeana-hoz.

Budapest Főváros Levéltára teljesítette a vállalást, megnyitottunk 5 topotékát: 
Berettyóújfalu, Városliget, Budafok, Solymár, Józsefváros. Az oldalak gyarapodása 
folyamatos. Elérhetőségük: http://www.topothek.at/en/

A „Hozd el és mutasd meg emlékeidet!” filmek elérhetősége:
https://www.youtube.com/watch?v=eWcnp3i6dlM
https://www.youtube.com/watch?v=Z2Qffsokx9Q
https://www.youtube.com/watch?v=yVtBgjShMaU
https://www.youtube.com/watch?v=B9uXN0rEEYc
https://www.youtube.com/watch?v=-W3LNh-kH6c
 

A projekt elvárt eredményei:
– újfajta betekintés az európai történelem primér forrásaiba mind a szakem-

berek, mind a nagyközönség számára,
– a nemzeti történelmi nézőpontok meghaladása, európai identitás erősítése, 
– a levéltárak egyediségének, társadalmi szerepének tudatosítása,
– olyan technikai háttér megteremtése, mely a nagyközönség számára meg-

könnyíti a levéltári anyag elérhetőségét, befogadását, továbbfelhasználását,
– Európát átfogó platformok létrehozása és fenntartása,
– levéltárak nemzetközi együttműködésének erősítése az ICARUS segítségé-

vel,
– európai szintű levéltári rendezvények szervezése,
– oktatási intézmények és levéltárak kapcsolatának erősítése.

■ ■ ■
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Szilágyi Magdolna 
(PhD, tudományos segédmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet 

– Budapest)

Magyar Várostörténeti Atlasz

A magyar városok térbeli fejlődését bemutató Magyar Várostörténeti Atlasz kuta-
tási program 2004-ben indult Kubinyi András akadémikus vezetésével. Az első vá-
rosatlasz OTKA projekt (2004–2009) lezárulását követően a kutatás a Közép-Eu-
rópai Egyetem Középkortudományi Tanszékén folytatódott Szende Katalin veze-
tésével (2010–2013). A városatlaszok kiadását célzó jelenlegi, harmadik OTKA 
(NKFI) kutatási program az MTA BTK Történettudományi Intézetnél működik, 
továbbra is Szende Katalin témavezetése alatt. A magyar könyvsorozat szorosan 
kapcsolódik az Európai Várostörténeti Atlasz (Historic Town Atlas) kiadványsoro-
zathoz, melyet a Nemzetközi Várostörténeti Bizottság (International Commission 
for the History of Towns) hívott életre 1955-ben. Ennek a páneurópai kutatási 
programnak az alapvető célkitűzése a közös európai gyökerek feltárásának és az 
összehasonlító történeti városmorfológiai kutatásoknak a támogatása az európai 
városok topográfiai fejlődését többé-kevésbé egységes szempontok mentén feldol-
gozó várostörténeti atlaszok kiadásán keresztül. 

Az atlaszokban bemutatott történeti és szerkesztett térképek, valamint a hoz-
zájuk kapcsolódó tanulmányok átfogó képet igyekeznek nyújtani a kiválasztott vá-
rosias települések térszerkezetéről, utcahálózatáról, főbb középületeinek és közte-
rületeinek elhelyezkedéséről, és mindezen jellemzők időbeli változásairól. Kezdet-
ben kifejezetten a középkor időszakára fókuszáltak az atlaszok, azonban az 1990-
es években jelentős átalakulásokon esett át a sorozat, melynek eredményeképpen 
az egyes kötetek mára a középkorhoz hasonló figyelmet szentelnek a kora újkornak 
és az újkornak. Noha az atlaszok szerzői törekednek arra, hogy egészen napjainkig 
bemutassák a városok településszerkezeti átalakulásait, a 20. századi változásokra 
továbbra is viszonylag ritkán térnek ki, aminek elsősorban módszertani okai van-
nak. A felgyorsult városátalakulások következtében megnőtt feldolgozandó adat-
mennyiség ugyanis könnyen szétfeszítené az atlaszok terjedelmi kereteit, másrészt 
más típusú források vizsgálatával és eltérő módszerek alkalmazásával lehet feltárni 
a modern kori változásokat, mint a korábbi korszakok esetében.

Az Európai Várostörténeti Atlasz kutatási programban jelenleg 19 ország vesz 
részt, melyek összesen több mint 520 atlaszt jelentettek meg a mai napig. Az első 
várostörténeti atlasz 1969-ben Nagy Britanniában látott napvilágot. Az 1970-es 
években pedig Németország és Finnország is kiadta az első köteteket. Őket követte 
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Franciaország, Hollandia és Ausztria 1982-ben, Dánia és Svédország 1983-ban, 
Írország és Olaszország 1986-ban és Izland 1988-ban. Az 1990-s években Belgium, 
Lengyelország, Csehország és Svájc lépett a fenti országok sorába. A legfiatalabb 
tagországok – Románia (2000), Horvátország (2003), és Ukrajna (2014) – közé so-
rolható Magyarország, ahol 2010-ben jelent meg az legelső ilyen jellegű kiadvány, 
Sopron város atlasza. 

A Magyar Várostörténeti Atlasz sorozatnak Sopron (2010) mellett négy kötete 
jelent meg mostanáig: Sátoraljaújhely (2011), Szeged (2014), Buda I. kötet, 1686-ig 
(2015) és Buda II. kötet, 1686-1848 (2017). További három kötet (Kőszeg, Kecs-
kemét és Pécs) kiadás előtt áll, hét város atlaszának előkészítése pedig (Miskolc, 
Nyírbátor, Óbuda, Pápa, Szekszárd, Székesfehérvár, Vác) pedig különböző fázisok-
ban tart. Az egyes városok kiválasztásában fontos szempont volt a várostípusok 
és földrajzi eloszlás szerinti változatosság. A főváros városrészei (Buda és Óbu-
da) mellett az ország különböző tájegységeinek legjelentősebb vidéki városai (pl. 
Székesfehérvár, Miskolc, Szeged, Pécs) mellett jó forrásadottságú, kisebb városok 
(Vác, Kőszeg, Kecskemét) is bekerültek a kutatási programba. A történeti várostí-
pusokat tekintve ugyancsak széles a feldolgozott városok skálája: megtalálható 
közöttük római és középkori eredetű város, ez utóbbiak közül pedig uralkodó szé-
kelyek, püspökvárosok, és földesúri mezővárosok is képviseltetik magukat. A ki-
választott városok földrajzi eloszlása a mai Magyarország egész területét lefedi, és 
síkvidéki, folyóparti és hegyvidéki települések egyaránt megtalálhatóak közöttük. 

Az atlasz-projekt eredményeinek közzététele már eddig is kedvező hatással 
volt az összehasonlító topográfiai vizsgálatok fellendülésére, erősítve a történeti és 
földrajzi, régészeti, építészeti és néprajzi indíttatású városi kutatási irányok közötti 
együttműködést. Fontos szempont az is, hogy a nemzetközi sorozat szerves része-
ként való megjelenés a magyarországi kutatási eredményeket integrálja az euró-
pai várostörténet vérkeringésébe. A városok kulturális örökségét feltáró, speciális 
kartográfiai forráspublikációnak is tekinthető várostörténeti atlaszok ugyanakkor 
nemcsak tudományos kutatás céljára készülnek. Felhasználhatók a közép- és felső-
fokú oktatásban is, és haszonnal forgathatják azokat a várostervezés, a műemlék-
védelem és a turisztika szakemberei éppúgy, mint a helytörténet iránt érdeklődő 
nagyközönség.

■ ■ ■
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Molnár Ágnes 
(PhD, egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai 

és Filozófiai Tudományok Intézete, Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék – 
Miskolc)

Néprajz, antropológia és történettudomány: a sokszempontú 
megközelítés előnyei egy lokális közösség kutatásában

 
Az előadásban és tanulmányban a néprajz/szociokulturális antropológia és a tör-
ténettudomány együttműködésének szükségességéről kívánok szólni kiskanizsai 
kutatásom példáján. A több mint két évtized alatt, melynek során a szóban for-
gó helység vizsgálatával foglalkoztam, legfőbb tanulságként azt szűrtem le, hogy 
egyik tudományág eszközeit vagy látásmódját sem nélkülözhettem volna annak 
veszélye nélkül, hogy végletesen egyoldalú képet ne alkottam volna Kiskanizsa tár-
sadalmának, gazdaságának és kultúrájának alakulásáról.

A történettudomány és a néprajz/szociokulturális antropológia szemléletének 
ötvözése nem újdonság. A magyar néprajztudomány az 1950-60-as évektől a tör-
téneti összehasonlító módszert előtérbe helyezve kifejezetten történeti tudomány-
ként definiálta önmagát, és olyan történeti munkákat hozott létre, melyek egy-egy 
agrártörténeti jelenség, gazdálkodási eljárás, munkaeszköz történetét a magyarság 
teljes történelmének metszetében dolgozták fel, illetve a szellemi műveltség egy-
egy aspektusának történeti áttekintését.* Egyes szerzők, mint pl. Takács Lajos, is, 
bravúrosan kezelték az írott forrásokat és olvastak ki belőlük néprajzi vonatkozású 
adatokat**. A későbbi történeti antropológiai irányzat azonban kevéssé kapcsoló-
dott a történeti néprajzhoz. Ennek egyik oka lehetett, hogy kultúrtörténeti meg-
közelítéssel szemben a társadalom, azon belül is a lokális közösségek vizsgálata 
- mely a történeti antropológia számára fontos volt -, a magyar néprajztudomány-
ban ezidőtájt csekély figyelmet*** kapott. Amikor az 1980-as évek elején az európai 
történeti antropológiai kutatási irányzatának recepciója megtörtént (többek közt 
Klaniczay Gábor, Hofer Tamás úttörő munkásságának eredményeként****), az össze-
hasonlító történeti néprajzi hagyományokra és eredményekre kevéssé támaszkod-
tak, s inkább az európai etnológia és a nyugat-európai történettudomány, illetve a 
mikrotörténelem közösség-vizsgálatai szolgáltattak mintákat.

* A témához lásd: Kósa 1989, pp. 260-261.
** Ld. pl. Takács 1978
*** Az egyik kivétel a Bodrogi Tibor vezette csoportos varsányi kutatás, melyet 3 évtizeddel később 

Sárkány Mihály vezetésével megismételtek. (Bodrogi 1978, Sárkány 2005)
**** Hofer 1984, Klaniczay 1984
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Jómagam a kiskanizsai kutatásaim során a makrofolyamatoknak a mikrolép-
tékű - helyi- viszonyokban való lecsapódását igyekeztem bemutatni, a polgároso-
dás diskurzusának keretei között. Egy közösség társadalmi és gazdasági változásait 
3 nagy korszakban vizsgáltam: a piacgazdaságba való bekapcsolódás folyamatát, a 
kollektivizálást követő átalakulásokat és ezzel együtt a kisüzemi termelés feltéte-
leinek megváltozását, majd a piacgazdaság rendszerébe való visszatérést kísértem 
figyelemmel a XIX. század második felétől a XX. század legvégéig. A változási 
folyamat „indikátoraként” a gazdálkodás rendszerének átalakulását, a termelési 
technológia változását és a fajtaváltást; a társadalom szerkezetének és foglalkozási 
viszonyainak, a háztartásnak és a családi munkaszervezet szerkezetének, a csalá-
di-nemi szerepeknek a módosulását; valamint a népi kultúrának és a művelődés 
kereteinek változásait vizsgáltam. E munkálatok eredményeként született meg első 
körben néprajzi és kulturális antropológiai szakdolgozatom az ELTÉ-n, a párizsi 
École des Hautes Études en Sciences Sociales-on (a francia Annales-iskola fel-
legvárában) írott D.E.A. dolgozatom, majd az ELTE Európai Etnológia Doktori 
Programjára benyújtott és megvédett disszertációm. A munkálatok eredményét 
további rövidebb tanulmányokban pontosítottam. Végül utolsó, nagyobb lélegzetű 
kutatásomban az 1850-1945 közötti levéltári források egy részét dolgoztam fel a 
Nagykanizsa városi monográfia III. kötete számára.* 

Kiskanizsa, a közigazgatásilag Nagykanizsához tartozó falusias település nem 
volt könnyű terep történettudományi szempontból, mivel írott forrásanyagai hi-
ányosak, rendszertelenek és csak nagy munkával hozzáférhetőek. Ha a történet-
tudományban a kutatási tárgy kiválasztásának egyik feltételeként szerepel a jó-
minőségű és rendszeres források megléte, akkor egy történész valószínűleg nem 
választotta volna Kiskanizsát. Más kérdés természetesen, ha valaki kifejezetten 
helytörténeti érdeklődéssel közelíti meg e települést. Kizárólag az írott forrásokra 
támaszkodva azonban akkor sem tudta volna felfedni a kiskanizsai lakosok élet-
mód-stratégiáinak azon sajátosságait, amelyek a terepre érkező néprajzos-antro-
pológus számára (vagy a dunántúli piacok rendszeres vásárlói számára is) azonnal 
szembeötlöttek még a rendszerváltás utáni években is. A problematika megfogal-
mazásához tehát eleve a jelenből kellett kiindulnom; ahhoz pedig, hogy a jelleg-
zetes vonásokat feltárjam, módszertani szempontból a néprajzi és antropológiai 
kutatási módszerek, a résztvevő megfigyelések és interjúk alkalmazása bizonyult a 
legmegfelelőbbnek. 

Ugyanakkor a csekély számú néprajzi és helytörténeti szakirodalom elnagyolt, a 
történelmi kontextust nem igazán szem előtt tartó leírásai is tévútra vezettek volna 
a statisztikai és levéltári források kritikus elemzése nélkül. A néprajzi szakiroda-

* Molnár 2014
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lom sokáig eleve nem is szentelt különösebb figyelmet Kiskanizsának, mivel népi 
kultúrájának látványos elemeit (népszokások, népitánc, népi díszítőművészet) vagy 
túl korán, már a XX. század elejére-közepére felváltották polgáriasultabb formák, 
vagy teljesen kivesztek: mint kistáj nem mutatott fel elég markáns és archaikus jel-
legzetességeket. Kiskanizsa néprajzáról emiatt kevés írás született, az elsőt a XIX. 
század végén publikálták.* A XX. század derekán Markó Imre Lehel mint helyi plé-
bános végezte a legalaposabb, mondhatni „állomásozó” terepmunkát, eredményeit 
azonban elsősorban a nyelvészet szempontjából fogalmazta meg.** A nagykanizsai 
múzeumigazgató-néprajzos, Kerecsényi Edit a kiskanizsai népi építészetről írt ta-
nulmányt, az 1960-70-es években még fellelhető épületállomány felmérése alapján***. 
A dolgozat szakszerűsége elvitathatatlan, és pótolhatatlanul fontos adatokat közöl, 
a vázolt téma szempontjából pedig kivételesen jól hasznosítható. 

A kéziratokban őrzött, gyűjtött anyagnak csak kis része származik hivatásos 
néprajzosoktól****, nagyobb része amatőr gyűjtőktől való.***** Talán éppen azért nem is 
publikálták ezeket, mert a korabeli „24. óra paradigmája” szerint Kiskanizsa már 
„elveszettnek” minősült, s csupán ezen részadatok alapján nem tudták volna meg-
valósítani a néprajztudomány számára valaha volt elsődleges célt: rekonstruálni, 
milyen volt népi kultúrája a virágkorban. 

A két diszciplína eszköztárának, látásmódjának alkalmazásával a legváltozato-
sabb forrásanyagból származó adatokat igyekeztem egységes képpé formálni, és 
– ha nem is teljesen részletes – de megközelítően hiteles leírást adni erről a ka-
rakteres, sajátos termelési és értékesítési stratégiával, erős öntudattal rendelkező, 
túlzott polgáriasultsága miatt a néprajzi kutatások szempontjából mégis sokáig 
érdektelennek tekintett közösségről. 

A munkálatok során a problematika megfogalmazása, az elméleti megköze-
lítésmód kiválasztása, a forráskezelés, az adatok létrehozása és elemzése nagy 
kreativitást és rugalmasságot kívánt, és a végeredmény meglehetősen eklektikus 
módon viseli magán a szociokulturális és történeti antropológia, néprajz, szocio-
gráfia, mikrotörténetírás jegyeit is. Mindenekelőtt törekedtem azon „problémao-
rientált” látásmód érvényesítésére******, ami az antropológiában és a mikrotörténet-
írásban egyaránt megjelenik, és amit Clifford Geertz úgy fogalmazott meg, hogy 

* Banekovics 1896 
** Markó 1981,  Markó 1955
*** Kerecsényi 1997
**** Boross Marietta: Kertészet, értékesítés, kofák, kereskedelem. Kézirat, Néprajzi Múzeum EA 

7534; Kerecsényi Edit: Kérdőív néprajzi csoportok kutatásához. kézirat 1978., Thury György 
Múzeum

***** A Kiskanizsára vonatkozó gyűjtések a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárában találhatók, 
részletes listájukat a tanulmányban közlöm. 

****** Ld. Horváth 2007
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„az antropológus nem a falut kutatja, hanem a faluban kutat.”
Másrészt, bár igyekeztem a lehető legtöbb írott és szóbeli információt megsze-

rezni, azokat az időben elhelyezni, a legkevésbé sem volt szándékomban pusztán 
helytörténettel*, s főleg nem eseménytörténettel foglalkozni. Az a kérdés foglal-
koztatott elsősorban, vajon a család típusa, szerkezete, életmódbeli sajátosságai, 
gazdasági stratégiája és egyéb mikroléptékű jellemzők mennyire alkalmasak arra, 
hogy egy olyan “makrofolyamat” indikátorának szerepét ellássák, mint amilyen a 
polgárosodás. 

Előadásomban néhány kutatott jelenség példáján tehát azt szeretném bemutat-
ni, miként egészítettem ki és kombináltam össze a különböző diszciplínák eltérő 
eljárásai segítségével a különféle forrásokból megkonstruált adatokat annak érde-
kében, hogy a változási folyamatokat a lehető leghelytállóbb módon értelmezhes-
sem.

 
1. kérdéskör: A Kiskanizsát jellemző gazdasági stratégia a polikultúrás termék-
szerkezetre és arra a távolsági értékesítési gyakorlatra támaszkodott, amely a Dél-
nyugat-Dunántúl aprófalvas régiójában sajátosnak, sőt kivételesnek számított. A 
történelmi forrásokból ez a gyakorlat alig felderíthető, inkább az elbeszélésekből, 
néprajzi megközelítéssel rekonstruálható. Az intenzifikáció, a fajtaváltás, a zöld-
ségtermesztésre és szaporítóanyagok előállítására való átállás a mezőgazdasági 
statisztikák alapján valamelyest követhető, de nem tűnik olyan markánsnak, mint 
amennyire a közösségi identitás szempontjából az meghatározó (lásd a „sáska” 
csúfnév/etnoním kialakulása). Egy-két korabeli leírás** a XIX. század második felé-
ből és a XX. század elejéről ugyanakkor szintén megerősíti, hogy a helyi társada-
lom számára rendkívüli fontossággal bíró tevékenységről van szó.

 
2. kérdéskör: A gazdálkodási mód, gazdálkodás-szerkezet megismerése az egykori 
gazdákkal készített interjúk alapján és korábbi gyűjtések által vált lehetségessé. 
Önmagában a mezőgazdasági statisztikák nem tették volna lehetővé pl. azon bir-
toknagyság meghatározását, amelyben minden fontos ágazat megtalálható és ezál-
tal legköltséghatékonyabban működtethető (állattartás, kaszáló, gabonatermelés, 
kertészet, szőlészet és gyümölcstermelés: kb. 5 hold az alsó határ)

A nagyobb birtokok/vezető családok nevesítése szintén az interjúk alapján tör-
tént a XX. század első felére vonatkozóan, mivel a Kiskanizsáról szóló korabeli 
írott források Nagykanizsa megyei jogú város többi iratával együtt találhatók csak 

* Egyetértek Vörös Károllyal, aki vallja, hogy „valójában a helytörténeti kutatás nem alacsonyabb, 
hanem mélyebb szintű munkát tesz lehetővé – sőt kötelezővé. Alacsony és mély pedig egymástól 
nagyon is különböző fogalmak – s ez nemcsak nézőpont kérdése.” (Hivatkozza Bényei 2008)

** Horváth 1861; N. Szabó 1929.
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meg, és jelentős idő- és energiabefektetések árán válogathatók szét.
3. kérdéskör: A népesség látványos növekedése a XX. század elején, összetételé-
nek változása („felhígulása”) a népszámlálási adatok valamint a levéltári források 
alapján igazolható. Ez ellentmond annak a képnek, amit a helytörténeti, néprajzi 
irodalom sugallt még az 1970-es években is, A helyi társadalom asszimilációs ereje 
ugyanakkor a XX. század közepéig számottevő maradt. A foglalkozási szerkezet 
is differenciáltabb volt a statisztikák és egyéb források szerint, mint ami a telepü-
lésről megjelent írások alapján feltételezhető. Az életcélok és aspirációk viszont 
sokkal lassabban változtak, s csak a kollektivizációt követően váltak véglegesen 
heterogénné, amely a „zárt közösség és endogámia” látszatát kelthette a korabeli 
kutatókban. 

A családszerkezet változásaira szintén elsősorban a néprajzi/antropológiai 
módszerekkel gyűjtött adatok világítottak rá. Sőt, a statisztikai adatokat is segí-
tettek értelmezni és árnyalni pl. az egy fedél alatt élő rokon háztartások/összetett 
szerkezetű háztartások illetve a külön háztartásként összeírt nukleáris családok 
együttműködésének, hétköznapi kapcsolattartásának feltárásával.*
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Ugrai János 
(egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar – Eger)

Intézménytörténeti megközelítések és a helytörténetírás
Interdiszciplináris módszertani megfontolások, kutatási tapasztalatok

„Bármit, csak ne iskolatörténetet!” – ezt a kissé indulatos szakmai tanácsot kap-
tam egy egyébként engem kifejezetten kedvelő neveléstörténész kollégától, amikor 
további kutatási terveimet közösen fontolgattuk. Mi tagadás, mint a sárospataki 
kollégium történetének elkötelezett kutatóját, nemcsak a javaslat, hanem annak a 
hangsúlya is szíven ütött kissé. 

Persze egyfelől érthető e hagyományos neveléstörténeti műfajjal szembeni ha-
tározott tartózkodás. Miközben igen népszerű megközelítési módról van szó, túl 
sok a sikerületlen kísérlet, az olyan intézménytörténeti összefoglalás, amelyik a túl 
nagy vállalás terhétől gyenge színvonalú marad. Legyen az iskola, plébánia, helyi 
sajtótermék, tűzoltóság vagy pénzintézet, annak a múltját csak igen alapos előta-
nulmányokra építve, helyi és regionális kontextusba ágyazva – s nem mellesleg 
más térségekben működő hasonló intézmények történeti feldolgozására figyelve, 
azzal legalább vázlatosan összevetve – érdemes feltárni. Ehhez viszont számottevő 
viszonyítási alapra, a 21. századi tudományos igények szerint is rendszerezhető 
általános hely- és régiótörténeti ismeretekre van szükség. És legtöbbször bizony 
hiányoznak ezek az alapok is. A helytörténet kutatási egységeinek (település, te-
lepülésrész, gyülekezet, kisrégió, megye, esperesség) a történeti kutatása legalább 
olyan adósságokkal terhelt, mint az intézményeké: csak ritkán számolhatunk be 
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színvonalas falumonográfiákról vagy plébánia-, esetleg esperességtörténetekről.
Valójában az intézmény- és a helytörténeti feldolgozások furcsa szimbiózisa 

körvonalazódik a szemünk előtt. A kettő mintegy feltételezi egymást. Intézmény-
történeti monográfiát csak kiterjedt helytörténeti ismeretekre lehet viszonylag 
könnyen alapozni, miközben a helység, kisrégió múltjának feltárása akkor válhat 
sikeressé, ha minél több helyi intézmény történetével tisztában vagyunk. A két 
megközelítési mód ráadásul hasonlóan komplex feladat elé állítja a kutatót, hisz 
mindkettő egyszerre igényel számos tudományágban (néprajz, egyház-, művelő-
dés-, gazdaság-, társadalomtörténet stb.) való jártasságot. Az aránytévesztés el-
kerülése érdekében pedig nem árt a mikro-, mezzo- és makroszintű megközelítés 
kombinálása sem.

Ha a fent leírtakat mérlegre tesszük, nehezen megkerülhető csapdahelyzetben 
találjuk magunkat. Hisz egyenként is bonyolult, s ráadásul egymást feltételező fel-
adathalmazok egyikének a meglétéhez kötjük a másiknak az eredményes teljesí-
tését. A dilemma feloldását eddigi tapasztalataim alapján a kutatás hangsúlyának 
folytonos áthelyezésével, a kutatás gyakori átpozícionálásával látom lehetséges-
nek. Magam a sárospataki kollégium mind sokoldalúbb történeti feldolgozása 
érdekében egyfelől tudatosan váltogatom az intézménytörténeti vizsgálat szint-
jeit: ebben az összefüggésben mikroszintnek magát az iskolát (annak partikulái-
val és külső kapcsolataival – tehát „falon” kívüli érdekeltségeivel együtt) tekintem, 
mezzoszintnek pedig a lényegében a fenntartói szerepet betöltő egyházkerületet. 
(Amely egyházkerület regionális jelentőségű, jobbára lefedi a többnyire egységes-
nek mondható északkelet-magyarországi térséget.) Másfelől ugyanezt a dimenzi-
óváltogatást megtartva tudatosan kombinálom az intézmény történeti vizsgálatát 
az intézmény környezetét feltáró kutatásokkal. Ebben a tekintetben a mikroszint-
nek a helyi és környéki (kisrégiós) egyházi háttér, mezzoszintnek pedig ugyancsak 
az egyházkerület számít – azzal a különbséggel, hogy miközben a kollégium ku-
tatásánál az egyházkerület belső működési jellemzőire fókuszálok, az egyházke-
rület egyháztörténeti elemzésénél a térség református egyházon kívüli, regionális 
jellemzőire (felekezeti különbségek és konfliktusok, gazdaságföldrajzi jellemzők, 
társadalmi rétegződés, közlekedés stb.) is figyelek.

Mint látható, a saját és mások által elért kutatási eredmények tükrében szá-
momra eddig az tűnt a legcélszerűbbnek, ha kollégiumtörténeti vizsgálataimat egy 
másik intézmény, az egyház történetének kutatásával kombinálom. (Erre nem a 
helytörténeti irodalom szűkössége, hanem rendkívüli egyenetlenségei miatt kény-
szerültem.) E módszerrel kettős kötődésű intézménytörténeti, de helytörténetileg 
is lényeges megállapításokra jutottam – pl. a gyülekezetek hierarchiáját, eltartó-
képesség szerinti differenciálódását, konfliktusra való hajlandóságát, az iskola-te-
lepülés viszonyát illetően. Az előadásomban egyfelől ezeket az eredményeket sze-
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retném módszeresen számba venni. Másfelől egy-két részletes példa segítségével 
az előadás során azt is bemutatom, hogy melyek azok a színvonalas helytörténeti 
eredmények, amelyek a másik irányban, a helytörténettől közelítve egészítik ki és 
teszik teljesebbé az intézménytörténeti eredményeket. 

Azt remélem, a megközelítési módok és a történeti módszerek e többdimen-
ziós, változatos alkalmazása garanciát ad arra, hogy hely- és régiótörténeti ösz-
szefüggésekben is releváns, többféle intézménytípus színeváltozását párhuzamo-
san feltáró kutatást végezzek. Ezáltal talán idővel csattanós választ tudok adni a 
feladattól óvó mentoromnak – addig pedig, a kutatási folyamat közepén a hely-
történet-írás megújításán fáradozó kollégák számára is érvényes tapasztalatokról 
számolhatok be.

Az előadás tervezett vázlata:

1. Bevezetés: a helytörténet és a (helyi) intézménytörténet (pl. iskolatörténet) közöt-
ti hagyományos kapcsolatokról – annak alátámasztásául, hogy az intézmény- és a 
helytörténetírásnak, mint történeti műfajoknak milyen párhuzamai vannak, s azok 
szerencsés esetben miként egészíthetik ki egymást. E ponton néhány pozitív példát 
említek, amelyek elsősorban az 1896-98. évi millenniumi időszakból valóak. Ekkor 
VKM-rendeletre az ezeréves ünnep alkalmából minden középiskola kötelezően el-
készítette az iskolatörténeti monográfiáját, amelyek közül a legsikerültebbek azok, 
amelyekben az intézménytörténeti megközelítést kiegészítette valamilyen másféle 
aspektus – jellemzően a helytörténeti szemszög. A sikeres példák sorát gyarapítják 
azok a későbbi helytörténeti kutatások, amelyeknek alapjait egy-egy ilyen jól sike-
rült iskolatörténeti feldolgozás teremtette meg. 

2. A sárospataki kollégium sajátosságai ebből a szempontból: 
– hiába áll rendelkezésre Sárospatak városra és közvetlen környezetére vonat-

kozóan viszonylag széles körű helytörténeti szakirodalom
– s e szakirodalom egy része hiába tekinthető alapvetően színvonalasnak is
– egyfelől a település korszerű monografikus feldolgozása mindeddig elma-

radt
– másfelől a kollégium egyfajta szigetként, zárt tömbként működött a tele-

pülésen, ennek megfelelően a sárospataki kollégium múltjának intézmény-
történeti feldolgozása a legkevésbé sem segíti a település történetének fel-
tárását (ebben az összefüggésben is épp ellentétes a helyzet a nagy rivális 
református kollégiummal, a debreceni iskolával szemben)

– a sárospataki kollégium és Sárospatak történetének ezen széttartása elsőd-
legesen a település felekezeti heterogenitásának, a reformátusok Sárospata-
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kon belüli gyenge pozíciójának tudható be
– ennek nyomán a kollégium igen gazdag intézménytörténeti feldolgozottsá-

ga kevés átfedést mutat a helytörténeti irodalommal.

3. Kutatói feladat ezért a sárospataki kollégium bizonyos működési mechanizmu-
sainak értelmezése, jobb megértése érdekében: valamilyen irányban „nyitni”, a 
vizsgálat fókuszát más pontokra irányítani. E lehetséges pontok elsődlegesen az 
egyházkerület különböző szintjein megjelenő további intézmények (egyházme-
gyei, egyházkerületi igazgatás, a kollégium vonzáskörzetébe eső, részint rivális 
iskolák) – illetve az ezek mögött meghúzódó hátország.

4. Kulcselem e tekintetben: hátország
– az a társadalmi közeg, amely az egyházkerületi szinten szerveződő, intéz-

ményeket fenntartó és működtető reformátusokat térségi / regionális kultu-
rális közösséggé emeli

– ennek a regionális, felekezetsajátos kulturális közösségnek a működési me-
chanizmusát nagy mértékben befolyásolják a mikroszinten ki- és átalakuló, 
majd magasabb (pl. egyházmegyei) szintre továbbgyűrűző belső erőviszo-
nyok, az érdek- és értékcsoportok közötti kapcsolatok (gyülekezettörténeti 
jelenségek, amelyek az egyházmegyék, illetve az egyházkerületét életét alul-
ról befolyásolják)

5. A hátországot alakító helytörténeti folyamatok – néhány kifejezetten fontos elem 
a legszűkebben értelmezett helytörténeti relevanciájú jelenség. 
– I. példa: 
 egyházkerületi székhely-kérdés: Miskolc város megerősödése, országos 

centrumszerepének körvonalazódása, ennek nyomán a püspökségi központ 
fokozatos Miskolcra települése (fontos: nem egyetlen döntés eredménye, 
hanem lassú, búvópatakszerű folyamat). 

 ennek nyomán Miskolc – Sárospatak rivalizálás a felsőbb oktatás terén is, 
a pataki kollégiumot veszélyeztető és ezért megújulásra késztető törekvés: 
a miskolci református gimnázium líceummá emelése; a miskolci tanítókép-
zésnek a patakinál korábbi intézményesülése

– II. példa:
 kifejezetten gyülekezeti szinten kialakuló elégedetlenség meghatározó gyü-

lekezetekben (jellemzően süllyedő mezővárosokban) a kollégium által meg-
határozott partikularendszerrel, a kollégium által küldött tanítók felkészült-
ségével szemben. Kifejezetten ilyen igények alapján kényszerült a sárospata-
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ki kollégium a tanítóképzés radikális átszervezésére, különálló tanítóképzői 
tagozat intézményesítésére – egy-két érzékletes példával bemutatjuk, hogy 
milyen helyi erőviszony-átrendeződés (személycserék, a gyülekezeti eliten 
belüli versengések és a település általános lesüllyedése) állt a kollégiummal 
szembeni nyílt fellépés hátterében

– III. példa
 a kollégium fő funkciója a lelkészképzés. A lelkészképzésben legsikeresebb 

diákok töltötték be a legjobb lelkészi állásokat. Az összefüggés a gyülekeze-
tek piramisának a csúcsán viszonylag könnyedén tetten érhető. De a gyü-
lekezetek fennmaradó kb. 90%-át lehet-e egymáshoz viszonyítani, lehet-e 
a többi lelkészi állást, s ezáltal a gyülekezeteket rangsorolni? El lehet-e 
dönteni, hogy egyik vagy másik gyülekezetben hosszan megmaradó lelkész 
sikeresnek számíthatott-e, „jó” helyre került-e? Ha igen, akkor milyen új 
források bevonásával? S ha ez megtörténik, akkor ez átírja-e az adott gyü-
lekezetek helytörténeti kánonját? Részleges kutatási eredményeink alapján 
izgalmas válaszokat ígérhetünk – amelyeket megint csak egy-két érzékletes 
példa alapján igyekszünk nemcsak bemutatni, hanem az adott település ese-
tében érvényes helytörténeti szakirodalom megállapításaival is összevetni.

6. Összefoglalás – a helytörténet és a helyi intézménytörténet egymást erősítő, 
megtermékenyítő kapcsolata, különös tekintettel arra az esetre, ha közben az 
elemzési szintet is váltogatjuk.

■ ■ ■

Dr. Antalóczy Ildikó 
(PhD, oktató tanár, Debreceni Egyetem BTK Történelmi Intézet – Debrecen)

A történeti kriminológia kutatási módszerei és eredményeinek 
hasznosítása a helytörténetírásban (a XVIII. századi Debrecen 

példáján)
 

Majd 30 évvel ezelőtt a XVIII. századi magyar történelemben elmélyülve doktori 
témát kerestem magamnak. Akkoriban már jól tájékozódtam a nagyhírű „DÁL” 
debreceni feudáliskori gyűjteményének fondjai között, egykori referense lévén. A 
magisztrátusi jegyzőkönyveket, majd a XVIII. századi Protocollum Nigrumokat, a 
híres Fekete Könyveket és más büntetőperes iratokat tanulmányozva körvonala-
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zódott a téma, Debrecen város büntetőbíráskodása, bűnözéstörténete (kriminali-
tása), ugyanis a város büntető-igazságszolgáltatása során keletkezett ezen bőséges 
levéltári anyagot kutatók előttem alig érintették. 

A XVIII. század középső harmadától kezdve ráadásul már a debreceni büntető 
bíráskodás teljessége (egésze) tanulmányozható, mert a felvilágosult, egységesí-
tésre, ellenőrzésre törekvő Habsburg-kormányzat szigorúbb iratkezelést követelő 
rendeletei nyomán Debrecenben már minden törvényszéki tárgyalás eredményét 
feljegyezték, ügyenként rendezték a pereket, nyomozati iratokat, s az ügyekről 
egyre rendszeresebben évente kivonatos jelentést küldtek a Helytartótanácsnak. 
(Ez a következetes, precíz városi iratkezelés azért érdekes és fontos, mert nem 
volt országosan még városi szinten sem általános, sok helyen elszabotálták, nem 
volt megfelelő apparátus stb. A megyei, vagy az úriszéki bíráskodás teljessége még 
kevésbé tanulmányozható.) 

Kutatásaimmal a városi büntető-igazságszolgáltatás, a bűnözés kérdését, újsze-
rűen, az interdiszciplinaritásban rejlő lehetőségeket kihasználva, a rendszerezés 
igényével, komplexen dolgoztam fel, a témát a jogtörténet, történettudomány és a 
kriminológia érintkezésénél megragadva. A városi bűnözés megismeréséhez azon-
ban hosszas út vezetett, mert a történeti/helytörténeti/jogtörténeti ismereteken 
túl a kérdést nem tanulmányozhattam anélkül, hogy a városi bíróság hatáskörét, 
illetékességét, működését, személyi, szervezeti összetételét, a büntetőeljárás mi-
kéntjét, helyi sajátosságait ne tisztáztam volna. Másrészt az anyag magvát képező 
több ezer büntetőügy feldolgozási módszerét is ki kellett találni. Ezen túlmenően 
a modern kriminológia vizsgálati eljárásai és arányszámításai közül megkerestem 
azokat, amelyek – általam megnevezve TÖRTÉNETI KRIMINOLÓGIAként – a 
XVIII. századi anyagra is érdemben alkalmazhatóak voltak. Célom volt, hogy sta-
tisztikailag megalapozott összefoglalót készítsek, így részletes vizsgálatra a forrá-
sadottságok szempontjából legígéretesebbnek látszó egybefüggő 10 évet (1740-49) 
választottam, azért is, mert a városi demográfiai adatok, s azok változásai erre az 
évtizedre jó viszonyítási alapot adtak. 

Kutatásaimat összességében a Hajdú-Bihar megyei Levéltárban, az Országos 
Levéltár Helytartótanácsi Levéltárában valamint a Tiszántúli Református Egyház-
kerület Levéltárában és a kollégiumi vonatkozó iratok alapján végeztem, melyek 
során a bíráskodásra vonatkozó adatokon túl vizsgáltam a bűncselekménnyel vá-
dolt személyeket (nem, életkor, illetőség, foglalkozás, társadalmi status szerint), 
az elkövetett bűntetteket (fajták, gyakoriság szerint), a bűncselekmények elköve-
tésének körülményeit, okait, a kiszabott büntetések nemét, fajtáját, mértékét, s 
mindezek változásait a vizsgált időszakban. 

Az adatokból nyert összefüggésekkel és statisztikai következtetésekkel nemcsak 
a társadalmi devianciák tűntek elő, s velük a város kriminalitása, a bűnözés belső 
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arányainak alakulása volt megrajzolható, hanem árnyaltabb képet alkothattam a 
város politikája, társadalmi, gazdasági, erkölcsi, vallási életével kapcsolatban is. 

Ugyanakkor a vizsgált időszak összesen 2693 bűnügyében érintett számtalan 
személy vallomásának nyomán, s az egyéb peres iratokból a városi hétköznapok 
világa sehonnan máshonnan meg nem ismerhető formában bontakozott ki, s egyik 
fő törekvésem volt ezt a színes világot minél sokrétűbben bemutatni. 

Előadásom során a tudomány számára általam megismertetett (korábban pub-
likálatlan) XVIII. századi forrásokból válogatott példákkal, a történeti kriminoló-
giai eredményekkel, statisztikai jellemzőkkel mutatom be, miként gazdagították az 
újabb adalékok a Debrecen városával kapcsolatos helytörténeti ismereteket. Példá-
ul: A városi bíróság működésével kapcsolatban megállapítottuk, hogy a törvény-
szék polgári és büntetőügyekben egyaránt ítélkezett, de nem tartoztak hatáskö-
rébe a házassági bontóperek, illetve a felségsértési, hűtlenségi ügyek. Illetékesség 
alapján a debreceni vádlottak esetében a tettes lakóhelye szerinti, míg idegenekkel 
szemben az elkövetés helye szerinti ítélkezés érvényesült, s ritkán került sor az 
elfogatás helye szerinti bíráskodásra. A városi bíróság illetékességét korlátozhatta 
a bűncselekményt elkövetők rendi állása (papság, nemesség), a katonasághoz il-
letve a kamarai hatóság alá tartozás. Egyházi személyek bűnügyében a kiközösítés 
után a XVIII. században már a világi bíróság döntött. A nemesek ítélkező fórumai 
a vármegyei bíróságok voltak, s csak ritkán állt nemes a városi törvényszék előtt. 
Mindkét rend életmódjától idegen volt a bűnözés, s ez igazolódott a helyi bírósági 
gyakorlatban, vizsgálódásunk eredményeként is. A katonaság fölött a város nem 
ítélkezhetett, ők saját hadbíróságuk alá tartoztak. A kamarai tisztviselők szintén 
kivételezettek voltak. A városi bíróság a joghatósága alá tartozók számára első 
fokú fórum volt, kivéve a város vásárolt birtokain (Szováton, Sámsonban) lakókat, 
ott a helyi bíráskodás után, másodfokú. 

Másik példa: Debrecenben – más városokhoz hasonlóan a XVIII. század köze-
pére sem alakult ki még önálló bírósági szervezet, mert a város vezetői a bírásko-
dás mellett közigazgatási feladatokat is elláttak. A főbíróval együtt 13 fős szenátus 
személyi összetétele a XVIII. században gyakorlatilag állandósult. A főbíró Do-
monkos Márton pl. 1735-től haláláig, 28 éven át viselte tisztségét, a szenátus tagjai 
szintén hosszú tisztségviselési idővel bíráskodtak. A szenátus nemcsak a városi 
társadalomban betöltött szerepével, többségi nemes származásával, egységesen 
legvagyonosabb cívis voltával, következetesen keresztényi gondolkodásával, sze-
mélyes polgári erényeivel emelkedett ki a debreceni közösségből, hanem latinos 
műveltségén, világlátásán alapuló tájékozottságával, olvasottságával, nyelvtudásá-
val, jogban jártasságával. 

Másik, statisztikai vizsgálódáson alapuló példa: Megállapíthattuk a statisztikai-
lag is vizsgált évtizedre (1740-49) vonatkozóan a bíróság büntetőperes működésé-
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nek legfőbb mutatóit. Eszerint a debreceni bíróságon az 1740-49 közötti évtized-
ben összesen 2693 büntetőper folyt, melynek során 3142 tárgyalást tartottak. 3900 
vádlottat állítottak törvényszék elé, akiket együttesen 4224 bűncselekmény elkö-
vetésével vádoltak, s az ismert ítéletű személyek (3572) közül 3292 (92,16%) ese-
tében elmarasztaló ítélet született. A bíróság a korabeli Magyarország legnagyobb 
ügyforgalmú városi törvényszéke volt, megelőzve a jelentősebb nagyvárosokat pl. 
Pest, Pozsony, Szeged. A 3900 vádlott nemi megoszlása pontosan 2/3 – 1/3 arány a 
férfiak többségével, s ugyanezt az arányt kapjuk az elítéltek és felmentettek eseté-
ben is. A 1/3-os női arány kimutatása a XVIII. század első felében, tudományosan 
is figyelemre méltó. Általában csak a század utolsó harmadára vonatkozóan, a vá-
rosi bűnözés egyik jellemző vonásaként mutattak rá eddig a nők 30 %-os, vagy ezt 
meghaladó részarányára. 

További statisztikai alapú eredmények: A vizsgált évtizedben a leggyakoribb 
bűntettek a vagyon elleniek voltak, amelyek a bűncselekmények majd ¼ részét 
tették ki, a bűnök 1/5-e a család rendjét és a nemi erkölcsöt sértette, több mint 
1/8-a valláserkölcsi cselekmény volt, míg kevesebb mint 10 % az élet és testi épség 
ellen irányult. Kisebb csoportot képeztek a közösségre veszélyes gyújtogatások, a 
boszorkányságok, varázslások (együttesen is alig több mint 3 %-ot kitéve), ellen-
ben az egyéb kategóriába összefoglalt különféle súlyú bűntettek, statútumszegések 
(csavargás, jobbágyszökés, hatóság elleni erőszak, részegeskedés) együttes aránya 
jelentős (20 %), s mindehhez a magánbűntettek (mintegy 10 %) csatlakozott. A va-
gyon elleni bűntettek kiemelkedése ekkor még nem olyan markáns, bár a tendencia 
a lopások számának rohamos növekedését jelzi. A vizsgált évtizedben Debrecen-
ben a lakosság pestis utáni feltöltődésével ( „felhígulásával”) párhuzamban meghá-
romszorozódott a vagyon elleni bűntettek száma, s e trend országszerte általános, 
mert 2 évtized múlva nemcsak a gazdasági, kereskedelmi élet központjaiban, ha-
nem országosan is 50 % fölé emelkedett a tulajdon elleni bűntettek száma. Ezzel 
szemben a XVIII. század közepe táján egyes bűncselekmények visszaszorulóban 
voltak, mások meg a büntetendő cselekmények köréből kerültek ki, ha helyen-
ként lassabban is. A felvilágosultabb, racionálisabb gondolkodás jegyében éppen 
változóban volt a boszorkányság, babonás cselekedetek megítélése, ennek jeleit a 
debreceni törvényszéki gyakorlatban határozottan bizonyíthattuk. Előtte állt még 
azonban a debreceni bíróság a vallási és szexuálerkölcsi ügyek szabadabb megíté-
lésének. Ebben a kérdésben a szenátus, elsősorban a Domonkos Márton főbíró 
állásfoglalása, példamutató, hiteles, bibliás élete, keresztyéni erkölcsös szemlélete 
volt meghatározó. A bűncselekmények megoszlásában így más bíróságokhoz ké-
pest Debrecenben kiugróan magas a vallás elleni bűnök (elsősorban káromkodás) 
miatt elítéltek száma, de legalább ilyen jellemző, hogy a vagyon elleni bűntettekhez 
képest csak mintegy 3 %-kal kevesebb a család és nemi erkölcs elleni bűntettek 
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(főként paráználkodás) aránya, amely különbség pedig 2 évtized múlva országos 
szinten már 35-40 %. 

Kutatásom elméleti hozadéka lett továbbá a történeti kriminológia kutatási 
módszereinek kidolgozása (és kipróbálása a XVIII. századi debreceni bíráskodási 
anyagokon), mely módszert az ország más polgári korszakot megelőző bíráskodá-
sát vizsgálva alkalmazni lehet. A történeti kriminológiát, mint tárgyat oktattam 
később a Debreceni Egyetem Jogi Karán, módszeremnek követői, terjesztői lettek 
máshol is, pl. Szegedi Egyetem.

■ ■ ■

Kiss Gergely
(PhD, egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet – Pécs)

Családi kör? A bíborosi familia kutatásának módszertani 
kérdései az első magyar bíboros, Báncsa István példáján 

keresztül
 

Báncsa István az első magyarországi főpap, aki helyet kapott a katolikus egyház-
kormányzat legfelső szintjének számító bíborosi testületben 1251-ben. életútja 
fokozatosan haladt a helyitől az országoson át egészen a legszélesebb nemzetközi 
szintig. Miután a pápa Preneste püspök-bíborosi tisztségébe emelte, az azt követő 
közel két év során fokozatosan vált egyértelművé, hogy Báncsa ténylegesen is a 
bíborosok közösségébe tartozik, azaz egy sajátos identifikációs és integrációs fo-
lyamaton ment keresztül, amely a szerencsés forrásadottságoknak köszönhetően 
jól dokumentált, így személyes döntési tényezők is vizsgálhatók. 

A majd’ két évtizedes Itáliában eltöltött idő (1251/1253–1270) új kihívásokat 
intézett a magyar származású főpap elé. Az egyik természetes módon felmerülő 
kérdés, hogy egy ilyen „messziről jött ember”, aki előzetesen nem rendelkezett itá-
liai kapcsolatokkal, híján volt azoknak a családi kötelékeknek, amelyek behálózták 
az egyház legfelső színtű kormányzatát megjelenítő bíborosi testületet, hogyan tu-
dott beilleszkedni ebbe az új közegbe. E kérdés jelentős módszertani kihívás, hiszen 
egyfelől az elfogadottság nehezen mérhető társadalmi jelenség, másfelől e témát 
érintő szűkebb kutatásban sincs kialakult vizsgálati módszer. A válaszadáshoz több 
tényezőt is figyelembe kell venni. Báncsa, akárcsak bíboros társai, részt vett a pápai 
kormányzat napi gyakorlatában: tanácskozásokon volt jelen, kivette a részét az eseti 
döntésekben, pápai kiváltságlevelek tanújaként szerepelt, személyesen foglalkozott 
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igazságszolgáltatási ügyekkel. Ez a teljesítmény mennyiségileg jól mérhető, ám ön-
magában csak néhány szám vagy százalék, „száraz” adathalmaz. Ahhoz, hogy ez elő-
zetesen jelzett kérdésre érdemi választ lehessen adni, a bíborosi tevékenység minő-
ségi jellemzőit kell vallatóra fogni: milyen döntésekbe vonták be a magyar bíborost, 
voltak-e olyan területek, témakörök, ahol különleges szakértelemre, felkészültségre 
volt szükség. E prozopográfiai módszerekkel vizsgált területek mellett nem kevésbé 
fontos kiterjeszteni figyelmünket a helyszínekre is. Eddig kevés figyelmet kapott 
annak vizsgálata, hogy a bíborosok, így Báncsa is, ténylegesen jelen voltak-e a pápai 
udvarban. A pápai kiküldöttek (legátusok) esetében a kutatás alapvető módszerként 
használja a kiküldetések kronológiai kereteinek megállapítására a pápai udvarban 
való jelenlétet, de annak pusztán a dátumait hasznosítja, így tulajdonképpen rejt-
ve marad, hogy a bíborosok fizikai valójukban mennyire voltak ténylegesen jelen 
a pápai kormányzat napi gyakorlatában. Ehhez kapcsolódóan ki kell terjeszteni a 
vizsgálatot az önálló bíborosi udvartartásra is. Szerencsére Báncsa esetében erre is 
jó adataink vannak, nyomon követhető, mennyire fedte át bíborosi tevékenysége a 
pápai udvar mozgását, hogyan viszonyult ez saját orvietói udvarához.

Ezzel el is érkeztünk a másik jelentős kérdéskörhöz. Báncsa, akárcsak a többi 
bíboros, természetesen nem egyedül, csendes magányban végezte feladatait. Saját és 
megbízatásai ellátására kiterjedt személyzetet kellett tartania. Ez volt az ún. bíboro-
si família, ami jellemzően nem tényleges vérségi köteléket jelent, de természetesen 
egy-egy bíboros „családjában” helyett kaphattak rokonok is. E kérdéskörnek már 
nagyobb figyelmet szentelt a kutatás, a 13. század első felére nézve Agostino Paravi-
cini Bagliani, az avignoni időszakra pedig Norman Zacour és Pierre Jugie nevét kell 
kiemelni. Mindkét esetben a mennyiségi és a szerkezeti elemek vizsgálata tekinthe-
tő meghatározónak. Paravicini Bagliani széles forrásbázist hasznosítva adta közre 
eredményeit az 1227 és 1254 közötti időszakra vonatkozólag. Itt alapvetően az egyes 
bíborosok famíliájának tagjait adja közre, de külön fejezetben olvashatunk e mikro-
társadalom belső szerkezetéről is. A magyar bíboros esetében az eredmények szük-
ségszerűen korlátozottak, hiszen e munka 1254ig vizsgálja a kérdést, amikor Báncsa 
épp csak megkezdte bíborosi tevékenységét. A másik két szerző az avignoni korsza-
kot illetően elemezte a bíborosi háztartások kialakítását, szabályozását, összetételét 
és létszámát. E vizsgálatok alapján történtek rekonstrukciós kísérletek a bíborosi 
háztartás létszámának meghatározására mind konkrét, mind általános jelleggel. A 
kapott eredményekkel kapcsolatban azonban megfogalmazhatók bizonyos kételyek. 
Paravicni Bagliani munkájában minden egyes bíborosnál számszerűen megtaláljuk a 
háztartás tagjait, létszámát, de kérdés, ki mikor, milyen ideig volt szolgálatban. Erre 
sajnos nem kapunk választ. E vonatkozásban Pierre Jugie kutatás előremutató: Gui 
de Boulogne bíboros esetében igyekezett a famílián belüli személyi változásokat is 
megragadni, azaz e sajátos társadalom belső dinamizmusát feltérképezni.
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Báncsa István bíborosi famíliája mindezek fényében kiváló vizsgálati terepnek 
mutatkozik. Egyrészt a teljes időkört még sohasem vizsgálták a maga teljességé-
ben, és az eddigi részeredmények is nélkülözték a dinamikus vizsgálatot. A família 
rekonstrukciójához új szempontokat kellett bevonni a kutatásba. Elsőként fontos 
volt tisztázni, milyen forrásokra támaszkodhatunk, hiszen a 13. században – szem-
ben az avignoni korszakkal – sajnos nincsenek normatív rendelkezések a bíborosi 
háztartásokra, famíliákra vonatkozóan. Leginkább okleveles anyagra támaszkod-
hatunk, ugyanis a bíborosi tevékenységbe Báncsa István is bevonta saját személy-
zetét, legyen szó tanúkról, irnokokról, jegyzőkről. Szerencsés esetben az oklevelek 
elárulnak egy-egy apróbb részletet a bíboros és a familiaris viszonyáról, az utóbbi 
szolgálatainak jellegéről. Hasonlóképpen fontos adatok kerülnek felszínre a bíbo-
ros pápákhoz intézett folyamodványaiból, amelyekben jellemzően a familia vala-
mely tagja számára kért valamilyen egyházi javadalmat, vagy különleges engedélyt. 
Ugyanígy fontosak a bíboros ilyen tárgyú saját rendelkezései, javadalom adományo-
zásai. Báncsa esetében különösen szerencsés, hogy fennmaradt a végrendelete. A 
külföldi kutatás előtt e dokumentum nem volt eddig sem ismeretlen, ám a személy-
névi anyaggal több esetben nem boldogult, és ez természetesen hátráltatta a familia 
rekonstrukcióját. Mindezeket a forrásokat prozopográfia módszerekkel elemeztem, 
igyekezve áttörni az eddigi módszertan korlátokat. Először is azonosítani kellett 
a familia tagjait és meg kellett állapítani – ha lehetett –, hogy milyen feladatokat 
láttak el, alapvetően két nagy csoportba (egyháziak és világiak) sorolva őket. Fog-
lalkoztam külön a származással, hiszen egy itáliai gyökerekkel nem rendelkező ma-
gyar bíboros esetében óhatatlanul felmerül, hány embert hozott otthonról magával, 
milyen arányt képviseltek, stb. Fontos volt kitérni a tényleges rokonok arányára, a 
szó szoros értelmében vett nepotizmus vizsgálatára. A korábban már említett hely-
színre vonatkozó tényezők sem maradtak figyelmen kívül: az udvartartás helyszíne, 
a bíboros tartózkodási helyei is összevetésre kerültek, ahogy az udvartartás intéz-
ményi jellemző, továbbá az udvartartás tagjainak műveltségi szintje.

Báncsa István bíborosi udvartartásának összetétele a következő képet mutat-
ja. Személyi összetétel tekintetében jól látszik két alapvető csoport, az egyháziaké 
(38 fő) és a világiaké (18 fő). Az előbbin belül egyértelmű, és abszolút értelemben 
is a legnépesebb alcsoport a káplánoké (18), akik közül egy esetben még arra is 
van adat, hogy a bíboros asztaltartásához tartozott. (commensalis). Őket követik 
az egyszerű familiarisok (15 fő), az valószínűleg a források korlátozottságának 
köszönhető, hogy – jelen pillanatban – az egyszerű familiarisok tömegéhez nem 
tudunk konkrét feladatot kötni. Ezzel szemben alacsony azoknak a száma, akiket 
külön klerikusként vagy áldozópapként említenek a források. A világiak minden 
esetben meghatározott feladattal rendelkeztek. Találunk közöttük a hivatali írás-
beliséghez – ha nem is nevezik kancelláriának – kapcsolódó jegyzőket, a gazdál-
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kodás feladatait ellátó kamarásokat, az ellátást és a végrendeletben feltűnő lovak 
beszerzését irányító senescalust és marsallt is. A bíborosi udvartartás működésé-
hez elengedhetetlen hétköznapi funkciók is megjelentek (szakács, pék, ajtonálló), 
ahogy az egészségügyi feladatkörök is (borbély, orvosok, ápolók).

A személyi összetételt illetően először is érdemes kiemelni, hogy a származás 
megállapítása talán a legnehezebb feladat. Harminc esetben, ami több, mint a fami-
lia tagjainak fele, egyáltalán nem rendelkezünk semmilyen támponttal. A fennma-
radó 26 fő esetében viszont érdekes arányok mutatkoznak. Ennek a csoportnak 
csaknem a fele (12 fő) magyar volt, ami az egészhez viszonyítva durván 20%-os 
arányt tesz ki, és ez nyilván nem annyira meglepő Báncsa esetében. Az is látszik, 
hogy a magyarok relatíve jelentős részaránya nem csupán a bíborosi időszak elejére, 
hanem még a középső és második felére is igaz. Ugyanakkor feltűnő, hogy közülük 
csak egy volt a bíboros rokona, unokaöccse (János). Az egyetlen személy, akiről 
tudjuk, hogy közvetlenül a bíboros asztaltartásához tartozott, szintén magyar volt, 
ahogy áldozópapja, kamarásai (talán egy kivétellel), szolgálói és káplánjainak egy 
része. A magyarokat az itáliaiak (6), a spanyolok (5) és a franciák (3) követik.

István bíborosi udvartartásának néhány további lényeges jellemzője is kiolvas-
ható az okleveles anyagból. Megállapítható, hogy maga az állandó bíborosi udvar 
Orvietóban volt, itt épült ki az az infrastrukturális háttér, amely magát az udvart 
jelentette. Természetesen ez nem jelentette azt, hogy a bíboros állandóan itt tar-
tózkodott volna, hiszen tevékenysége gyakorta elszólította onnan a pápai kúriába, 
vagy esetleg – legátusi megbízás esetén – egy-egy egészen távoli vidékre is. Ez 
utóbbival azonban Báncsa esetében lényegében nem számolhatunk. Az sem len-
ne meglepő, és nem is megmagyarázhatatlan, ha esetleg a bíborosi oklevelek és 
a pápai oklevelek kiadási helyei egyazon időpontban eltérést mutatnának, hiszen 
ez esetben joggal feltételezhetjük, hogy az előbbieket a bíboros nevében adták ki.

Ám Báncsa esetében erről nincs szó, saját okleveleit – amelyek döntő többsé-
ge amúgy is ítéletlevél – valóban jelenlétében állították ki. Ezek az oklevelek egy 
kivételével a bíborosi udvar egy meghatározott helyén az ispotályban keltek. Egy 
alkalommal ettől eltérően a bíborosi oklevél az orvietó bíborosi udvar kamará-
jában került kiállításra. Ha ezeket az alkalmakat összevetjük Báncsának a pápai 
kormányzatban folytatott tevékenységének helyszíneivel az adott időpontokban, 
akkor azt találjuk, hogy egyetlen alkalommal sincs átfedés a pápai kúriában tel-
jesített feladatokkal. Végezetül még egy tényező utal arra, hogy az említett orvie-
tói bíborosi udvarban kelt oklevelek kiállításánál maga Báncsa is jelen volt. Több 
esetben találunk ugyanis utalást a hivatalba iktatáskor használt bíborosi gyűrűre. 

Magát a főpapi gyűrűt pedig megtalálhatjuk a bíboros 1270-es végrendeletében.
Ez utóbbi dokumentum azt is sejtetni engedi, mintha a bíborosnak Viterbóban 

is lett volna egy udvartartása. Ez azonban csak ideiglenesnek tekinthető, hiszen 
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IV. Kelemen halála után a bíborosok éppen itt gyűltek össze az új pápa megvá-
lasztására, és így nem véletlen, hogy Báncsa végrendeletében viterbóikönyveiről és 
ingóságairól tesz említést.

Összeségében az orvietói bíborosi udvarban mindenképpen számolhatunk 
valamiféle hivatali írószervvel. Jóllehet erre közvetlen adat nincs, talán elegendő 
magyarázat, hogy az okleveleket jegyző személyek gyakran egyezést mutatnak a 
pápai kancellária személyzetével, ami gyakorlati megoldást kínált az írásbeliséggel 
kapcsolatos teendők ellátására. Ezzel szemben az idézett kiállítási helyek tanúság 
alapján megfogható egy külön kamara és egy ispotály, amelyet alátámaszt a bíbo-
rosi végrendelet szövege is, amely említ kamarást, orvosokat és ápolókat is.

A műveltséget illetően Báncsa familiája nem tartozott az abszolút élmezőnybe. 
Az egész időszakot tekintve 19 káplánból 7 végzett feltehetően egyetemi tanulmá-
nyokat, amire a magister cím utal. Ez a szám a teljes udvartartáshoz mérten elég 
kevés, ezzel Báncsa személyzete a sereghajtók közé tartozott, ám ha a káplánokhoz 
viszonyított arány nézzük, az a közel 37% már nem tekinthető olyan rossznak, nem 
egy bíboros akadt, akinek káplánjai közül jóval kevesebb folytatott egyetemi tanul-
mányokat. E mellett itt is érdemes kiemelni, hogy Báncsa külön nevelőt fogadott 
unokaöccsei mellé Besenyő Mátyás személyében, és ennek a törekvésnek az ered-
ményéről István – a későbbi kalocsai érsek – esetében meg is bizonyosodhatunk.

Érdekes, hogy Báncsa azon négy unokaöccse közül, akik egyházi pályára léptek, 
csak János volt biztosan a bíborosi familia tagja, a többi három (Carulus, István) és 
Orbász) viszont nem. Ennek ellenére mind részesültek különböző javadalmakban a 
nagybáty jóvoltából. Hozzájuk hasonlóan másokat is találunk, akik mind Báncsa Ist-
ván közbenjárásával nyertek el különböző egyházi állásokat. Úgy tűnik egyesek a Ti-
mót zágrábi püspökké emelésének haszonélvezői voltak, hiszen annak korábban bírt 
javadalmait nyerték el, amelyek betöltésének joga láthatólag Báncsának volt fenntart-
va, és ugyanez igaz más javadalmakra is (pl. az avilai dékáni stallum). Végül van két 
olyan eset is, amikor Báncsa egy bíboros kollégájával együtt folyamodott valamely 
harmadik személy érdekében, aki nyilván kapcsolatba hozható a prenestei bíborossal. 

Őket ugyan formailag nem lehet a familiához kötni, hiszen erre egyértelműen 
utaló kifejezéseket velük kapcsolatban nem találunk, ennek ellenére hárman biz-
tosan a rokonságban, a többiek bizonyára valamilyen nehezen megragadható kap-
csolatban álltak a prenestei püspökkel, leginkább a bíborosi holdudvar tagjaiként 
lehetne őket jellemezni. Báncsa bíborosi udvartartása vizsgálatának talán ez volt 
a legnagyobb módszertani kihívása: hogyan lehet megfogni ezt a nehezen defini-
álható réteget, és hogyan lehet mindebből megrajzolni e mikrotársadalom belső 
kapcsolatrendszerét, annak intenzitását.

■ ■ ■
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Turbucz Péter 
(levéltáros, MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára – Miskolc)

A vidék szerepe Marczali Henrik I. világháború alatti életében 
és életművében

 
Az előadás egy idáig ismeretlen életszakaszt kíván bemutatni Marczali Henrik éle-
téből, hovatovább a történész 1914–1918 közötti éveit. A téma aktualitását a már 
nagyon időszerű forráskritika mellett annak feldolgozatlansága, másrészt a „nagy 
háború” centenáriuma jelöli ki. Mindemellett az MTA Filozófiai Intézetében áp-
rilis 10-én rendezett Magyar-zsidó identitásminták műhelykonferencián elhangzott 
„Alexander Bernát és Marczali Henrik nézetei a nagy háborúról” című előadá-
som tapasztalatai szolgáltatnak hozzá alapot. Terveim szerint Zamárdi előadásom 
részben ezen korábbi téma Marczalira vonatkozó részének kiegészítésén és hely-
történeti-módszertani vonatkozásokban jelentős továbbgondolásán alapul.

A híres történész Marczali Henrik az élete 1910-ig – sajtópere révén részben 
1914-ig – ismertnek, feldolgozottnak tekintett. Dénes Iván Zoltán újabb keletű 
kutatásainak hála az 1919–1922 közti időszak, az ún. egyetemi meghurcolás idő-
szakának eseményei sem képeznek már fehér foltot. Az I. világháború vonatkozá-
sában, azonban még jelenleg is Tóth Zoltán 1943-ban megfogalmazott véleménye 
az uralkodó, miszerint Marczali 1910 után már nem alkotott jelentős történeti 
műveket. E kijelentést az elmúlt 70 évben a történész szakma aztán olyannyira 
akceptálta, hogy Gunst Péter 1980-as években közreadott rövid megjegyzésein túl, 
immár nemcsak a tudományos munkákkal, hanem magával az említett életsza-
kasszal sem foglalkoztak. 

Az előadás Marczali Henrik 1914–1918 alatti életének és a háborúról alkotott 
nézeteinek vázlatos ismertetésén túl, a tudós vidéken (Miskolcon, Aradon és Ba-
ján) tartott ún. háborús előadásait és a vidéki tartózkodás módszertani tanúságait 
vizsgálja. Adatolni szándékozom a helyszíneket, röviden bemutatom az adott tele-
pülés háborús organizációját, az előadásokat lebonyolító szervezetek (pl. Miskolczi 
Közművelődési Egyesület) rövid történetét, illetve ismertetem ezek világháború 
alatti propagandatevékenységét. Rekonstruálom az expozék tartalmát, illetőleg az 
elhangzott gondolatok tudományos/publicisztikai utóéletét (megjelent e az előa-
dás nyomtatásban vagy nem, ha megjelent akkor átdolgozásra került e, valamint 
hol került publikálásra), továbbá összefoglalom a település háborús hétköznapjaira 
gyakorolt jelentőségét. (Például segített-e egy nemzetközileg ismert és elismert tu-
dós előadása a fokozatosan eluralkodó apátiának időlegesen gátat szabni? Számí-
tott-e a nagy időkben egy „idegen véleménye” vidéken, ha igen mennyiben? Külön 
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vizsgálni szándékozom azt a kérdéskört, hogy miért pont – egy pesti történészt, 
köztük is miért épp’ – Marczalit hívták meg előadónak, illetve miért csak ezekre 
a településekre, valamint milyen visszahangra talált előadásának mondanivalója a 
helyi és az országos sajtóban. Az előadáshelyszínek közül Miskolc esetében rész-
letesen ismertem a Tiszai pályaudvarra történő megérkezés és távozás között el-
telt órák eseményeit, valamint a Miskolczi Közművelődési Egyesület kiadványai 
és a Miskolczi Napló napilap felhasználásával összefoglalom, hogy a nagyszámú 
hallgatóság – a háború alatt meglehetősen szokatlan módon – miért fogadta csa-
lódással Marczali Henrik háborús gondolatait és miként emlékezett erre később 
maga a tudós. A konzekvenciák levonásához végezetül arra a kérdéskörre kívánok 
válaszokkal szolgálni, hogy miben járulhat hozzá egy történész világháború alat-
ti és utáni életének megismeréséhez a vidéki tartózkodások és azok utóéletének 
megismerése, illetve a hadi előadások mennyiben járultak hozzá az enerváltság 
időleges felszámolásához az érintett településeken.  

Az előadás tervezett felépítése:
– Bevezető: Az I. világháború kitörésének hatása a magyar tudóstársadalomra és 

Marczali Henrik gondolkozására álltalában
– Hadsegélyezés és propaganda intézményi metszéspontjai a fővrosban és vidé-

ken (Erzsébet Népakadémia, Szabad Lyceum, Hadsegélyező Bizottság, buda-
pesti tudományegyetem stb.)

– Háborús mindennapok Miskolcon, Aradon és Baján
– Tudósok vidéken tartott háborús témájú előadásai 1914-1916 (hazafiság vagy 

háborús mintakövetés kérdése – érvek és ellenérek) 
– Marczali Henrik életének alakulása a háború első szakaszában 1914-1916
– A „nagy háború” témájának és toposzainak megjelenése Marczali Henrik tudo-

mányos munkásságában és publicisztikáiban
– Marczali mint tudós és (hírlapi-) propagandista (metszéspontok, érvek pro és 

kontra)
– Marczali Henrik a hadiszónok 1914–1917
– A „vidék” jelentősége Marczali hadi beszédeiben és háborúfelfogásában
– A történész vidéki előadásainak és azok utóéletének bemutatása (lokális és or-

szágos kontextusok, jelentőségspektrum(ok) felállítása)
– A miskolci tartózkodás és az előadás jelentőségének bemutatása
– Befejezés: Biográfiai, helytörténeti-módszertani és propagandatörténeti tanú-

ságok, az esteleges paradigmaváltás lehetőségei
– A háborús előadások kutatása, új irányok és eddig kihasználatlan lehetőségek

■ ■ ■
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Lakner Lajos 
(irodalomtörténész, tudományos igazgatóhelyettes, Déri Múzeum – Debrecen)

Déri Frigyes útja az oktató múzeumig

 
Déri Frigyes útja az oktató múzeumig
Déri Frigyes 1852-ben a délvidéki Bácsban születik egy, vélhetően a 19. század 
negyvenes éveiben idetelepedett zsidó családban. Az apa kereskedő és földbérlő, 
aki a Ferenc-csatorna megépülése után meglátta a gabonakivitelben rejlő lehető-
séget. Bajára költöztek, mert taníttatni akarják a gyereket. A Déri család akkultu-
rációját mutatja, hogy a német mellett áttérnek a magyar nyelvre.

A család 1872-ben Bécsbe költözik, s bár különböző időpontban, de valameny-
nyien kilépnek az izraelita vallási közösségükből. Déri Frigyes esetében minden 
bizonnyal arról lehet szó, hogy feleségül akarta venni a katolikus Brix Louise-t. 
A Brix-család tagjai gyárosok, s bejáratosak a legmagasabb társadalmi körökbe. E 
családi kapcsolatnak is köszönhető Déri gyors karrierje. 1886-ban veszi meg első 
csehországi gyárát, a másodikat pedig 1899-ben. Az osztrák birodalomban újra-
induló selyemgyártásba fektet be. Fölméri a piacot, s elhatározza, hogy specializá-
lódni fog. Nyakkendő selymet és nyakvédő sálat gyárt. Vállalkozása történetében 
nem az első világháború hoz jelentős változást, ahogyan adózása alapján látható, 
hanem a trianoni döntés. Gyárai idegen ország területére kerülnek.

Gyűjtőszenvedélyének irányát kezdetben Hans Makart szabja meg. Stájeror-
szági „kastélyát” ennek megfelelően rendezi be. 1912-ben azonban már egy nyilvá-
nos múzeum tervéről ír, a világtörténelem nagy kultúráinak tárgyait szerené ösz-
szegyűjteni és bemutatni oktatási célból. Átfogó képet szeretne adni egy-egy kul-
túráról. Gyűjteménye gyorsan gyarapszik. 1916-ban a műtárgyak értéke 239.000 
korona volt, 1919-ben pedig már meghaladta a 15 milliót. A fordulat összefügg 
felesége halálával. Eladja „kastélyát” és a tárgyait. De ennél fontosabb a magyar 
kulturális elmaradottságról szerzett tapasztalata: 1912-ben megvesz öcsétől, Déri 
Kálmántól egy akt festményt, avval a szándékkal, hogy a bajai múzeumnak ado-
mányozza, de „a polgármester azt üzente, hogy nem fogadhatja el a képet, mivel 
nincs múzeumuk.”

Déri Frigyes egyéb módon is támogatja a kultúrát. Alapító tagja Künstlerhaus-
nak és Urániának. Ez utóbbi révén ismerhette fel az ismeretterjesztés fontosságát.

Déri Frigyes és Debrecen
Déri Frigyes 1916-ban szülővárosának, Bajának ajándékozza gyűjteményét. El-
határozásnak nemcsak a szülőföldje iránti szeretete az oka, ahogyan többször is 
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vallja, hanem az a vágya is, hogy segítse hazája kulturális elmaradottsága fölszá-
molását. Elképzelése találkozik a magyar kultúrpolitikai törekvésekkel. A honala-
pítás ezeréves évfordulója ugyanis lökést adott a kulturális kezdeményezéseknek. 
A települések nemcsak résztvevői és látogatói a millenniumi kiállításnak, hanem 
intézményeket, egyesületeket, iskolákat alapítanak a közművelődés szolgálatára. 
Wlassics Gyula számos kisebb és nagyobb vidéki város múzeumalapítási törek-
véseinek a támogatója. Minisztersége ideje alatt 619 könyvtárat és 297 múzeu-
mot teszneek nyilvánossá. A helyi kulturális és művészeti élet szervezésére alakult 
egyesületek aktívan részt vesznek az alapításukban. 

Az első világháború azonban alapvetően változtatja meg a magyarországi tele-
pülések szerepét. Déri 1919-ben visszavonja a bajaiaknak tett ígéretét, mert meg-
változott a város jelentősége. Ez idő szerint Szerbiához tartozott és nem lehetett 
tudni, nem kerül az ország határán túlra. Déri számára viszont különösen fontos 
volt, hogy magyar városról legyen szó. Volt egy másik fontos feltétele is: a gyűjte-
ményének helyet adó városnak kulturálisan jelentősnek kell lennie. Korábban Baja 
ennek az elvárásnak is megfelelt, hiszen megyei központ volt, iskolaváros. 1919-re 
azonban ez a kitétel sem teljesült.

Új várost keresett: „... gyűjteményem megosztás nélkül oly magyar városba ke-
rüljön, mely nagyságánál, fekvésénél és magyar jellegénél fogva legalkalmasabb 
arra, hogy a gyűjtemény benne magyar kultúra közkincsévé válhassék”. Választása 
Debrecenre esett. Joggal, hiszen a város mind a két feltételnek megfelelt. 

Debrecen a 19. század közepe óta a tősgyökeres magyarság szimbóluma volt. 
A közvélemény szerint a város a magyar nemzeti törekvések biztos alapja, az ide-
gen érdekekkel szembeni védelem szilárd támasza. A 20. század elején a város 
politikai és kulturális identitásának alapja a főváros idegenségével való szemben-
állás.1909-re datálható a Nagy-Debrecen mítosz politikai diskurzusban való meg-
születése, mely szerint az igazi nemzeti törekvés kútforrása Debrecen. 

A város megfelelt a regionális, sőt azon túlmutató szerepnek is. Debrecen, 
művelődéstörténeti múltja és kulturális egyleteinek kiemelkedő tevékenysége ré-
vén a kelet-magyarországi régió központjának számít. Az 1912. évi XXXVI. tör-
vény két állami egyetem felállítását mondja ki, az egyiket Debrecenben. 1914-ben 
nyílik meg a Debreceni Magyar Kir. Tudományegyetem a Református Kollégium 
épületében. 

Trianon után továbbnő Debrecen kultúrpolitikai jelentősége, fontos nemzet-
politikai céllá vált ugyanis, hogy a „színmagyar vidéken kulturális gócpont legyen”, 
amit a város történet hitelesített. A református város nehéz sorsa ellenére is képes 
volt megőrizni kollégiumát és a magyar kultúrát. A református egyház zsinata által 
szentesített döntése, hogy az elszakított területek egyházai továbbra is a Magyar 
Református Egyház szervezetébe tartoznak, találkozott Déri meggyőződésével, 
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hogy Debrecen „különösen a megszállott részekre” komoly kulturális hatással, 
vonzerővel lehet.

Nem pusztán Déri dönt a megajándékozandó városról. A Nemzeti Múzeum 
érem- és régiségtárának igazgatója 1920 májusa elején részletes leírás készített a 
gyűjteményről, jelentőségéről és az akkori elhelyezés körülményeiről, Déri bécsi 
lakásáról Haller István vallás- és közoktatási miniszter részére, hogy döntést hoz-
zon. Haller 1920. május 9-én egy nemzetgyűlési választási pártgyűlésen jelenti be, 
hogy Déri egyetemes művelődéstörténeti jelentőségű műkincsei számára Debre-
cenben emelnek múzeumot. Déri Frigyes és Debrecen vezetői közti közvetítést 
Czakó Elemér múzeumigazgató és miniszteri tanácsos vállalja el, aki bár politikai 
szerepet is vállalt, kellő szakmai hozzáértéssel is rendelkezett.
 
Debrecen és Déri Frigyes
A korabeli forrásokból úgy tűnik, hogy a város vezetőit meglephette Haller beje-
lentése, de késznek mutatkoztak a gyűjtemény fogadására. 1920. október 18-án 
Déri ellátogat Debrecenbe, hogy megerősítse szándékát. 

Kezdetben nagy a debreceniek lelkesedése. Ajándékozási ünnepélyt rendeznek 
a füvészkert földíszített üvegháza előtt. Ugyanakkor föltűnő, hogy nem a hivatalos 
Debrecen, hanem néhány magánember az ügy aktív támogatója. Nélkülük nem 
került volna Déri gyűjteménye Debrecenbe. Történt ugyanis, hogy az ígéretek el-
lenére hónapokon át nem jelölte ki a város vezetése a Déri által is megfelelőnek 
tartott helyt. Amikor 1921 májusában újra Debrecenben jár, megdöbbenve áll a 
tehetetlenség és az értetlenkedés előtt. A város ugyanis nem akar belvárosi terüle-
tet adni. Déri azonban ragaszkodik hozzá, mert „a hely jobban hozzáférhető volna 
az egész város közönségének, a polgári és egyéb iskoláknak...” Leveleiben újra és 
újra visszatért a múzeum helyének a kérdésre, a döbbenten tapasztalja, hogy a 
döntéshozók nem értik múzeuma célját. Már-már visszavonja adományát a város-
tól, amikor a város néhány polgára meggyőzi, nem változtassa meg döntését. Déri 
vendéglátója, Sesztina Jenő kereskedő nagyerdei villájában kinyilvánítja, hogy a 
hely kiválasztásának elhúzódása sem másítja meg szándékát.

Az ajándékozás történetének krónikásai követve Dérit és támogatói vélemé-
nyét a városi vezetők szűklátókörűségét emlegetik. Nem rég azonban előkerült egy 
levél Czakó Elemér hagyatékából. Déri testvére, a népművészeti tárgyakat gyűjtő 
György írta Sesztina Jenőnek, amelyből kiderül, hogy a gyűjtő zsidó származása 
hátráltatta a megoldást: „Déri Frigyes alapítói tevékenysége idején Debrecen ak-
kori két szélső liberális hangadója: Márk Endre és Dégenfeld gróf azzal akadályoz-
ták meg az építkezésre általunk kiszemelt helyek birtokba vételét, hogy Egyház és 
Kollégium nem lehetnek hajlandók egy katolikusra keresztelkedett zsidó bármily 
értékes gyűjteményének a fő egyházi épületek közelében helyet adni”.
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A történtek összefüggésbe hozhatók azzal, hogy a 20. század elejére a város 
emblematikus társadalmi rétege egyre inkább elszegényedik, miközben a 19. szá-
zad második felétől a zsidó származású vagy velük jó kapcsolatot ápoló kereskedők 
és vállalkozók meggazdagodnak. Ugyanakkor a város vezetői és értelmisége ideo-
lógiájában továbbra is fontos szerepe jut a cívisnek mint a tiszta magyar hagyomá-
nyok őrzőjének.

Érdemes azonban megemlíteni egy másik mozzanatot is. Déri több feltételhez 
kötötte ajándékozását. Többek között egyesíteni szerette volna a saját és a Városi 
Múzeum valamint a Református Kollégium gyűjteményeit. Tudhatta, hogy a refor-
mátus főiskola múzeuma gyűjteményei nincsenek katalogizálva és nem látogatha-
tók. Ezért, s ezt fájlalja leginkább Déri, nem szolgálhatják a nemzet művelődését 
és tudományos kutatást. Véleménye bántó lehetett az egyházi vezetők számára, s 
ezért aztán nemcsak a gyűjtemény nem került letétként át az új múzeumba, hanem 
ellenszenvvel viseltettek Déri iránt.

Hogy a város történetében nem egyedi esetről van szó, jól mutatja Löfkovits 
Arthur esete, akinek az adománya 1902-ben megteremti a Városi Múzeum alapja-
it. A Déri Múzeum megnyitása előtt igazgatói tisztségéből méltatlanul eltávolítják. 
Ennek egyik oka zsidó volta. Életrajzírója, Sőregi János, aki 1930-tól a múzeumot 
igazgatta, kétértelműen szól Löfkovits alapítói tevékenységéről. Szerinte a múzeu-
malapítás lassan érő, de nemes tervét, egy magyar város élhetetlenségét kihasznál-
va megelőzte egy gyors és szerencséskezű zsidó ékszerész.

A kutatás módszertani tanulságai
A kutatás során tapasztaltam meg Marc Bloch megállapításának igazát, hogy a 

korbeli világokról a kortársak tudnak a legtöbbet, mert a később már nem áll ren-
delkezésre személyes levelek, naplók, hírek és pletykák. Ezért aztán a történetírás 
gyakran élettelen. Déri esetében is sok helyen vannak „szétszóródva” az informá-
ciók. 7 levéltárban, 6 múzeumban és számos könyvtárban kutattam eddig. S nem 
kerülhetem ki analógiák használatát. 

■ ■ ■
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Paksy Zoltán 
(PhD, főlevéltáros, MNL Zala Megyei Levéltára – Zalaegerszeg)

 
Pehm (Mindszenty) József és Zalaegerszeg

Mindszenty (eredeti nevén Pehm) József 1892-ben született a Vas megyei Csehi-
mindszenten. Iskoláit Szombathelyen végezte, s itt is szentelték pappá 1915-ben. 
Két évvel később, 1917. február elsején, 25 évesen nevezték ki Zalaegerszegre gim-
náziumi hit- és latin tanárnak. Ezt az állását azonban csak egy évig töltötte be, 
mert 1918-ban elhunyt a városi plébános és a szombathelyi megyéspüspök Pehm 
Józsefet nevezte ki a helyére. Zalaegerszegi plébánosi hivatalát egészen veszprémi 
püspökké való kinevezéséig, 1944. március 5-ig látta el. 

Zalaegerszegi pozíciója komoly közéleti funkcióval járt együtt, ugyanis a püs-
pökség képviseletében tagja lett a városi képviselőtestületnek is. Az 1918-ban le-
zajlott demokratikus átmenettel és a függetlenség kikiáltásával nem értett egyet, 
sőt abban az ország végromlásának veszélyét látta. Ezért már 1918 őszén, egy he-
lyi radikális jobboldali csoporttal együttműködve szervezkedésbe kezdett a Káro-
lyi-kormány ellen. Ennek következtében a kormány letartóztatta, majd házi őri-
zetbe helyezték.

Fogsága a Tanácsköztársaság idején szűnt meg, ekkor a direktórium megyei 
elnöke – azzal a feltétellel, hogy Zalaegerszegre nem térhet vissza – szabadon en-
gedte. Ekkor hazautazott falujába, Csehimindszentre. Itt láthatjuk élettörténeté-
nek egyik gyakran félremagyarázott epizódját, tehát őt 1919-ben nem a bolsevik 
hatalom, hanem a polgári kormány tartóztatta le a demokratikus államrend elleni 
aknamunka miatt, helyezte őrizetbe, s majd néhány hónap múlva a Tanácsköztár-
saság idején engedték szabadon.

Az ellenforradalmi rendszer hatalomra jutása után utazott vissza Zalaeger-
szegre, s ekkor aktív közéleti szerepet vállalt. Már 1918 karácsonyán megalapította 
a Zalamegyei Újság című lapot, amelyet a 2. világháború végéig a zalaegersze-
gi plébánia által fenntartott cég adott ki, s mindvégig Pehm határozta meg a lap 
szellemiségét. A Zalamegyei Újság a két világháború között a zalai megyeszékhely 
legnagyobb, illetve bizonyos években egyetlen sajtóorgánumává vált. A lap alapí-
tását Pehm József a Bangha Béla féle útmutatás alapján határozta el, mely szerint 
a katolicizmusnak, ahhoz, hogy visszaszerezze a modernizáció okozta szekulari-
záció és elvilágiasodás következtében elvesztett pozícióit, többek között a sajtót is 
fegyverként kell felhasználnia. Mindszentynek elkötelezett szándéka volt, hogy „az 
országrontók ellen tollal és szóval” küzdjön, s híveit „határozott és világos eligazí-
tásokkal” támogassa. (Mindszenty József: Emlékirataim. Budapest, 1989. 28-29. p.) 
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Hogy kik az „országrontók”, azt egy 1920-ban Zalaegerszegen kiadott röpira-
tában részletesen is taglalta. (Pehm József: Vigyázzatok az újsággal! Sajtóröpirat. 
Zalaegerszeg, 1920.) Nézete szerint a magyar társadalom erkölcsi leromlását a 
modern sajtó okozta. „Aki a hitet, erkölcsöt lerombolja, az ledöntötte az ország 
fenntartó oszlopait. Minden állam támasza, talpköve a hit és a tiszta erkölcs. En-
nek a sajtónak pusztára a neve és félig-meddig a nyelve magyar, de a lelke nem a 
mienk, az nemzetközi, határtalan bitang lélek.” S a szerző szerint ezt a pusztítást, 
destrukciót a zsidóság hozta el Magyarországra. „A perverz Molnár Ferencek, 
Bródi Sándorok, Kabos Edék.”; de a röpiratban ide sorolta még Szomori Dezsőt, 
Lengyel Menyhértet, Ignotus Pált, Szatmári Mórt, Gábor Andort, Szép Ernőt, 
Hatvany Lajost és másokat, gyakorlatilag minden zsidó származású írót, költőt 
vagy ismertebb újságírót. A lapok közül a Pesti Hírlapot, a Pesti Naplót, Az Est-
et, a Friss Újság-ot, a Huszadik Század-ot, a Világ-ot, természetesen a Népszavát, 
érdekes módon a kisgazdák lapját, a Kis Újság-ot és a Nyugat című ismert irodalmi 
folyóiratot sorolta a legkárosabbak közé. S ez a sajtó a „világhatalomra törtető, 
mindent meghódító s minden akadályon keresztülgázoló zsidóság avantgárdja, 
előcsapata.” „Az ő erkölcsük, nem a mi erkölcsünk, hanem a bűntanyák, az utcai 
lányok, az éjszakai pillangók erkölcse.”

Ezek az 1919/1920-ban megfogalmazott nézetei köszöntek vissza a Zalamegyei 
Újság hasábjain is. Emellett azonban tükrözte Pehm politikai nézeteinek másik sa-
rokpontját, a Habsburgokhoz hű legitimizmusát. IV. Károly sikertelen visszatérési 
kísérletei és a magyar legitimisták politikai veresége azonban számára is következ-
ményekkel járt: 1922. április 24-én a kormányzat a lapot betiltotta, Eckhadt Tibor 
miniszterelnöki sajtófőnök pedig kilátásba helyezte Pehm József letartóztatását. 
Végül az ügyet Mikes János szombathelyi megyéspüspök oldotta meg, aki Bethlen 
István miniszterelnök számára személyesen vállalt garanciát arra, hogy a lap fel-
hagy a legitimista és antiszemita izgatással. Bethlen ezek után – Eckhardt tiltako-
zása ellenére – személyesen engedélyezte a lap újbóli megjelenését. A Zalamegyei 
Újság ezek után valóban megjelent, s ekkor már mindkét tartalmat nélkülözte, fel-
hagyott az ellenzéki szemlélettel és az antiszemita közlések is elmaradtak.

Ezeknek az éveknek a kutatását nehezíti, hogy a Zalamegyei Újság első évei-
nek a számai egyetlen közgyűjteményben sem találhatók meg. Rejtélyes, hogy egy 
tekintélyes lap teljes évei eltűntek, az 1918 és 1922 közötti időszak összes száma, 
s csak pont a lap irányváltása utáni lapszámok találhatóak meg, ekkortól már hi-
ánytalanul. 

Pehm József városi plébánossá válása után azonnal aktív közéleti szerepet kí-
vánt játszani. Mint városi képviselőtestületi tag rendszeresen részt vett az üléseken 
és sok előterjesztést tett maga is. Ezek jellemzően több témát érintettek, melyek 
között fontos szerepet játszottak a plébánia és a katolikus egyház ügyei, amelyet a 



Emberközpontú történetírás – helytörténeti kutatás 

93

szokásos plébánosi magatartáson messze túlterjeszkedve, nagy elhívatással képvi-
selt. Erre két példát hozhatunk. Egyrészt egy új zalaegerszegi templom felépítésé-
nek tervét és kivitelezését, amelyet IV. Károly tiszteletére, „Magyarország utolsó 
apostoli mártír királya emlékére” építettek fel az ő irányítása, szervezése mellett. 
A másik példa a Notre Dame női apácarend Zalaegerszegre telepítése, zárda és le-
ányiskolájuk felépítése. Az impozáns második zalaegerszegi templomot végül 1927. 
szeptember 25-én szentelték fel, a ma Mindszenty József Katolikus Általános Iskola 
és Gimnáziumként működő zárdaiskolába pedig 1929 augusztusában költözhettek 
be az apácanővérek. Figyelemre méltó, hogy mindkét beruházás az 1920-as évek-
ben zajlott le, a trianoni Magyarország nehéz gazdasági viszonyai közepette. 

Emellett szinte megszámlálhatatlan más módon is igyekezett a katolikus val-
lás iránti elkötelezettséget a város lakóiban erősíteni. Ezek között azonban voltak 
olyanok is, amelyek erős visszatetszést keltettek. Ilyen volt a nem katolikus vallású 
keresztény felekezetekkel szembeni türelmetlensége. Zalaegerszeg ünnepségein 
rendre megtagadta a katolikus ceremóniát, ha azon a város protestáns lelkészei 
is vele egyenrangú szerepben vehettek részt. Ezért a rendezvényeket rendre úgy 
tartották, hogy az ünnepség központi részében lezajlott a katolikus ceremónia, s 
utána jóval szerényebb keretek között a protestáns. Folyamatosan számon tartot-
ta, hogy a megye tisztviselői közül ki protestáns, ezekről feljegyzéseket vezetett, a 
nem katolikus tisztviselőket igyekezett a közéletből kiszorítani. 

Városi képviselőtestületi tagként a másik komoly szerepvállalása a szociális 
ügyekben látható. Ezek közül kiemelkedik az országos ONCSA kezdeményezés 
(Országos Nép és Családvédelmi Alap) zalaegerszegi házépítésében játszott szere-
pe. A szegény sorsú, legalább négygyermekes nagycsaládok számára épített negy-
ven lakóház építéséhez a plébánia kamatmentes kölcsönnel járult hozzá, az egész 
akció lebonyolítását, a családok kiválasztását ő intézte. Pehm jól látta Zala megye 
elmaradott viszonyait, melyen a katolikus intézmények rendszerén keresztül, vala-
mint pártpolitikai vonalon próbált megváltoztatni. 

S végül a harmadik témát rendszeres politikai tartalmú kezdeményezései jelen-
tik. Városi képviselőként gyakran adott be előterjesztést országos, sőt nemzetközi 
politikai tartalmú állásfoglalásra. Így 1919-ben javasolta, hogy a város kérje fel 
a kormányt az országgyűlés épületére kereszt kitűzése érdekében, 1927-ben ja-
vasolta Lord Rothermere hivatalos üdvözlését, tiltakozást terjesztett elő Barthou 
francia külügyminiszter egyes megjegyzései miatt és sorolhatnánk. Ugyancsak ő 
javasolta Imrédy Béla városi díszpolgárrá való kinevezését. Gyakran tartotta ő az 
ünnepi beszédet, akár a városi, akár a megyei törvényhatóság ülésein. 

Ezek mellett a napi pártpolitikában is szerepet vállalt, ugyanis a korszakban a 
kereszténypárt megyei elnökeként is tevékenykedett. Ez a Bethlen kormányban 
miniszterelnök-helyettesi funkcióban lévő Vass József pártját jelentette 1922-től, a 
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Keresztény Gazdasági és Szociális Pártot. Tevékenysége elsősorban a képviselővá-
lasztások idején vált aktívvá, amikor igyekezett a zalaegerszegi választókerületben 
a párt irányvonalához tartozó jelöltet megválasztatni. Láthatjuk, hogy ebben ko-
moly sikert ért el, Zalaegerszeget ugyanis egyes rövidebb időszakokat leszámítva 
ebbe a táborba tartozó személy képviselte a parlamentben: 1920-ban még ellen-
zéki, legitimista és antiszemita képviselőként Szmrecsányi György. 1922-ben az 
ugyanehhez az irányzathoz tartozó Friedrich István volt miniszterelnök vereséget 
szenvedett, a képviselő egy Bethlent támogató jelölt lett. 1926-ban és 1931-ben 
azonban már ismét kereszténypárti képviselőt választott a város, Kray István báró 
révén, aki a Vass József féle minisztériumban dolgozott. 1935-ben Gömbös Gyula 
erőltette rá akaratát a városra a protestáns Árvátfalvi Nagy István képviselővel, 
1939-ben azonban ismét a kereszténypárti Thassy Kristóf lett a képviselő. 

Politikai tevékenysége azonban nem maradt meg a város falain belül. Kísérle-
tet tett pártja megreformálására is. 1938. április 19-ére, már mint pápai prelátus, 
tanácskozást hívott össze Budapestre, melyre az ország minden vármegyéjéből ér-
keztek küldöttek. A tanácskozás végeztével az értekezlet memorandumot juttatott 
el a médiának, amely a kereszténypárt megújulása érdekében sok fontos szociális 
kérdést vetett fel és a megoldásukra programot is kidolgozott, valamint javaslato-
kat tett a zsidókérdés megoldására is. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy Pehm József a két világháború közötti Zala-
egerszeg „erős emberévé” vált. Plébánosi hivatásán messze túlterjeszkedve vállalt 
közéleti és politikai feladatokat, amelyek azonban számos helyi konfliktust és el-
lentétet hoztak. Nagyon sok pere és bírósági ügye zajlott, főként magánszemélyek-
kel, de hadakozott a másik – általa protestánsnak tartott – lap ellen, amely aztán 
meg is szűnt. Kutas Kálmán evangélikus lelkész 1929-ben a vele való konfliktusok 
miatt kérte át magát másik lelkészi állásba, antiszemitizmusa pedig a helyi zsidó 
hitközséggel okozott állandó konfrontációt és sorolhatnánk. 

Életművéből eddig a zalaegerszegi időszaka volt a legkevésbé feltárt. Ebből kö-
vetkezően a legtöbb tévedés és félreértés is ehhez kötődik. Ilyen a már említett 
Berinkey-kormány idején történt elfogatása, de ilyen az 1944-es, nyilas hatalom-
átvétel után történt letartóztatása is. Ezekből származott az a nézet, amely sze-
rint ő olyan demokratikus elkötelezettségű személy volt, aki szembeszállt minden 
szélsőséges politikai rendszerrel, s azok idején mindig le is tartóztatták. Ugyan-
csak ide tartozik az a legenda is, mely szerint 1944-ben zsidókat rejtegetett, sőt 
a kormánynál követelt intézkedéseket a zsidók védelme érdekében. A Wikipédia 
című népszerű oldalon például az életrajzában ez még mindig így szerepel, azzal 
az emlékirataiból kommentár nélkül átvett idézettel együtt, mely szerint ennek a 
katolikus püspöki fellépésnek köszönheti a budapesti zsidóság a megmenekülését. 
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Az életével kapcsolatos fehér foltok az elmúlt években eltűntek, amikor Balogh 
Margit történész tollából több kisebb publikáció után végül 2015-ben megjelent a 
Mindszenty nagymonográfia. Ez a kitűnő és részletes mű valamennyi vitás kérdés-
re választ ad és hatalmas forrásbázist feldolgozva reálisan mutatja be az életművet, 
rendkívül sok adalékkal gazdagítva a zalaegerszegi időszakot is. 

■ ■ ■

Nagy Imre Gábor 
(főlevéltáros, igazgatóhelyettes, MNL Baranya Megyei Levéltára – Pécs)

Pécs város választott törvényhatósági bizottsági tagjai 
kutatásának nehézségei a dualizmusban 

 
A dualizmus kori városi helyhatósági választások feldolgozottsága messze elma-
radt az országgyűlési választásokétól, hiszen a választásoknak a kutatása nem egy-
szerű dolog. 

Az első dualizmuskori képviselő-testület választást még az 1848. évi XXIII. tc. 
alapján bonyolították le. 

A város képviselő-testülete, az ún. törvényhatósági bizottság – a törvényható-
sági törvény, az 1870. évi XLII. tc., illetve 1886. évi XXI. tc. szerint – 1872 és 1929 
között fele részben a legtöbb adót fizető (a továbbiakban virilis), fele részben a 
választott tagokból (képviselőkből) állt. Pécs város törvényhatósági bizottságának 
1872-től 96 (48 virilis, 48 választott), majd 1884-től 114 (57 virilis, 57 választott 
tagja) volt. 

A törvényhatósági törvény szerinti első választás alapján 1872-ben alakultak 
meg a törvényhatósági bizottságok. A törvényhatósági bizottság választás alá eső 
tagjait az 1870. évi XLII. tc. 28. §-a értelmében hat évre választották úgy, hogy a 
tagok felét három évenként az általános választásokon mindig újraválasztották. A 
következő, 1875. évi általános választásnál sorshúzással léptették ki a választott 
tagok felét, akiknek így kivételesen három év után járt le a megbízatásuk, ezt köve-
tően már hat évesek voltak a mandátumok. Összességében tehát az első világhábo-
rúig a következő években tartottak helyhatósági választásokat: 1872, 1875, 1878, 
1881, 1884, 1887, 1890, 1893, 1896, 1899, 1902, 1905, 1908, 1911, 1914. Az 1915. 
évi VI. tc. 2. §-a értelmében a törvényhatósági bizottsági tagok megbízatását a 
világháború idejére meghosszabbították, a következő választás időpontja azonban 
különböző okokból egészen 1929-ig kitolódott.
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Üresedés esetén (tagsági képesség elvesztése, lemondás, haláleset) magától ér-
tetődően időközi választásokat (pótválasztásokat) tartottak, a megürült választott 
törvényhatósági bizottsági helyeket általában az év végén töltötték be.

A választójogot cenzushoz, vagyis bizonyos feltételekhez – vagyonhoz, mű-
veltséghez, nemhez, ottlakáshoz stb. – kötötték, így például csak a férfiak szavaz-
hattak. 1872-ben a lakosság 9,2%-a, 1881-ben 5%-a, 1900-ban 6,5%-a, 1914-ben 
13,4%-a rendelkezett választói jogosultsággal.

A három évenkénti általános törvényhatósági bizottsági tagválasztásokon az 
újonnan megválasztott törvényhatósági bizottsági tagok aránya 20 és 40% között 
mozgott. 

Az önkormányzati választási rendszer egyik jellegzetességének tekinthető, 
hogy társadalmi szempontból felfelé nyitott és lefelé zárt volt. A felfelé nyitottság 
azt jelentette, hogy a közgyűlés tagjainak nemcsak a fele került ki a virilisek közül, 
hanem még a választással bejutott személyek többsége is a vagyonosabb és művel-
tebb rétegből származott. A lefelé zártság viszont azt jelentette, hogy kizárták a 
társadalom szegényebb, kevésbé művelt tagjainak megválasztását. 

Az igazi problémát a megválasztott törvényhatósági bizottsági tagok társadal-
mi szerepének elemzése jelenti, hiszen a viriliseket kivéve nem ismert a vagyoni 
helyzetük. 

A történész a helyi politikai elit történetének árnyalt és pontos képének feltá-
rására törekszik. A polgári korról sok könyvészeti és levéltári forrás, sajtó és sze-
mélyes visszaemlékezés (oral history) maradt fenn. Nagy valószínűséggel azonban 
nem lehet átnézni mindet a kutatás kapcsán. 

A helyi elit tagjait a családtörténet miatt is kutatják, itt viszont gyakran a mód-
szertani és forrástani ismeretek hiányoznak. Az előadás módszertani segítséget 
kíván nyújtani a források felhasználásához.

Első problémát a családnevek írása okozza, hiszen ugyanazt a személyt az ira-
tokban, sajtóban különböző alakban írták, sőt az is előfordult, hogy ő maga is kü-
lönböző változatokban írta alá a nevét. Az azonos családnevek különböző írására 
nagyon sok példa említhető: Preindel ~ Preindl, Zofcsák ~ Zsofcsák, Vogel ~ Vogl, 
Hajmássy ~ Hajmási, Chachinovich ~ Csacsinovics, Danitz ~ Danicz, Mayerhoffer 
~ Majerhofer, Pap ~ Papp, Dürnpacher ~ Dürnbacher, Eret ~ Erreth, Reh ~ Reeh, 
Kotzer ~ Koczer, Schnekkenberger ~ Schneckenberger, Steinhauzer ~ Steinhauser, 
Stipanovics ~ Sztipánovits, Tailszbauer ~ Teilszbauer, Vlaszits ~ Vlasics, Weidin-
ger ~ Veidinger stb. stb.

A családnevek egységes írásmódjáról az anyakönyvek, kézikönyvek, névtani 
szabályok segítségével dönteni kell, és ugyanazt a személyt csak egyféleképpen 
szabad leírni. A különböző névváltozatok az első előfordulásnál szerepelhetnek 
lábjegyzetben vagy zárójelben.
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Hasonlóképpen gond az azonos nevű személyek megkülönböztetése, hiszen 
a pécsi közgyűlésnek például egyidőben több Horváth Antal nevű képviselője is 
akadt.

Különböző név is takarhatja ugyanazt a személyt. Így például az 1867-ben kép-
viselővé választott Chachinovich (Csacsinovics) Endre és az 1872-ben mandátu-
mot nyert Taray Andor ugyanazon személy.

A helyhatósági választásokhoz nélkülözhetetlen a helyi sajtó felhasználása. A 
sajtó kiváló forrás, hiszen tükrözi a kortársak véleményét. Nem szabad azonban 
elfelejtkezni az újságok pártszimpátiájáról, hiszen a Pécsi Lapok, Pécs, Füfkirch-
ner Zeitung, Pécsi Napló, Pécsi Figyelő, Pécsi Közlöny, Dunántúl és Munkás című 
lapok szellemisége jelentősen eltért egymástól. Az önkormányzati választások 
szempontjából a liberális Pécsi Napló a kormánypárti, a Pécsi Figyelő Független-
ségi és 48-as párti, a Dunántúl katolikus, a munkás pedig szociáldemokrata szel-
lemiséget képviselt.

Az újságok narratív közlését mindenképpen ki kell egészíteni a választások sta-
tisztikai elemzésével, hiszen az önmagában nem sokat mond, hogy soha nem látott 
lelkesedéssel zajlott le egy választás.

Különösen a sajtóban sok az olyan pontatlan adat, amely matematikailag nem 
egyezik. Például a Pécs c. lap szerint 1884-ben „az első kerületben 248, a második-
ban 483, a harmadikban 488, a negyedikben 219 és az ötödikben 200 választó lakik, 
összesen tehát 1598”, ha azonban a választók számát összeadjuk 1638-at kapunk. 
A Pécsi Napló 1911. január 31-iki tudósítása szerint 3309 választóból 2490 adta le 
szavazatát, ám az öt választókerület adatai szerint a választók száma csak 3020, a 
szavazatok száma pedig csak 2291. A Pécsi Napló 1914. február 4-iki cikke szerint 
3864 választóból 3020 ment el szavazni, ám a szavazatok száma itt is csak 3019. 

Az újságok hírei nem ellenőrzöttek, ezért azok közléseit a szellemiségtől füg-
getlenül, kezeljük kritikával. Például a Pécsi Napló 1899. március 14-iki számában 
a III. választókerületben 8 képviselőjelöltről írt, holott a választókerületben 9 kép-
viselőt jelöltek. Krausze Ignác neve kimaradt a javasolt személyek közül. A Pécsi 
Napló 1905. január 24-iki számában a III. választókerületben a 9 képviselő helyett 
ismét csak 8 megválasztásáról számolt be, ezúttal Csukás Zoltán bádogosról fe-
lejtkeztek el. A történelemírás követelménye, hogy több forrásból dolgozzunk, ám 
ennek gyakran gátat szab a források hiánya, így nincs mód az adatok ellenőrzésére.

Az önkormányzati választások folyamata jól ismert. A választás kiírását a je-
lölés és választási kampány követte, majd a választás az igazolási eljárással zá-
rult. Nagyon lényeges, hogy a megválasztás ténye még nem jelenti a mandátum 
elnyerését, hisz azt el kellett fogadnia, igazolnia kellett az arra kijelölt testületnek. 
Elengedhetetlen tehát a választást nyert és az igazolt képviselők névsorának ösz-
szevetése. Például az 1867. május 26-iki képviselő-testületi választás eredményét a 
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május 30-iki alakuló közgyűlésen ismertették, vagyis igazolták a megválasztott 102 
képviselőt. Mégsem ez a végleges képviselő-testületi névsor, hiszen csak a szep-
tember 9-iki közgyűlésig fejeződött be a mandátumot nyert képviselők eskütéte-
le. Így elhalálozás és mandátum visszautasítás miatt Farkas István, Markus Antal, 
Papp József és Zsolnay Miklós valójában nem került be a testületbe. 

1872-től a virilizmus is befolyásolta a választott képviselő-testületi listát, hi-
szen mindenki csak egy jogon lehetett tagja a törvényhatósági bizottságnak. Így 
azoknak a választott törvényhatósági bizottsági tagoknak, akik virilis jogon is be-
kerültek a képviselő-testületbe, dönteniük kellett, hogy melyik mandátumukat 
tartják meg. Például 1872 végén Radenics János a virilis tagságát választotta, ezért 
1873 januárjában új képviselőt választottak a helyébe. Az önkormányzati választá-
sok kutatásánál tehát elengedhetetlen a virilizmus vizsgálata.

A képviselő-testületi tagság tanulmányozásához is szükséges a virilizmus fel-
térképezése, hiszen váltakozva – választott és virilis jogon – is lehetett valaki tagja 
a testületnek. Például Bánffay Simon közjegyző 1883-ban virilis, 1884-től 1902-ig 
pedig választott tagja volt a városi törvényhatósági bizottságnak. 

A források hiánya miatt – kevés kivételtől eltekintve – lehetetlen meghatározni 
a képviselők pártállását. Még a szociáldemokrata képviselők számának megálla-
pítása sem problémamentes. Pécsett a Magyarországi Szociáldemokrata Párt volt 
az első olyan párt, amely valóban szervezett módon képviselte egy meghatározott 
társadalmi réteg érdekeit. A pécsi Szociáldemokrata Párt erejét és szervezettségét 
az is bizonyítja, hogy 1909-ben, az országban elsőként sikerült szociáldemokra-
ta jelöltet bejuttatni a város törvényhatósági bizottsága közgyűlésébe. Az 1909. 
november 28-iki időközi választáson – a lemondott Graumann János helyett – a 
szociáldemokrata párt helyi titkárát, Szabó József (1872-1919) kőművesmestert 
választották meg az V. választókerületben, a budai külvárosban törvényhatósá-
gi bizottsági tagnak. Az 1911. évi választásokon Szabó Józsefen kívül két szoci-
áldemokrata politikus, Hajdu Gyula (1886-1973) és Vlasics Ferenc is bekerült a 
törvényhatósági bizottságba. Az 1914. évi választásokon a szociáldemokrata párt 
négy jelöltje szerzett mandátumot az V. választókerületben: Blázsovics Ignác, Kis 
Gadó Mátyás, Pécs József és legifjabb Suvákovics György. Az azonban kérdéses, 
hogy a képviselők valóban szociáldemokratáknak tekinthetők-e, vagy csak a szoci-
áldemokrata párt sikeres választási taktikájának köszönhették győzelmüket. 

Összességében a helyhatósági választások kutatásának buktatói nem ösztönzik 
a téma vizsgálatát, ám a nehézségek egy része módszertani felkészültséggel áthi-
dalható. 

■ ■ ■
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Wéber Adrienn 
(doktorandusz, könyvtáros, Csorba Győző Könyvtár – Pécs)

A dualizmuskori régiséggyűjtés aktorai Pécsett és Baranyában 
A régészeti tárgyakkal kapcsolatba kerülő individuum tipológiája, illetve a 

regionális múzeum kialakulásában játszott szerepe

 
A kutatás középpontjában a fennálló kulturális struktúra változása, az átalakulás 
folyamata, az ebben részt vevő cselekvő történelmi aktorok, s az általuk megtes-
tesített társadalmi gyakorlat módosulása, a kulturális innováció áll, melynek ha-
tására a kulturális intézményrendszer decentralizálódik. A korszak modernizációs 
folyamatai által még gyakrabban napvilágra kerülő régészeti tárgyak az identitását 
kereső, öntudatra ébredő, önmagát reprezentálni kívánó, az általános tankötele-
zettség által egyre műveltebb társadalom széles rétegeit késztették cselekvésre. Az 
ebben szerepet vállaló egyének közreműködésével a régészeti tárgyak mindinkább 
valamilyen magán-, vagy közgyűjteménybe kerültek. A régiséggyűjtés aktorai által 
véghez vitt változás végeredménye a regionális múzeumok létrejötte volt, mely-
nek során a kezdetben individuális cselekvési forma társadalmi támogatottságot 
és megbecsülést nyervén intézményesített gyakorlattá vált.

A régiséggyűjtés aktora elnevezés csak általánosságban, egyfajta gyűjtőfoga-
lomként fejezi ki a régészeti tárgyhoz hozzájutó, azt összegyűjtő individuumot, és 
mint ilyen, egymástól igen eltérő szerepvállalásokat, relációkat takar.

Az egyén, a történelmi cselekvő aktor vizsgálatunkban a dualizmuskori társa-
dalom azon tagja, aki forrásokkal adatolhatóan kapcsolatba került régészeti tár-
gyakkal, s ez cselekvésre késztette. Maga a cselekvés igen változatos lehetőségeket 
takar: a tárgy (vagy régészeti jelenség) elpusztításától kezdve, az idővel az országos 
vagy regionális közgyűjtemény részévé váló magángyűjtemény felállításáig sok-
sok viszonyulási formát találunk.

A régiség és az egyén relációjában alapvető jelentőségű az a momentum, mi-
ként kerül a régészeti tárgy az individuumhoz, utána mit kezd vele, milyen szemé-
lyes motiváció, előzetes tudás alapján dönt a tárgy sorsáról. Ez a két aspektus az, 
ami alapvető fontosságú a kategóriaképzésben, a tipológia felállításában. Ameny-
nyiben szándékosság feltételezhető a régészeti tárgy és az egyén közötti kontaktus 
létesítésében, akkor az egyén egyfajta kereső, kutató habitussal ruházható fel. Ha 
azonban véletlenül jut hozzá a régészeti tárgyhoz, akkor a találó szerepét ölti. E 
két, jól elkülöníthető kategória (archetípus) az individuum további tipológiájában 
eltérő aspektusok mentén teszi lehetővé az elemzést.
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A találó archetípusán belül a veszni hagyó, a pusztító, az újraértelmezve meg-
őrző, adományozó és eladó karakterekkel találkozhatunk. Ez az archetípus a re-
gionális múzeum létrejötte szempontjából legjobb esetben is passzív, mindössze 
gyűjteménygyarapító szerepet játszik, magában az intézményesülési folyamatban 
nem vesz részt.

A regionális múzeumügy aktorai egyértelműen a kereső, kutató archetípusban 
vannak. E kategóriát alkotja a régész (hivatásos és nem hivatásos, azaz laikus, 
amatőr és dilettáns régész), a helytörténész, a régiséggyűjtő, a régiségkereskedő, a 
hamisító és a csaló típusa.

Vannak egyik archetípusba sem sorolható személyek, akik akár foglalkozásuk 
(ékszerészek, hatóságok – szolgabíróság, csendőrség, rendőrség), akár ismertsé-
gük, ismeretségük révén interakcióba léphettek a régiségekkel kapcsolatba kerülő 
egyénekkel, így a régiségekkel is. Ha segíthették a régiségek közgyűjteménybe ju-
tását, közvetítővé váltak.

A régiségekkel kapcsolatba kerülő egyének tipológiája alapján azok a személyek 
különösen érdekesek a regionális közgyűjtemények kialakulása szempontjából, 
akik több tipológiai kategóriába – az alábbiakba: régiséggyűjtő, régész, helytörté-
nész – is besorolhatók. 

E szűkebb csoport alaposabb biográfiai, személyiségre is kiterjedő elemzésével 
meg lehet találni azt a személyt, illetve azon személyek körét, akik a helyi múze-
umügy motorjaként működtek. Előfordulhat, hogy egy személy a korábbi kutatási 
eredmények alapján múzeumalapító személynek tűnhet, de kiderülhet, hogy nem 
ő az intézményesülési folyamat cselekvő ágense, hanem egy olyan személy, akit a 
korábbi kutatás kevésbé vizsgált.

Az egyén tipológiájának felállítása során különösen fontos a morális cselek-
vőnek elfogadott felelős aktorok körének meghatározása, ugyanis körükben ke-
resendők azok az egyének, akik ha a regionális múzeumügy mellé álltak, akkor 
múzeumalapító szándékukat nagy valószínűséggel siker koronázta. A dualizmus-
kori Baranya társadalmában a cselekvő aktoroktól megkülönböztetett, morális 
cselekvőnek elfogadott felelős aktorok azon túlmenően, hogy rendelkeztek a kultu-
rális innovációt eredményező struktúra-módosításhoz szükséges „tudással” tár-
sadalmi támogatottság, elfogadottság és megbecsültség is övezte személyüket. 
Foglalkozásuk alapján következtethetünk képzettségükre, mely nagyban megha-
tározta kognitív képességeiket, ami egyrészt a régészeti tárgyak helyes értelmezé-
séhez, értékük felismeréséhez, megőrzésük megfelelő módjához segítette hozzá az 
egyént, másrészt a foglalkozásuk által betöltött magasabb társadalmi státuszuk, 
vagy presztízsük, illetve befolyásos támogatóik által hatással bírhattak közösségük 
tagjaira, közigazgatási és társadalmi folyamataira, a kulturális sémák áthelyezésére 
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(transzponálása) és az erőforrások mobilizálás.* Képességeik, adottságaik és lehe-
tőségeik tudatos és megfontolt felhasználásával meghatározó szerepet játszottak 
a regionális múzeumügy és a helytörténeti kutatás eredményeinek a tudományos 
diskurzusban való megjelenésében.

Az egyén mindazonáltal egy több aspektusból is determinált térben fejtette ki 
tevékenységét, így személyes jellegzetességei és kvalitásai mellett, fontosak mű-
ködési helyének, térbeli környezetének fizikai, politikai, gazdasági, társadalmi és 
kulturális szegmensei.

A kutatás módszertani eredménye egy olyan, a múzeumalapító individuum és 
a regionális adottságok mentén körvonalazott szempontrendszer felállítása, mely-
ben lehetővé válik a közgyűjteményi rendszer dualizmuskori decentralizációjához 
vezető átalakulási folyamat sarkalatos pontjainak megállapítása.

E szempontrendszer a kor egyik „mintamúzeuma”, a szekszárdi múzeum va-
lamint a Pécsi Városi Múzeum kialakulási folyamatának összevetésével alakult ki, 
ahol a kutatás fókuszpontjában a múzeumalapítók állnak. E két településen hasonló 
adottságokkal, időben nagyjából egy korszakban jött létre a múzeum, viszont igen 
lényeges különbségekkel és eredményekkel zárult a szerveződési folyamat. Szek-
szárdon az első látogatható kiállítás megnyílásától számított öt éven belül önálló, 
múzeumi célra létesült épület, kiválóan szervezett és kiterjedt, támogató kapcsolat-
rendszerrel rendelkező, mind szakmai, mind társadalmi szinten morális cselekvő-
nek elfogadott felelős aktor által működtetett múzeum jött létre. Ezzel szemben Pé-
csett kezdettől fogva bérleményben, olykor-olykor épp a múzeumalapító személyek 
által támasztott akadályok miatt évekig elhúzódó folyamattal, a régészeti tárgyakkal 
korábban nem kimutatható kapcsolatban lévő, a múzeumügy szempontjából lénye-
ges (szakmai, anyagi, presztízs értékű) kapcsolatrendszerrel nem rendelkező múze-
umigazgató** vezetésével kezdte meg működését a regionális múzeum.

Pécs és Szekszárd összevetése alapján e szempontok hat nagyobb témakör 
mentén körvonalazhatók: egyrészt szükséges az individuum analízise, a múzeu-
malapító személyének vizsgálata. Ennek lényeges aspektusai: hivatása, családi hát-
tere, domináns hajlamai, a felállított tipológiai rendszer alapján hangsúlyos egyéni 
készségei, képességei, szakmai – régészeti – pályafutása csúcsa (érintve az el nem 
ért, de megpályázott, illetve be nem töltött titulusokat is), valamint emlékezete. Az 
individuum kontextualizálása, az egyén „holdudvarának” – fizikai, politikai, gaz-
dasági, társadalmi, mentális és kulturális közegének – elemzése ugyancsak kívána-
tos a múzeum kialakulása szempontjából. Fizikai környezete régészeti aktivitása 

* Ezek jelentőségét Sewell hangsúlyozta: Gyáni 2017 51.
** Marosi Arnold múzeumigazgatói tevékenysége Székesfehérvárott egyértelműen sikeresebb és 

pregnánsabb karaktert öltött.
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szempontjából, politikai szerepvállalása pedig a múzeumügy organizációs folya-
matai miatt lényeges. A gazdasági téren az egyén anyagi háttere és mozgástere 
értendő, mely a régiségekhez való hozzájutáson túl, közvetve azt is meghatározta, 
mennyi időt tudott régészeti tevékenységére szánni. A társadalmi közege – azaz 
anyagi, szakmai, társadalmi, politikai presztízzsel bíró támogatói – által kapcso-
latrendszere körvonalazható, mely elengedhetetlen az individuum morális cselek-
vőként való elfogadásához, azaz a sikeres múzeumalapításhoz. Az egyén mentális 
és kulturális közegének vizsgálatával szakmaisága ragadható meg. Előbbinek egyik 
fokmérőjét iskolai háttere mellett publikációi jelenthetik, amelyek bizonyítékul 
szolgálnak gondolkodásának komplexitására. Az egyén kulturális közegét például 
egyleti, szakmai szervezetekben betöltött tagsága, könyvtárhasználata jellemezhe-
ti. A hely kontextualizálása során az egyén működési területe, a létrejövő múzeum 
helye, a település fizikai, politikai, gazdasági, társadalmi, mentális és kulturális kö-
zege vizsgálandó. Elemzendők a regionális múzeum genezisének mérföldkövei: a 
múzeumalapító szándék, társadalmi támogatást jelentő történelmi, régészeti, ill. 
múzeumegylet, a törvényhatósági bizottság szerepvállalása (pl. múzeumi bizott-
ság, alapszabályzat), a múzeum infrastrukturális (bérépület, kiállítási szekrények, 
telek, múzeumi célra épült épület), gazdasági (pl. múzeumalap, egyszeri állami 
támogatás, rendszeres államsegélyek, múzeumegyesületi támogatás) háttere, és 
tárgyi feltételei (gyűjtemény) is. Mindezek kapcsán kiemelendők a múzeumalapító 
egyén szerepvállalásai. Végül a folyamat betetőzéseként érdemes a létrejött mú-
zeum jellegzetességeit is górcső alá venni az első korszakban* – mióta látogatható, 
mikor volt a nyilvános megnyitó, mi jellemzi a gyűjteményt, a múzeumigazgató 
személyét, van-e évkönyve, milyen a társadalmi támogatottsága (látogatók, mú-
zeumegyesület tagsága, múzeumi rendezvények, közművelődési tevékenysége) 
– megvizsgálni, mi teljesült és miként a múzeumalapítási célokból. E folyamat 
betetőzése a múzeumi célra épült, önálló épület, esetleg kultúrpalota. Végezetül 
egyes helyi sajátosságok (pl. személyi konfliktusok) ugyancsak hatottak a regionális 
múzeumok kialakulására.

A regionális múzeumok létrejöttének e csomópontok alapján történő elemzése 
mellett azért van szükség a régiséggyűjtés baranyai aktorainak pontos tipológiájá-
ra, hogy még inkább megérthessük az egyén szerepét, eredményessége, vagy ku-
darca okát a régiséggyűjtés intézményesülésének folyamatában. Ezáltal kaphatunk 
magyarázatot arra, hogy a sok tekintetben analógiákat mutató, látszólag hasonló 
kvalitásokkal rendelkező aktorok által működtetett regionális intézményesülési 
folyamat miért volt sikeres, ill. sikertelen, továbbá miért húzódott évtizedeken ke-
resztül az adott esetben azonos helyzetben lévő, vagy akár jobb adottságokkal ren-

* Értsd az I. világháború előtti.
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delkező településeken. Amikor nem a morális cselekvőnek elfogadott felelős aktor 
fog múzeumalapításba – ahogy ez Pécsett is történt –, akkor az nehézségekkel jár, 
s elhúzódó folyamatot eredményez.

■ ■ ■

Berecz Anita 
(tudományos segédmunkatárs, Eszterházy Károly Egyetem BTK Történelemtudományi 

Intézet – Eger)

Az adatbázis alkalmazási lehetőségei a várostörténetben 
Az ingatlanbirtokosok térbeli szerveződésének vizsgálata 

a dualizmuskori Egerben

 
A várostörténeti szakirodalomban az elmúlt évtizedekben több kísérlet is született 
az ingatlantulajdonosok változásának különböző időmetszetekben való nyomon 
követésére, elemzésére. A hasonló jellegű, de más megközelítést alkalmazó vizs-
gálatok, társadalomtörténeti mélyfúrásokat végezve, egy-egy jellegzetes város-
negyed, utca esetleg bérházak lakóira, lakóösszetételére közelítettek rá, elemezve 
hogyan alakult a társadalmi összetétel és a városrész státusza. Egész belvárosra irá-
nyuló háztulajdonosi vizsgálat két nagyobb város, Sopron és Pécs esetében történt, 
amik leginkább adatgyűjteményként szolgálnak a kutatók számára. A belvárosi 
ingatlantulajdonosok összességére, a tulajdonjog hosszú távú nyomon követésére 
azonban már kevesebb figyelem fordult a kutatók részéről. Általánosan elfogadott 
vélemény szerint a 19. században készült kataszteri térképek kiváló forrásnak bi-
zonyulnak a városkép és társadalom-topográfia kutatására, a hozzájuk kapcsolódó 
telekkönyvek pedig lehetőséget adnak az ingatlanhelyzet hosszú távú, folyamatos 
vizsgálatára. A lakóhelyek lokalizálásához alapvetően egy kevésbé használt forrást, 
az Egri Körzeti Földhivatalban található, 1890-es kataszteri térképhez tartozó bel-
városi telekkönyvekben regisztrált tulajdonosok változását dolgoztam fel, az ada-
tokat pedig nominális szinten egyéb forrásokkal kapcsoltam össze. 

Az elmúlt években így 539 belvárosi ingatlan tulajdonjogi változását rögzítet-
tem egy Microsoft Access adatbázisban, ami közel 5000 személyt, 2809 tulajdon-
jogi viszonyt (öröklés, vásárlás) tartalmaz. A vizsgálat időintervallumának kijelölé-
sét alapvetően befolyásolta a források fellelhetősége, két szélsőérték közötti - 1863 
és 1920 – időszakra terjeszthetőek ki, de leginkább a századforduló időszakára 
koncentrálódnak az adatok. Az adatokat összevetettem az 1883-as adóösszeírás-
sal, melynek segítségével képet kaptam egy időmetszetben vizsgált belvárosi tu-
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lajdonos - bérlő viszonyrendszerről. Az így kapott adatokat összeegyeztettem az 
1884-es házadó összeírással, ami részletezi az ingatlanban található szobák számát 
és a házhoz tartozó bolthelyiség/kocsma/kávéházi helyiségeket, illetve azt, hogy 
ezekből mennyit adtak bérbe az adott évben. Összegezve az így kapott adatokat 
az épület és még inkább a lakásállomány szempontjából kapunk eredményeket a 
városi életmódra, a lakásviszonyok és a városi térszerkezet vizsgálatára. A vizsgá-
lathoz elkészült digitalizált térkép a statisztikai adatok megjelenítéséhez ad segít-
séget. Az előadásomban ezáltal a kutatás során használt kvantitatív, statisztikai 
módszerek és az adatbázis illetve GIS szoftver alkalmazási lehetőségeit és korlátait 
szeretném felvázolni. Éppen ezért érdemes röviden összefoglalni a GIS fejlődését, 
és hogy mit ajánl a történeti kutatások számára. 

Az első GIS adatokat 1962-ben a kanadai kormány gyűjtötte és fejlesztette ki, 
hogy kezelje az ország természeti adottságait. Egészen 1980-ig nem került a ke-
reskedelmi szektorba azonban köszönhetően a számítógépek elterjedésének és az 
informatikai technológiának, a szoftver sikeresen integrálódott a különböző terü-
leteken. Az elmúlt évtizedben számos ingyenes program lett kifejlesztve, hogy al-
kalmazhatóvá váljon a GIS, továbbá ezeknek az adatoknak a vizualizálása (Google 
Maps, Google Earth, OpenStreetMap) mindenki által használhatóvá vált. A GIS 
(Historical Geographic Information System) vagy ahogy elterjedtebbé vált, tör-
téneti GIS használatának és a történelmi kutatásokban való alkalmazása felé tett 
első lépések az 1990-es években történtek. A kezdetben megjelent kiadványok, a 
témának szentelt folyóiratok különkiadásai, illetve más helyeken szétszórva meg-
jelenő szakirodalom együtt jelezte a HGIS gyors terjedését és igényét a kutatók 
körében, annak ellenére, hogy ezeknek a projekteknek a tartalma még kezdetleges 
szakaszban volt illetve még nem volt egy általánosan elfogadott értelmezés, mit is 
tud kínálni a GIS a történelemtudománynak és a történészeknek és ennek milyen 
korlátai vannak. A térképen való ábrázolás, az adatok helybeli elhelyezkedésének 
„felfedezése” olyan új utakat és lehetőségeket nyitottak meg, amik korábban nem 
voltak elképzelhetőek. Az ebben rejlő lehetőség demonstrálására lehet bemutatni 
Craig Spence (2000) munkáját a késő 17. századi Londonról. A közigazgatási ada-
tokat az adózási adatokkal kötötte össze, és az így kapott térképet arra használta 
fel, hogy kielemezze különböző aspektusokból a várost, figyelembe véve az üzleti 
bérlemények és többlakásos házak elhelyezkedését, népsűrűségét háztartásonként, 
a háztartásfők nemi eloszlását. Az adatok térbeli eloszlásának vizsgálata további 
lehetőségeket nyújtott számára, miszerint a belvárosban felülreprezentált volt az 
özvegyasszony tulajdonosok száma, ami egyrészt visszahatott a férfi ingatlantu-
lajdonosok dominanciájára a belvárosban. A női háztulajdonosok jelenléte tehát 
kizárólag férjük halálát követőn valósulhatott meg. Bár a közigazgatási határok 
és az így kapott adatok segítségével leírta a térképen kirajzolódott jelenségeket és 
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hangsúlyozta a különböző térbeli változatokat, magyarázatot és elemzést azonban 
nem kapunk arra a kérdésre, hogy miért pont a város annak a területén figyelhető 
meg a jelenség illetve hogyan alakult ki és mi volt a következménye. GIS használata 
a történelmi kutatásokban Magyarországon még a kezdeti szakaszában van, de 
gyorsan fejlődő területnek tekinthetjük és használatára számos előrelépés történt.

A GIS alapvetően egy térképészeti eszköz, aminek legnagyobb értékét az adja, 
hogy lehetővé teszi az adatok térképre vitelét. Mindez annyit jelent, hogy a térbe-
li adatok hagyományos, térkép alapú reprezentálása során, nemcsak arra kapunk 
választ, hogy a kutatás során felmerült kérdéseinkre milyen eredményt kapunk, 
hanem arra is, hogy mindez hol lokalizálódik. Valójában azonban a GIS értéke 
túlmegy az egyszerű térképi ábrázoláson, hiszen van egy különleges előnye a GIS 
használatának a történelmi kutatásokban. Nevezetesen, hogy minden adat össze 
van kapcsolva egy koordinátával (a tárgy helyével), a térképek georeferáltak így 
a különböző forrásokból származó, látszólag össze nem illő adatokat is össze le-
het kötni. (egy-egy foglalkozás típus előfordulásainak helye, jövedelmi viszonyok 
és ingatlanhelyzet, lakásminőség az adott negyedben). Mindez tehát a koordináta 
alapú adatok integrálásának lehetőségét jelenti, így az adatok vagy az épület ala-
pú adatok összeköthetővé válnak népességi, adózási adatokkal, amivel a vizsgált 
terület többtényezős, amúgy nem megegyező források alapján kapott eredmé-
nyek komplex bemutatása válik lehetővé. Másik lehetősége a szoftvernek, hogy 
segítségével elemezni lehet a térbeli adatokat, térbeli mintákat (lakásminőség és 
jövedelmi viszonyok, bérlők aránya mutatnak-e valamilyen tendenciát a különbö-
ző területeken illetve a többi adatsorral mutatnak-e kapcsolatot, a terület/városi 
negyed társadalmi és gazdasági viszonyait ismerve). A legnagyobb előnye tehát 
a térbeli minták virtuális felfedezése, a különböző adatok integrálása az adatbá-
zis segítségével, lokalizációja és az adatok térbeli elemzésének lehetősége. Ezál-
tal, a már többször felhasznált, hasznosított források új megközelítést kaphatnak 
a térbeli tényezővel kapcsolatban, a vizualizációs lehetőség pedig egy új módot 
teremt a történelmi adatok publikálásához. Ez vezethet el ahhoz, hogy újra fel-
értékelődjön a hely fontossága és fontossá váljanak a földrajzi tényezők a törté-
neti kutatásokban. Természetesen mindez a hagyományos megközelítéseket nem 
tudja felváltani, viszont hozzáad, fejleszti őket. A GIS adatbázis használatával a 
helyi – városi - elemzéstől egy régió általános elemzéséig is el lehet jutni, mivel 
az adatok összehasonlíthatóak, amennyiben minden adatbázis az adott témához 
kapcsolódik. Az előadásom második felében a saját kutatásom eddigi eredményeit 
szeretném ismertetni röviden illetve bemutatni azt, hogy a felvázolt módszertani 
kérdés hogyan jeleníthető meg az adott város, Eger keretein belül. Kitérek röviden 
az ingatlantulajdonosok foglalkozási csoportok szerinti vizsgálatára, ami lehetősé-
get ad a város térbeli sajátosságainak és lakhatási viszonyainak feltérképezéséhez. 
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A tulajdonjogi viszonyok elemzése pedig további adatokkal szolgál egy-egy negyed 
és tágabb értelemben véve a belvárosi társadalom átalakulásához, az örökösödési 
viszonyok pedig illusztrálhatóvá válnak egy-egy család példáján keresztül.

■ ■ ■
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Jakab-Ladó Ágota 
(művészettörténész, PhD-hallgató, Csíki Székely Múzeum – Csíkszereda)

Csíkszereda két főutcájának átalakulása a 19–20 század 
fordulóján – történetek és lehetőségek

 
Csíkszereda ma a romániai Hargita megye székhelye, ám a 19. század végén még 
a határ közelében fekvő magyarországi kisváros volt. Noha városi rangját Izabella 
királyné 1558-ban megerősítette, a település évszázadokig szinte alig – vagy egy-
általán nem – fejlődött. 

A 19. század első felében történtek ugyan változások a székely városokban – így 
Csíkszeredában is –, az elöljárók számos intézkedést foganatosítottak a városia-
sabb külső kialakítása érdekében, de a fejlődés még így sem volt látványos. Orbán 
Balázs a 19. század 60-as éveiben azt az átmeneti állapotot rögzítette, mely a ki-
egyezés előtt volt jellemző a székelyföldi városokra. Annak ellenére, hogy – például 
– a székelyudvarhelyi főtér már kiérdemelte Orbán Balázs dicséretét, Csíkszeredá-
ról lesújtó véleménye volt az utazónak: „Szereda egy oly gyarló kicsiny helység, mely-
nél nagyobb s városiasb küllemmel bíró falu Csíkban akárhány van” – írja. Abban az 
időben a város mindössze két utcából állt; délen a várral és a határőrezred tiszti 
lakjaival, a másik utca végén a nem túl díszes templommal, ezek között pedig föld-
szintes, deszkával fedett házikókkal, kisszerű boltokkal és korcsmákkal tarkított 
település nem rendelkezett igazán városias küllemmel. Orbán Balázs feljegyzése-
iből és egyéb visszaemlékezésekből is kiderül, hogy akkoriban az egész városban 
alig volt emeletes ház, és csak néhány középületet fedtek cseréppel. A 19. század 
közepének csíkszeredai városképét vizsgálva kiderül, hogy a város csak az utolsó 
helyek egyikét foglalhatta el a székelyföldi települések korabeli rangsorában. 

A változást a kiegyezés, illetve az 1876-os megyerendezés hozta el, az újonnan 
létrejött Csík vármegye székhelye ugyanis Csíkszereda lett, és a központi intéz-
mények a közeli Csíksomlyóról e városba költöztek, így rövidesen itt is új lendü-
letet vett a fejlődés. Az intézmények kezdetben a várban rendezkedtek be, de nem 
sokkal később a várral szemben felépült Csík vármegye új székháza. Ezt követően 
sorra emelkedtek a különböző középületek: a Mikó-vár mellett egy új kórház, a 
Polgári Leányiskola, az Igazságügyi Palota, a Vigadó, kevéssel az első világhábo-
rú kitörése előtt pedig elkészült az Erdélyi Római Katolikus Státus csíkszeredai 
főgimnáziumának impozáns épületegyüttese is. Noha jól átgondolt, tervezett, 
szervezett és következetes urbanizációs folyamatokkal a középítkezések esetében 
nem számolhatunk, és így a felsoroltak kissé elszórtan, esetlegesen, az adott kö-
rülményeknek megfelelően épültek, az építésükkel kapcsolatos adatok jelentős 
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részét a legtöbb esetben sikerült levéltári forrásokból, illetve a korabeli sajtóból 
összegyűjteni.

Csíkszereda lakossága a fent említett épületek közül a majdnem egy időben, 
1904-ben emelt Vigadót, illetve az Igazságügyi Palotát illetően nyilvánított na-
gyon érdekes, ugyanakkor meglehetősen jellemző véleményeket. Egy színvonalas 
kulturális eseményeknek otthont adó, impozáns palotára már régóta nagy igény 
mutatkozott a városban, annál is inkább, mivel a környező települések némelyi-
ke már egy ideje büszkélkedhetett hasonló létesítménnyel. A csíkszeredai Vigadót 
helyi igény hívta életre, és helyi erőforrások felhasználásával épült, így a legtöbben 
nagy érdeklődéssel és lelkesen figyelték a munkálatokat. „Impozáns méretekben 
kezd kibontakozni a csíkszeredai vigadó pompás palotája a polgári leányiskola 
szomszédságában, ahol a nagy arányú építkezés igen gyorsan halad, úgy, hogy a 
jövő télen már valószínűleg meg lehet tartani a felavató ünnepet, azután pedig a 
nálunk szokásos oly nagysikerű, fényes táncmulatságokat... A csíkszeredai vigadó 
minden ízében modern stílű, rendkívül ízléses és mindamellett impozáns palota 
lesz, amelynek kitűnő tervét Szász Róbert, az államépítészeti hivatal egyik leg-
zseniálisabb és legképzettebb mérnöke készítette kiváló gonddal és ambícióval. A 
vigadó beosztása, külső és belső díszítése, amely feltűnő szépségével és szecesszi-
ós árnyulataival valóságos szenzációt fog képezni, architekturiai szempontból di-
cséretére válnék bármely hírneves fővárosi építésznek s városunk valóban büszke 
lehet, hogy falai között ilyen modern és impozáns palota fog emelkedni. A vigadó 
díszterme, a praktikus és művészi kivitelű, szecessziós díszítésű színpaddal, a fé-
nyes vendéglő és kávéházi termek s az egész berendezés mindenkit meg fog lepni 
ízléses és pazar formájával” – olvashatjuk a korabeli sajtóban.* Ezzel szemben a 
párhuzamosan – természetesen központi kezdeményezésre – emelt Igazságügyi 
Palotát már kezdettől fogva rossz szemmel nézték a helyiek. Kifogásolták a túl-
méretezett épületnek szűk telekre való, előnytelen beépítését, a sikertelenség okát 
pedig abban látták, hogy az új létesítményt a már ott álló fogdához rendelték hozzá 
anélkül, hogy számoltak volna a környék adottságaival.

Csík vármegye új székházának épülete a 19. század végére már elkészült, azon-
ban az első világháborút megelőző években felmerült a kibővítés szükségessége. A 
város köztiszteletben álló polgárai, véleményformálói között akadtak ugyan, akik 
hevesen tiltakoztak az épület eredeti jellegét veszélyeztető, aránytalan átépítése 
ellen, de a meglehetősen kiszélesített vármegyeháza jól példázza, hogy a 19. század 
végi és 20. század eleji csíkszeredai középítkezések alakulását a város közönsége 
nem tudta döntő módon befolyásolni. Úgy tűnik azonban, hogy a település köz-
pontjában sorakozó lakó- és egyéb épületek esetében némileg más a helyzet.

* Csíkszereda. II. évfolyam, 27. szám, 1904. június 26. 4.
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Új kutatásomban Csíkszereda két főutcájának – az egykori Vár-, majd Apafi-, 
mai Petőfi-, illetve az egykori és mai Kossuth utcának – századfordulós átalakulá-
sát vizsgálom. Ebben az esetben az elszórt középítkezésekkel szemben összefüggő 
városrészek fejlődését igyekszem vázolni, továbbá természetesen annak is próbá-
lok utánajárni, hogy a helyi lakosság hogyan alakította környezetét, hogyan hatott 
a városkép átformálására.

Dr. Fejér Antal ügyvéd Vár utcai házának 1885–1886-ból származó ritka és 
gazdag építési iratanyaga (építési szerződés csíkszeredai dr. Fejér Antal ügyvéd 
és kézdivásárhelyi Landt József építész között, az előbbi lakóházára; tervrajz; 
részletes költségvetés; városi építési engedély; kifizetési elismervények; hatósági 
házszámbizonyítvány; házfestési szerződés kézdivásárhelyi Blatt Mihály szoba-
festővel; vasalatok költségvetése Bona Gergely puskaműves és lakatos részéről) 
nemcsak arra mutat rá, hogy a századforduló Csíkszeredájában hogyan zajlott egy 
igényes és előkelő magánház tervezése és kivitelezése, hanem azt is megtudhatjuk 
belőle, hogy a megrendelő egy igencsak magas színvonalú végeredményt óhajtott 
látni, ugyanis a házfestési szerződésben nevezett Blatt Mihály szobafestőről tudjuk 
azt, hogy később ő vállalta többek között a kézdivásárhelyi Vigadó termeinek a 
kifestését, valamint belső díszítését is.

Ennél is sajátosabb a mai Petőfi utca sarkán, az előbbitől nem messze álló egy-
kori Filep-, majd Hirsch-ház története. Az igen jó hírű, köztiszteletben álló Filep 
Sándor doktor lánya, Judit, aki később a szintén nagy tudású, elismert orvosnak, 
Hirsch Hugónak a feleségeként élt tovább az egykori szülői házban, emlékirataiban 
a következőket jegyezte le: „A vasutasok tudták, hogy milyen nagyon szeretem a 
>>nádi botikót<<; azt is tudták, hogy édesapám boldog, ha a kislányának örömet 
szereznek, – leugrottak hát a hajtányról, és a >>Streck<< melletti zsombékosból 
hozták nekem a kedvenc sásomat... Ezért volt az is, hogy a volt szanatórium épü-
letének ablakai fölötti reliefeken >> nádi botikók << díszlenek.”*

Noha nem ismerjük mindenik háznak a részletes építéstörténetét, a két utca 
századfordulós átalakulásában vélhetően nemcsak az általános modernizációs tö-
rekvés, illetve a korban divatos formák, díszítőelemek alkalmazásának szándéka 
játszott fontos szerepet, hanem a polgárok, lakók, üzletvezetők személyes motivá-
ciója, elgondolása is.

Jelen kutatás nagy kihívása, hogy a fent említett középületekkel szemben a 
magánházak építésére, felújítására, a homlokzatok kialakítására vonatkozóan 
sajnos nem rendelkezünk elegendő levéltári forrással. A kutatás alapját a korabeli 
sajtó szorványos említései mellett tehát századeleji várostérképek, valamint egy 
csíkszeredai ügyvéd Vár utcai házának 19. század végi építési iratanyaga képe-

* Hirsch Hugóné (sz. Filep Judit) emlékiratai, kézirat, Csíki Székely Múzeum
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zi – ez utóbbi esetében külön kiemelendő a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum 
több éve tartó helytörténeti vonatkozású tárgygyűjtési projektje, melynek kö-
szönhetően e jelentős dokumentumegyüttes a közgyűjteménybe került. A munka 
során igyekszem körültekintően feldolgozni a forrásértékű, kiadott és kiadatlan 
emlékiratok vonatkozó részleteit, ugyanakkor kérdésként merül fel, hogy e téma 
kutatásában mennyiben használható egy 20. század elején született úgynevezett 
regényes rajz. 

Ez utóbbi szerzője Mátrai Ferenc Béla győri származású író, hivatalnok, aki az 
1910-es évek elején egy pár évig a székelyföldi kisvárosban tevékenykedett. Csík-
szeredai tartózkodásának emlékét több vers, karcolat is őrzi. Az általa regényes 
rajznak nevezett művében könnyűszerrel dekódolható álneveket használva írt 
részletesen a 20. század elejének csíkszeredai mindennapjairól, lakóiról. Mátrai 
Ferenc Bélától tudjuk például egy népszerű, szintén az egykori Apafi-, mai Petőfi 
utcában álló kávéház felújításának, átalakításának részleteit is. Írásai – természe-
tesen a megfelelő kritikával kezelve – mindenképpen kiegészítik azt, amit a szá-
zadfoduló Csíkszeredájáról eddig tudtunk.

Keszeg Anna századfordulós képeslapok vizsgálata alapján elemezte a Magyar 
Királyság városainak látványstruktúráit. Noha tanulmányában csak néhány na-
gyobb városra tért ki, az általa összefoglalt szempontrendszer mentén is igyekszem 
áttekinteni a századforduló Csíkszeredájának, a városka két főutcájának képeit.

■ ■ ■

Pilkhoffer Mónika 
(PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK Történettudományi Intézet – Pécs)

Magánépítkezések Pécsett a 19-20. század fordulóján
Egy adatbázis tanulságai

 
Nincs könnyű helyzetben az, aki Pécs építészetének feltárására a Baranya Megyei 
Levéltár építészettörténeti forrásai alapján vállalkozik. Részben a kutatás nehézsé-
geivel és időigényességével magyarázható, hogy a témával foglalkozó művészet- és 
helytörténészek sok évtizedes munkássága ellenére eddig nem született egyetlen 
összefoglaló munka sem Pécs építészetéről. Az átfogó jellegű feldolgozás valójában 
az egyes korszakok esetében is teljesen hiányzik. Pécs építészettörténetének feltá-
rása pedig nemcsak a helytörténet, de a város tervszerű továbbépülése, a városkép 
megőrzése, a hatékony műemlékvédelem, illetve a túlságosan a fővárosra koncent-
ráló magyar építészettörténet szempontjából is fontos lenne.
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A kutatás alapját képező tervek Pécs város tanácsának közigazgatási iratai kö-
zött találhatók.* Az ide tartozó összes ügy iratait a város 1940-ig együtt kezelte an-
nak ellenére, hogy a belügyminiszter 1902. évi 125.000. számú rendelete hatására 
bevezették az osztályrendszert. Ez azt jelentette, hogy „az iratok az irattárban az 
alapszámos rendszeren túlmenőleg — vagyis csupán az egyes ügyek iratainak ösz-
szekapcsolásán felül — megfelelő szakosztályokban (kútfőkben) tartalmuk szerint 
is csoportosíttatnak.”** Ettől kezdve az iratokon feltüntették ugyan az ügyosztályo-
kat, de sem a gazdasági és építési ügyeket jelölő C (majd 1926-tól F jelű műszaki), 
sem a többi ügyosztály anyagát nem kezelték külön.***

Ennek a korabeli ügyintézési gyakorlatnak a következtében ahhoz, hogy képet 
alkothassunk a századforduló építészetéről, először is ki kellett válogatni – sok 
más irat közül – az építési tervdokumentációkat. Így készült el több éves munka 
eredményeként az a számítógépes adatbázis, mely a doktori disszertációm alapját 
képezte. Az adatbázis az összes olyan, 1888 és 1907 közötti pécsi magánépítkezést 
tartalmazza, amelynek nyoma maradt a Baranya Megyei Levéltárban. A kutatott 
korszak időhatárai sem a magyar politikatörténet, sem a művészettörténet pe-
riodizációjával nem esnek egybe. A feldolgozás kezdő dátumát az új építési sza-
bályrendelet megjelenése indokolta. 1888-tól húsz év építési anyagait gyűjtöttem 
össze. Az adatbázis megalkotásához 351, a város tanácsának közigazgatási iratait 
tartalmazó doboz anyagát kellett átnéznem, melynek eredményeképp egy 2059 
elemet tartalmazó excel táblázat született meg. A kigyűjtés az irat keletkezésének 
évét és számát, az épület címét, az építkezés típusát (lakóház, toldalék, átalakítás, 
gazdasági épület), az építtető és az építész nevét tartalmazza.

Mire jó, és mire nem ez az anyag? Kezdjük talán az utóbbival. Az adatbázis 
használhatóságának van néhány gyenge pontja. Ilyen az, hogy az építési irat lelő-
helyének éve nem minden esetben azonos az építkezés időpontjával. Nem szere-
pelnek benne azok a megvalósult épületek sem, amelyek iratanyagának létezésére 
csak egykorú vagy későbbi őrjegyek utalnak. A forrás jellegéből adódóan pedig alig 
informálnak ezek az építési dokumentumok az építtetők világáról: a korszak kez-
detén még általában megadták az építtető foglalkozását, ám később már ezt sem. 
Vagyis ez alapján semmit sem mondhatunk a megrendelőről, hacsak más forrásból 
nem sikerül közelebbi ismeretségbe kerülni vele.

Mire használható ez az adatbázis? A magánépítkezések összegyűjtött doku-
mentációiból következtetések vonhatók le a pécsi polgárok építkezéseinek dinami-

* BML: IV. 1406. b.
** Magyarországi Rendeletek Tára. 32. évf. (1902) II. kötet, Budapest, 1902. 1283.
*** A levéltárban a közelmúltban lezajlott munkának köszönhetően a város közigazgatási iratai 

ügyosztályonként szét lettek bontva, ami lényegesen megkönnyíti az 1902 utáni építkezések 
kutatását.
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kájára, egyes épülettípusok gyakoriságára. A földszintes-emeletes házak arányából 
megrajzolható a városkép alakulása, az új építkezések helyszínéből a város térbeli 
terjeszkedése. Mivel az építészet az összes művészeti ág közül a legjobban függ a 
korszak gazdasági-társadalmi-politikai viszonyaitól, így az adatsorok mögött ki-
rajzolódnak az építtetők anyagi lehetőségei, igényei, művészeti preferenciái, a kor 
emberének mentalitása, gazdasági szerepvállalása, vagy az adók nagyságának az 
építési kedvre gyakorolt hatása. Összeállítható az építők munkássága, mely arról 
tanúskodik, hogy Pécs lakóépület-állományának nagy részét a helyi kőműves- és 
építőmesterek munkásságának köszönhetjük.

Az építkezések nagyságrendje alapján elmondható, hogy az 1891-ben fellendült 
építkezési kedv kisebb évenkénti hullámzással 1898-ig tartott. Véleményünk szerint 
az építkezések számának 1896 után bekövetkezett növekedésében – sok más ténye-
ző mellett – az új építkezésekre adott állami adómentesség felemelése is szerepet 
játszott. Az építkezések száma ekkor az 1898-as csúcsév értékének több mint a felé-
vel esett vissza, és tovább csökkent a következő két évben. A mélyrepülésben Pécs 
esetében a legnagyobb szerepe az 1898-as borhamisítási botránynak lehetett, mely 
a város gazdaságának alapját jelentő borkereskedelem tönkretételét eredményezte. 
A gazdasági válság tovább szűkítette az amúgy is tőkeszegény pécsi polgárság épít-
kezési kedvét. Az 1901-es mélypont után javuló tendenciát mutatnak az értékek, de 
a számok már csak ritkán közelítik meg a kilencvenes évek nagyságrendjét. 

A mennyiségi szemponton túl érdemes vizsgálnunk az építkezéseket minő-
ségük alapján is, hiszen egy kétemeletes lakóház vagy egy toldaléképítkezés más 
anyagi bázist és olykor más társadalmi státuszú építtetőt jelentett. Nézzük először 
a lakóházakat! Az 1888-1907 között emelt lakóházak 15,7%-a egyemeletes, 0,43%-
a pedig kétemeletes volt. Az egyemeletes házak számának nagy növekedése első-
sorban az 1888-as építési szabályrendeletnek volt köszönhető, mely előírta, hogy 
az I. építési kerületben nem lehet földszintes házat építeni. Az országos statisztikai 
adatot erősíti meg adatbázisunk a kétemeletes épületek esetében. A pécsi építtetők 
ritkán terveztettek egyszintesnél magasabb házat. Ez összefüggésben van azzal, 
hogy a városban igen kevés volt a ténylegesen bérháznak nevezhető épület.

Arányát tekintve minden évben tekintélyes volt a toldalék-építések száma. Az 
épületek bővítése azonban csak néhány esetben eredményezett függőleges irányú 
terjeszkedést. Sok lakóház falazata el sem bírta volna az emeletráépítést, ezért a há-
zakat általában az udvar felé bővítették. A toldalékok egy része a lakás megnagyob-
bítását vagy az építtető foglalkozásához kapcsolódó gazdasági helyiség (műhely, 
raktár, bolt) kialakítását szolgálta, de szép számmal fordult elő olyan házbővítés is, 
ami valójában egy új, udvari lakás felépítését jelentette. Ehhez kedvező feltétele-
ket biztosított a belvárosi telkek nagy mérete, mely gyakran telekmegosztásokhoz 
vezetett, a külvárosokban pedig a telek költségének megspórolása motiválhatta. 
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Az átalakítások kapcsán szintén a takarékosság és az építtetők szerényebb anyagi 
viszonyai a szembetűnők. Az iratok közt elenyésző a fürdőszoba építése miatti 
belső, és az esztétikai célú külső átalakítás, és a tervbe vett csekély számú díszes 
homlokzat sem valósult mind meg. Annál többször találkozunk száraz kapubejá-
ratra vagy tetőmagasításra beadott kérelemmel, és jó néhány példát tudunk hoz-
ni olyan építkezésre, ahol kocsifészert vagy istállót alakítottak át lakássá. A pécsi 
házállomány minősége miatt panaszkodó helyi sajtó is alátámasztja, hogy szükség 
lett volna új, modern lakásokra Pécsett. Mégis inkább bővítették vagy átalakítot-
ták a sötét, dohos és egészségtelen épületeket ahelyett, hogy alapjában újjáépí-
tették volna őket. Ezt a tendenciát erősítette az új építkezések után járó állami 
adókedvezmény is. A toldaléképítkezésért ugyanis mindig több évi adómentesség 
járt, mint lebontott ház helyén emelt új épület esetében. Visszafogta az építkezési 
kedvet a századfordulón bevezetett, a háztulajdonosokra terhelt új városi adó, a 
házbérkrajcár, valamint az új épületek után járó városi adómentesség megszűnése 
1899-ben. Az 1900 után megcsappanó építkezések hátterében nemcsak a gazda-
sági válság és az adóterhek növekedése húzódhat meg, de befolyással lehetett rá a 
kereslet csökkenése is. Míg 1890 és 1900 között a lakosság éves növekedési üteme 
21,8 ezrelék volt, addig 1900 és 1910 között már csak 12,5. A bérlakások nehezebb 
értékesíthetősége tovább szűkítette az építtetők körét.

A korabeli lakáskultúrába és a polgárság mentalitásába enged bepillantani a 
fürdőszoba léte vagy hiánya. A fürdőszobák száma 1892, vagyis a tettyei vízmű 
átadása után kezdett növekedni. Bár 1898 után fürdőszobából is kevesebbet épí-
tettek, az összes házhoz viszonyított arányuk nem csökkent. Ez azt jelenti, hogy 
az építtetők részéről egyre nagyobb igény mutatkozott e helyiség iránt. A drasz-
tikus visszaesés 1903-ban következett be, pont azután, hogy üzembe helyezték a 
tortyogói vízművet is. Az új vízvezeték kiépítésével javult a város vízellátása, ami 
ösztönzőleg kellett volna, hogy hasson a pécsi fogyasztókra. A vízmű felállításának 
költségei miatt ugyanakkor jelentékenyen felemelték a vízdíjakat, ami visszafogta 
a fürdőszoba-építést.

A gazdasági épületekhez soroltuk a pincéket, istállókat, raktárakat, kocsiszíne-
ket, fészereket, pajtákat, műhelyeket, fáskamrákat, jégvermeket és a gyárak kisebb 
építkezéseit. Ebben az összetett kategóriában kevésbé érzékelhető az 1898 utá-
ni hanyatlás, köszönhetően az istállóépítések változatlanul magas számának. Az 
1890-es években, de főleg 1900 után a pécsi építési iratok közt egyre többször for-
dult elő istállóra beadott kérelem. A legtöbb istállót pont az építési válság éveiben 
építették, amikor ez az épülettípus gyakran a gazdasági épületek felét tette ki. Az 
istállók iránt megnövekedett igény a lóállomány felduzzadásával állt összefüggés-
ben. Az állatstatisztika szerint 1895 és 1911 között a lovak száma 907-ről 1799-re 
változott. A lótenyésztés felfutásának okára a sajtóból nyertünk magyarázatot. A 
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magyar lovak iránt Anglia támasztott növekvő igényeket dél-afrikai hadserege szá-
mára. Az 1899-1902 között zajló búr háborúba Fiuméból szállított magyar lovak 
arányából Pécs is szépen részesedhetett. Az istálló-építések számából úgy tűnik, 
hogy a pécsi lovak iránti kereslet nem szűnt meg a háború után sem, és kitartott 
az 1905/1906-os évekig.

Ha az 1888 és 1907 közötti építési iratok alapján nem is alkothatunk teljes ké-
pet „a hely emberének” építészeti tevékenységéről, a kutatás eredményeképp talán 
nemcsak néhány összefüggést és tendenciát sikerült feltárni, hanem valamit a vá-
ros egyediségéből is.

■ ■ ■

Gyimesi Réka 
(PhD, egyetemi tanársegéd, PTE BTK Történettudományi Intézet – Pécs)

Történeti demográfia lokális keretek között 
– korlát vagy lehetőség?

 
A konferencia célkitűzéseinek megfelelően a tervezett előadás azt a kérdést járja 
körül, hogy egy település egyéni szintű adatait tartalmazó forrásainak elemzése 
milyen módon nyújt alapos mikroszintű társadalmi-gazdasági képet a város lako-
sairól, miközben a feltárt demográfiai jelenségek reflektálnak a korabeli populáció 
népesedési stratégiájára. 

Módszerek – történeti demográfia
Az elemzés alapjául Bonyhádról fennmaradt népszámlálási ívek szolgálnak, me-
lyek két időpontból is elérhetők, a település lakosságának körülbelül 2/3 részét 
felölelő individuális adatokat tartalmazó anyag az 1857-es évből és a helység tel-
jes népességét név szerint tartalmazó 1869-es összeírás. Mivel az elemzés egyik 
legfontosabb célja az egyének és életeseményeik nyomon követése, így a két nép-
számlálás által felölelt időszakot népmozgalmi adatokkal (születés, házasságkötés, 
halál) kapcsoljuk össze. A két forrástípus ötvözésével, azok sokszínűségének kö-
szönhetően, az egyének életében bekövetkezett eseményeket gazdag kontextusban 
lehet elemezni (felekezeti hovatartozás, foglalkozás, írni-olvasni tudás, stb.) A né-
pességet egy adott időpontban rögzítő népszámlálások az egy háztartásban élőkről 
tartalmaznak adatokat, míg az anyakönyvek családi kapcsolatokat rögzítenek, így 
lehetőség nyílik a családok, rokonok összekapcsolására, egyéni és családi életcik-
lusok nyomon követésére.
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Az elemzés során főként azok az események kerülnek a középpontba, melyek 
fokozottan függenek az egyének döntésétől, ilyen például a házasságkötés vagy 
az elvándorlás. Különösen nagy jelentőséggel bír az első házasságkötés vizsgálata 
(átlagéletkor az első házasságkötéskor, soha meg nem házasodók aránya – ld. Haj-
nal-modell*) egy olyan a történeti időszakban, melyben a termékeny életszakasz 
első, „bevezető” lépéseként is értelmezhető eseményről van szó. Így a házasodási 
szokások elemzése, a döntés mögött álló motivációk vagy épp hátráltató tényezők 
megismerése a korabeli termékenység vizsgálatának szempontjából is fontos. 

Részkérdések
A 19. században lezajló demográfiai folyamatokról rendelkezünk áttekintő, mak-
roszintű ismeretekkel, de a folyamatokat befolyásoló egyéni döntésekről, a mö-
göttük álló motivációról, okokról sokkal kevesebbet tudunk. Ezek megismerésére 
csak mikroszintű elemzésekkel nyílik lehetőség, mely megfelelő alapot biztosít az 
egyéni életutakra vonatkozó döntések körülményeinek, befolyásoló tényezőinek 
feltárásához. Az individuális adatok segítségével a már említett statikus jellem-
zők mellett olyan egyéni életutakat befolyásoló dinamikus tényezők hatásának 
elemzésére is lehetőség nyílik, mint a szülők életkorának változása vagy bekö-
vetkező halála, a családban jelenlévő testvérek számának és nemek szerinti ösz-
szetételének alakulása, stb. Mindemellett természetesen a korszak általános jel-
lemzőinek figyelembe vételén túl fontos, hogy az egyéni adatok értelmezése során 
reflektáljunk a vizsgált település, régió társadalmi-gazdasági szerkezetére is (pl.: 
a községben vagy annak környezetében rendelkezésre álló földterület nagysága, 
a lakosságának társadalmi-gazdasági összetétele, a lakosság által előnyben része-
sített örökösödési rendszer, stb.), melyek mind befolyásolhatják az egyének lehe-
tőségeit, döntéseit.

Korlátok - lehetséges megoldási módok
A fent ismertetett kutatói célok elérése érdekében tett első és legfontosabb lépés 
az elemzéshez szükséges három különböző adatbázis összekapcsolása. A két nép-
számlálásban összeírt emberek adatai két különböző adatbázisban szerepelnek, 
hiszen az összeírások nem azonos kérdéskör szerint készültek el, így az egyének-
ről gyűjtött jellemzők is különbözők.** Az anyakönyvekből származó adatok is egy 

* Hajnal 1965, 1982.
** Az 1857-es népszámlálás kérdései: név, születési év, vallás, foglalkozás, életkor, családi állapot, 

jelen- vagy távollevő, megjegyzések. 1869-ben az alábbi pontokból állt a számlálólap: név, nem, 
születési év, vallás, családi állapot, foglalkozás és foglalkozási viszony, születési hely, honosság, 
jelen- vagy távollévő, tud-e írni olvasni, megjegyzések.
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külön táblázatot képeznek, melyekben egyéni jellemzők mellett* a bekövetkezett 
események és azok dátumai is szerepelnek, így nyomon követhető, hogy az egyéni 
életút során mikor történtek az elemezni kívánt események (házasságkötés(ek), 
gyermekek születése, halál, stb.) 

Ahhoz, hogy az egyéneket nyomon követhessük, azonosítanunk kell őket a 
rendelkezésünkre álló három különböző adatbázisban. Azok a változók, melyeket 
első lépésben az egyének azonosítására lehet használni a név, a nem, a vallás, va-
lamint a születési év/életkor. Az összekapcsoláshoz alapvetően a név tűnik a leg-
kézenfekvőbb jellemzőnek, ám éppen ez okozza a legtöbb nehézséget is. Bonyhád 
esetében a két népszámláláson túl több felekezet anyakönyveit is meg kell vizsgál-
ni (római katolikus, evangélikus, református, zsidó) és ezek a források különböző 
nyelven készülhettek. Ennélfogva találkozhatunk ugyanannak a névnek a magyar, 
német és latin verziójával is, nem beszélve arról, hogy a népszámlálások esetében 
a szülők által bediktált nevek a gyermekek esetében sokszor az adott keresztnév 
becézett változatai. Így például szerepelhet ugyanaz az ember Erzsébetként, Ör-
zseként, Elisabeth-ként vagy Elisabetha formában is. A vezetéknevek esetében 
is hasonló írásmódbeli különbségekkel találkozhatunk (pl.: Ritzl – Rizl, Schmidt 
– Schmit – Smith), ami mellett számolnunk kell mind a népszámláló vagy anya-
könyvező által elkövetett véletlen elírásokkal, mind az adatot digitalizáló kutató 
által elkerülhetetlenül vétett hibákkal is. Egy 6000 fős település lakosaira vonatko-
zó adatok összekapcsolása manuálisan rendkívül lassú lenne, így egy statisztikai 
elemző szoftver segítségével kerestük az egyéneket a különböző adatbázisokban, 
emiatt van különös jelentősége a néhány karakteres eltéréseknek is. A nevek kü-
lönbözősége mellett, azok hasonlósága is okozhat nehézségeket (pl.: a bonyhádi 
anyakönyvekben majdnem 50 Schmidt Anna Mária nevű egyént jegyeztek fel) az 
azonosítás során.

Az egyének neme és vallása olyan változók, melyek több lehetséges találat ese-
tén segíthetnek a megfelelő egyén azonosításában. A másik fontos, de a névhez 
hasonlóan problémás összehasonlítási pont a születési év vagy az egyén életko-
ra. Mivel ezeket minden típusú forrásban feltüntették, adja magát, mint megfe-
lelő szempont. Azonban a 19. század közepén magas volt az analfabéták aránya, 
ami megmutatkozott a népszámlálások életkorra vonatkozó adatain is.** Emiatt a 
különböző forrásokban többször található többéves eltérés is ugyanazon személy 

* Az anyakönyv típusától függően fellelhetők az alábbi adatok – amennyiben relevánsak – az egyé-
nekre és/vagy szüleikre, házastársukra vonatkozóan: vallás, foglalkozás, életkor az adott esemény 
bekövetkezésekor, lakóhely, családi állapot, stb.

** Lásd a 19. század második felében végrehajtott népszámlálások országos adatait tükröző kor-
fák kerek életkoroknál megfigyelhető kiugrásait, melyek jól tükrözik a korbevallás pontatlanságát 
(https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html) 
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születési évére/korára vonatkozóan, így ez a kritérium is csak némi ráhagyással 
érvényesíthető az egyének azonosítása során.

Lehetőségek
A korszak forrásadottságaiból, de még inkább azok digitalizáltságának mértéké-
ből adódóan jelenleg csak egy-egy település keretein belül egyéni/családi szinten 
lehet megvizsgálni a demográfiai jelenségeket befolyásoló egyéni életeseményeket, 
valamint az ezeket alakító változókat. Az ilyen vizsgálatok elkészítése rendkívül 
időigényes, hiszen a kutató feladata a levéltári források feltárása, befényképezése, 
digitalizálása, az elkészült adatbázisok harmonizálása, azok összekapcsolása, majd 
az elemzés elkészítése, az eredmények megfelelő kontextusban való értelmezése, 
mely egyszerre reflektál a helyi, regionális és országos viszonyokra demográfiai, 
gazdasági és társadalmi szempontból is, miközben szem előtt tartja az adott mik-
roközösség sajátosságait is. 

Minél több ilyen elemzés készül el, annál nagyobb az esélye egy működő modell 
kiépítésére, mely lehetőséget biztosíthat más települések adatainak hasonló szem-
pontok szerinti vizsgálatára egy már elkészített és kipróbált séma szerint.*

■ ■ ■

Halász Imre 
(kandidátus, főiskolai tanár, BGF Gazdálkodási Kar – Zalaegerszeg)

Mezővárosi hitelezési gyakorlat a modern pénzintézeti struktúra 
előtt Szombathely példáján

 
A hitelintézetek létrejötte előtt is szükség volt testületeknek, magánszemélyeknek 
kisebb-nagyobb összegű hitelre. Az előadás – nem szólva a magánhitelezéstől – 
azt tekinti át, hogy milyen lehetőségek adódtak pénzfelvételre a hitelintézetek tel-
jes struktúrájának (szövetkezet, takarékpénztár, bank) kialakulása előtt a 19. szá-
zad közepének Szombathelyén.

A takarékpénztárakból ekkor még nagyon kevés volt a Dunántúlon, minden 
vármegyében volt azonban vármegyei nemesi pénztár, és ezen kívül a városi pénz-
tárak továbbá az alapítványok végeztek – mai szakszóval – hitelintézeti tevékeny-

* Egy kiragadott külföldi példa széleskörű együttműködésre, mely keretein belül megvalósul a kü-
lönböző témák és kutatók közötti, individuális kutatáson alapuló, de egymás munkáját segítő, arra 
reflektáló kooperáció: http://longpop-itn.eu/project/ 
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séget. Míg az első kettő működéséről meglehetősen sok ismeretünk van, az utóbbi 
kettőről viszont csak szórványos adatok állnak rendelkezésünkre.

Sajnos a fennmaradt levéltári anyag nem tette lehetővé, hogy valamennyi városi 
kezelésű pénztár és alapítvány több évi kihelyezését feldolgozzuk, de egy átfogó 
képet mindenképpen fel lehet rajzolni ezek hitelező tevékenységről. A város kivá-
lasztását pedig az indokolja, hogy Szombathely meglehetősen nagy piackörzettel, 
és jelentős lakosságszámmal rendelkező püspöki mezőváros, másrészt a közelében 
fekszik egy szabad királyi város (Kőszeg), melyben 1844 óta működött takarék-
pénztár, végül pedig, hogy Szombathely levéltárában maradt fenn jelentős mennyi-
ségű számvevőségi irat. Ha nem is sikerült valamennyi pénztár 1850-1860 közötti 
teljes évi pénzmozgását rekonstruálni, de annyi forrás mindenképpen fennmaradt, 
hogy egy átfogó képet alkothassunk, továbbá egy teljes metszetet adhassunk a kor-
szak végéről, 1859-ből.

Szombathely püspöki mezőváros pénzügyigazgatása 1848 előtt két nagyobb 
és több kisebb pénztárt kezelt. A két nagyobb pénztár a városi házi és a városi 
hadipénztár volt, a kisebbek közül 1810-ig működött a tűzi pénztár, mely ekkor 
beleolvadt a házipénztárba. 1830-ban hozták létre a hadnagypénztárt és hét évvel 
később, 1837-ben a lámpapénztárt. Ezt a két kisebb pénztárt később egyesítették 
és 1849 után már Hadnagy- és lámpapénztárként szerepel.

1849 után a város már széleskörű hitelezési tevékenységet végzett. Hat pénztár 
(Árvapénztár, Alamizsna-, Hadnagy és lámpapénztár - ez 1859-ben már elkülö-
nülten nem szerepel -, Kálvária-, Polgári kórház-, és Városi pénztár) mellett öt 
magánalapítvány helyezett ki különböző összegeket, az esetek döntő többségében 
6%-os, néhány esetben pedig 5%-os kamatra. A pénztárak feletti felügyeletet a vá-
ros tanácsa látta el és a pénztárak választott vezetőinek évente számot kellett adni 
az általuk működtetett pénztár tevékenységéről. A pénztárak közül a legfontosabb 
a házipénztár volt, jóllehet a házipénztárból is helyeztek ki folyamatosan kisebb 
összegeket, de feladata mégis a folyó fizetési műveletek, a bevételek és kiadások 
intézése volt. Bevételei a számadások szerint a közvetlen bevételek, így a „Hegység 
pénztár”, a kalló, a sírhely vásárlása és a gyászkocsi igénybe vételének ellenértéke 
volt, további közvetlen bevétel volt a város két téglagyárából származó jövedelem, 
melyről a téglainspektor rendszeresen referált a városi tanácsnak. 

Elkülönítetten kezelték a Hadnagy és lámpapénztárt, amelyet a városi pénztári 
hitelezés gyakorlatának bemutatásához, elsősorban az 1849 és 1857 közötti bő fél 
évtized levéltári anyagának viszonylagos teljessége miatt választottunk. A pénztár 
elsődleges feladata természetesen a városi közrenddel, közbiztonsággal valamint a 
közvilágítással kapcsolatos kiadások kezelése volt, ám mérlegeinek pozitív szaldó-
ja korabeli mércével jelentős hitelezési tevékenységet tett lehetővé, akkor is, ami-
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kor a pénztár „hadnagy részének aktívuma” kényszerült fedezni a lámpapénztár 
passzívumát.

A hitelek – ismét mai fogalmainkkal – szabad felhasználású hitelek voltak, 
ezért sajnos a legérdekesebb kérdés marad továbbra is nyitva, hogy a hitelfelvevők 
milyen célra fordították a felvet összegeket.

A városi pénztárak és alapítványok tehát hitelintézetként is működtek, megbíz-
ható adósaiknak folyamatosan nyújtottak hiteleket, akik ezeket elsősorban hosszú 
időtartamú kölcsönöknek tekintették, ezért elsősorban csak az éves kamatok hatá-
ridőre történő befizetésére törekedtek.

Ezek a kölcsönök nem klasszikus törlesztéses kölcsönök voltak, ezért inkább 
pénzkihelyezésnek, vagy kölcsönkihelyezésnek nevezhetjük ezeket az ügyleteket. 
A kamatokat évente rendszeresen kellett fizetni, a tőkét pedig részletekben is le-
hetett törleszteni, ebben az esetben a kamatfizetési kötelezettség csak a fennma-
radt összegre vonatkozott. Ha a kölcsönfelvevőknek a kamatfizetéssel valamilyen 
fizetési nehézsége támadt, általában egy, nagyon ritkán két éves elmaradás után 
törlesztették a hátralékukat.

A pénztárak és alapítványok pénzkihelyezései élénk, lokális hiteléletről tanús-
kodnak, évente több tízezer pengő forint kintlévőséget kezelt a város. A pénztárak 
és alapítványok eredményesen gazdálkodtak, deficites számadásról mindezideig 
nincs tudomásunk.

Az adatok döntő többsége a neoabszolutizmus időszakából származik, de min-
denképpen érdekes lehet, hogy milyen továbbélése volt a jóval korábban felvett 
hiteleknek. A legfontosabb különbség, hogy a telekkönyvezés bevezetésével és az 
időközben kibocsátott rendeletek következtében erre az időszakra már valameny-
nyi adósság betáblázásra került, s már nem volt elég egy adóslevél elhelyezése. A 
tárgyalt korszakból 27 áthúzódó adósság adóslevelének kiállítási dátumát tekint-
ve: 1834–1849 között és 1850–1860 között 10-10 adós levél kelt, míg 1860–1866 
között 7, tehát valamennyi adósságot ebben az esetben is hosszú lejáratú hitelnek 
tekinthetünk.

■ ■ ■
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Kaposi Zoltán 
(MTA doktora, egyetemi tanár, PTE Közgazdaságtudományi Kar – Pécs)

Modernizációs elképzelések Dél-Dunántúl felemelésére 
Czindery László gazdaságfejlesztő tevékenysége a 19. század középső 

harmadában

 
Fejlettségét tekintve a mai Dél-Dunántúl az EU NUTS II-szintű 274 régója kö-
zött hátulról a 10. helyen áll. A korábbi évszázadokat vizsgálva is azt láthatjuk, 
hogy ez az alacsony urbanizáltságú agrártérség soha nem tartozott a fejlettebb 
magyar vidékek közé. Az is ismert, hogy a 19. század első felében vállalatalapítók, 
nagykereskedők, arisztokraták és mások révén elindított nagy fejlesztések (vasút, 
gőzhajó, uradalmak modernizációja, gyárak stb.) angol, német és osztrák mintákat 
követve főleg az Pest környékén koncentrálódtak. De a piac megnyílása, a hazai 
és külföldi kereslet erősödése a dél-dunántúli nagybirtokosokat is egyre inkább 
fejlesztésekre ösztönözte. Nagyon fontos volt a helyi gazdaság fejlődése szempont-
jából, hogy legyenek olyan nagy tekintélyű, befolyásos személyek, akik élére állnak 
a fejlesztéseknek, példákat és követhető mintákat mutatva mások számára. 

Ilyen alakja volt a korabeli társdalomnak nagyatádi Czindery László (1792-
1860). Czindery Baranya és Somogy megyében öt uradalma révén mintegy 36 000 
magyar holdas birtokkal, s ezen kívül számos pécsi telekkel és házzal rendelkezett. 
Alispánként, illetve számos egyéb országos és helyi funkciót betöltve gyakorolt ha-
tást a térség életére, Czindery az 1820-as évektől egyre több gazdasági innovációt 
hozott létre. Fontos kiemelni, hogy Czindery fejlesztései nemcsak saját birtokainak 
hasznát növelték, hanem számos ponton a térség egészének hasznára váltak. Je-
lentős tájátalakítást végzett: patakokat szabályozott, mocsarakat csapolt le, helyü-
kön szántókat és réteket alakított ki, ahol pillangós növényeket termelt, vetésfor-
gót alkalmazott, az 1850-es években pedig már gépi erőt is használt. Megújította 
szőlő- és borgazdálkodását. Minőségi állattartást alakított ki (merinói juhok, sváj-
cériák, lótenyésztés stb.). Gazdasági épületeket emelt, szakképzett gazdatiszteket 
alkalmazott. Számos szakcikket írt a korabeli lapokba, sőt még egy könyvet is ki-
adott. Szoros kapcsolatban állt a Magyar Gazdasági Egyesülettel, támogatta őket 
kísérleteikben. A dél-dunántúli térség iparosításában egyedülálló volt: gőzmalmot, 
szeszgyárat, két cukorgyárat, cigarettagyárat (szivarka) alapított, de ott volt az épí-
tőanyag-gyártásban, a faiparban is, illetve élete vége felé bekapcsolódott a Pécs 
környéki szénbányászatba (Julianna I-II akna). Megszervezte és elindította a Pé-
csi Takarékpénztár működését, amelynek hosszú éveken keresztül elnöke is volt. 



Emberközpontú történetírás – helytörténeti kutatás 

121

Sokat foglalkozott a közutak javításával, az utakat védő erdősávok telepítésével. 
Hozzá kapcsolódik a polgári életmód terjesztése is: díszkerteket, közparkokokat 
alakított ki birtokain. Komoly mértékű karitatív tevékenység kapcsolódik a nevé-
hez. Mindez világosan mutatja, hogy a korabeli nagybirtokosoknak meghatározó 
szerepük lehetett egyes térségek gazdasági fejlesztésben, hozzájárulva a települé-
sek és lakosságuk megélhetési körülményeinek javításához. 

■ ■ ■

Klement Judit 
(PhD, történész, MTA BTK, Történettudományi Intézet – Budapest)

Újrakezdés Kőbányán: a Siemens gyárak és dolgozóik 1945 után

A Siemens magyarországi vállalkozásának Budapest külvárosában, Kőbányán 
1913 óta volt gyártelepe, amin előbb egy kábelgyár, majd a két világháború kö-
zött egy gépgyár, végül egy gyengeáramú gyár épült fel. A II. világháború alatti 
konjunktúrában a cég már másfél ezer alkalmazottal működött. Budapest ost-
romában a gyengeáramú gyárat lebombázták, 1945 márciusában pedig a másik 
két megmaradt gyárat a szovjet csapatok gyakorlatilag kiürítették. A 100%-os 
német tulajdon miatt a háború utáni jóvátételi kötelezettségek közepette a cég 
sorsa egyértelműnek tűnt, a szovjet tulajdonba vétel várt rá. Viszont mire ez ki-
mondásra került, 1946 januárjában, addig a Siemens volt tisztviselői, mérnökei és 
munkásai 1945 kora nyarán megalapították a saját vállalkozásukat. A cég ugyan-
arra a profilra jött létre, mint a Siemens-leányvállalat, ugyanazon a telephelyen 
működött – magától a Siemenstől bérelte ki a gyártelepet – és ugyanabban a me-
nedzsmenti, irányítási struktúrában dolgozott, mint az „elődje”. Az új cég műkö-
désének eredményeként sikerült újraindítani a termelést a kirabolt gyártelepen. 
Előadásom középpontjában ez az alulról jövő kezdeményezés áll, és olyan kérdé-
sek, mint kik voltak az alapítók? mit lehet róluk tudni? milyen célok, törekvések 
azonosíthatók körükben?

■ ■ ■
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Ölbey Tamás 
(történész, doktorandusz, Université de Lorraine / Debreceni Egyetem)

„Az angolok árnyékában” - együtt (nem)élés a kompániákkal 
 

 
A brétigni békére (1360. május 8.) a Francia királyság közigazgatása már árnyéká-
ban sem hasonlított a háborút megelőző állapotára. Azokban a tartományokban, 
ahol 1356-ot megelőzően a központi adminisztráció erős volt, illetve ahol a poi-
tiers-i csatát követően nem maradt egy energikus vezető, aki kézbe tudta volna 
venni a védekezés megszervezését a kompániák ellen, a zsoldosok sokszor minden 
ellenállás nélkül átvették a hatalmat megbénítva a tartományt. Az időfaktor kriti-
kus volt, ha a routier-k megjelenésekor sikerült megállítani őket, mielőtt ellehetet-
lenítették volna az adóbeszedést akkor volt rá esély - a nagy kompániák kivételével 
- ,hogy egy provincia győztesen kerüljön ki a zsoldosokkal történő versenyfutás-
ból. Ez történt 1359-ben Champagne-ban ahol Vaudémont grófja, Gauchier de 
Châtillon Reims kapitánya, és Bouchard, Fénetrange ura hathatós együttműkö-
désének eredményeképp sikerült kiűzni az Eustache D’Abricourt vezette zsoldos-
csapatatokat miután megverték a zsoldosok egyesített seregét Nogentnél a Szajna 
partján. De ez csak ideiglenes könnyebbséget hozott, mivel pár hónappal később 
III. Edward megjelent Európa akkori legerősebb hadseregével, amelynek nemhogy 
a helyi erők, de semmilyen hadsereg nem tudott volna ellenállni. Edward serege az 
indenture rendszer teljes sikerét testesítette meg: a vállalkozás költségét jórészt a 
sereget alkotó kompániák kapitányai előlegezték meg.

Reims sikertelen ostromát követően a sereg Burgundia felé vette útját, mivel 
mindenképp ellátmányt kellett szerezni az éhező katonák számára. A sereg há-
rom oszlopban egy 25 kilométeres fronton haladt Lotaringián, Barrois-n keresztül 
Burgundia felé. Metz városa, Bar hercegével, a metzi püspökkel, a Luxemburgi 
herceggel és Bouchard de Fénetrenges-al szövetséget kötött, hogy megpróbálja 
amennyire lehet csökkenteni a károkat. A sereggel szemben nem tehettek semmit, 
de a leszakadó kisebb csapatok és zsákmányoló katonák ellen hathatósan léphettek 
fel. A szövetségesek megegyeztek, hogy az angolok, és a kompániák ellen segítik 
egymást: 60 fegyverest állítanak ki és finanszíroznak, oda küldik őket ahol a leg-
nagyobb szükség van rájuk. Harcolnak, tanácsot adnak egymásnak, nem segítik az 
ellenséget (Kompániákat) semmilyen módon, a foglyokat és a zsákmányt azonos 
módon kezelik és nem kötnek külön megállapodást az angolokkal.

Robert, Bar hercege megerősítette a várakat és a fallal körülvett városokat a 
fenyegetett régióban. Védelmet szolgáló ostromgépeket, hat bertoichet, quarities 
bataille-t, és három muotes telepített Chàtillon-Sur-Saone falára. Barikádot épített 
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város elé, Etainben a városi tüzérséget és a falakat megerősítették, Fougban az 
árkot kijavították és elárasztották, illetve 21 palizádot építettek. Lachaussée-ben 
két új árkot ástak. Mindezeket a munkákat egy rendkívül hideg februári hónapban 
végezték el prévot által kirendelt lakosok. A lakosságot beköltöztették a megerő-
sített várakba és városokba így hagyjva védtelenül a vidéket amit angolok egészen 
a falakig elpusztítottak. Bárhol, ahol a zsoldosakat - akik közt nemcsak angolok, 
hanem bretonok, gasconok, németek is voltak - tolvajként kezelték, ha fogságba 
estek. Lamarche helyőrsége elfogott 13 angolt 1361 március 31, akik közül hetet 
256 florin váltságdíj ellenében elengedtek, hatot pedig bebörtönöztek. Egy Jean 
de Poulley nevű zsoldost felakasztottak miután bebizonyosodott róla, hogy tolvaj. 
A többiek közül egy főt elegedtek, hogy váltságdíjat szerezzen társai számára, aki 
azonban eltűnt és soha nem jött vissza. Ez fatálisnak bizonyult a még fogvatartot-
takra nézve, mivel November 3-án Bulgnéville úra, a vár parancsnoka vízbe fojtot-
ta őket. Mindezeket Symonet de Verdun provost beszámolójából tudjuk. 

Ahogy az angol sereg megérkezett Burgundiába, megszállta a vidéket, addig 
amíg Edward meg nem egyezett Philippe de Rouvres-val Burgundia hercegével 
a kifizetendő 200 000 arany mouton-ról, aminek fejében az angolok elhagyták 
Burgundiát. Csakhogy, amíg a tárgyalások folytak egyre több kompánia érkezett 
Burgundiába, akiknek eszük ágába sem volt távozni. Végül, vagy Edwardnak, vagy 
a burgundi hercegnek kellett a távozásukat megváltani. Így Burgundia egyes te-
rületein sokkal tovább maradtak a kompániák az angol király távozását követően. 
Ilyen volt Auxois baillige is. Milyen volt a mindennapi élet zsoldosok által meg-
szállt területeken? Általában a hatóságok megtiltottak mindenfajta érintkezést a 
routiek-kal. Nem véletlenül, hisz, ha megnézzük a dijoni levéltár 1.F.365 Compte 
de Baillage de Auxois fondjában lejegyzett bűnöket, amikért felelősségre vonták 
a helybelieket, azok közül a leggyakrabban elkövetett bűnök között szerepelnek 
a rablásból származott javak angolokkal történő kereskedelme: “egy Mouster-Sa-
int-Jehan -ból származó személyt elitéltek, mert a tiltás ellenére megvett egy mént 
az angoloktól és Hugueny-be hozta”. “Symonin de Genuy nevezetű Chévegny 
erődjéből származó deák, akit azért ítéltek el, mert lovakat és sarkantyúkat adott el 
az angoloknak amikor azok Flavigny-ben voltak, illetve azért (mert) segített elrej-
teni Saimur melletti Valetin majorságban az elrabolt adót”. Másik tipikus bűntett 
volt amikor a helyiek az angolokkal együtt fosztottak ki falvakat. Gyakran olvas-
hatók a forrásokban az alábbiakhoz hasonlók: “Berthier du Cussyt fiával Etienne-
nel együtt elitélték mert azt mondták róla, hogy az angolok árnyékában segített 
kifosztani Vivres-t - Nincs semmije.” Ez az utolsó félmondat nem sok jót igért a 
rabló papának és fiának, mivel a hatóságok szisztematikusan törekedtek arra, hogy 
megtérítsék az okozott kárt, mint ahogy az olvasható abban szerződésben amit a 
strasbourgi és a baseli püspök és más urak, Strasbourg, Basel és Freiburg városa, és 
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az elzászi birodalmi városok írtak alá “az országot fenyegető angolok ellen.” 1362 
máj. 25-én Colmarban: “mindazokat pedig, akik ehhez segítséget vagy tanácsot 
adtak, emiatt komolyan és szigorúan vonják felelősségre, annyira, hogy semmilyen 
kár vagy baj ne történjék vagy támadjon miattuk; ha pedig miattuk ilyesmi történt 
vagy támadt volna, akkor azt tegyék jóvá.”

A törvény ereje és a megszállt területek lakossága ugyanilyen szigorral sújtott 
le azokra akik együttműködtek, vagy kémkedtek az angoloknak, mint ahogy az ol-
vasható a metzi S. Thibébaut dékánja Annalesében amikor 1365-ben a kompániák 
kereszteshadjárata megindult Magyarország felé Lajos hívására, hogy megütközzön 
a Balkánon éppen lábát megvető törökökkel: “Ebben az évben egy Maigney-ból szár-
mazó embert akit L’Oreillart-nak hívtak elfogtak Dorcevalt malmában, és kalodába 
zártak, majd az utcára vetettek és végigvonszoltak a metziek, mivel oly sok módon 
segítette a Bretonokat, hogy szavakkal leírni nem lehet”. Nemsokkal járt jobban Vil-
lefrainche-i Humbert felesége akit elvittek kihallgatni 1362-ben Szent Tamás napját 
(július 2) megelőző szerdán Montrealba börtönébe mert “azzal gyanúsítottak, hogy 
Chastenaulba jött kémkedni”. Hasonlóan kémkedéssel vádolták a Mouray-beli Guiot 
és a fiát Guillamue-t, “akik egy talicskával elmentek az angolok földjére és rabolt 
holmit vásároltak tőlük, illetve kikémlelték a földet 1361-ben”. De nem csak egyszerű 
emberek adták át információt a kompániáknak: 1362 júliusában ítéltek el Erterem-et 
Euphraig kanonokát, mivel “sok információt adott át az angoloknak a földről”. 

Kémeket azonban nem csak a kompániák használtak, hanem elemi szükségük 
volt információra helyi hatóságoknak is, ha egy Nagy Kompánia által megszállt 
város közelében éltek. Seguin de Badefol, akit Froissart a “zsoldosok királyának 
hívott” 1364-ben a Margot nevű 2000 főből álló kompániájával megszállta Anse 
városát és 10 hónapig tartotta teljesen elszigetelve, miközben Burgundiában és Fo-
rezben gyorsan elfoglalt vagy kifosztott 64 környező települést, várat. A védelmet 
gyorsan ki kellett építeni, hogy monitorozzák a Margot mozgását. Miután nem állt 
rendelkezésre pontos információ a hatóságok számára, hogy mi folyik Anseban, 
és a környező falvakban, ezért elküldtek egy kémet. Mindezt egy 6,5 méter hosszú 
latin tekercsből tudhatjuk meg amit az Archives Départementales de la Côte-d’Or-
ban őriznek, és ami Peter Destresnek, Dombris várnagyának 1364-65 februárja 
közti pénzügyi elszámolását tartalmazza: “Stephanus de Arbento várkatonának 
és másoknak, akik Montluel, Mirebel, Trevoux, Vimy és az Anse melletti Saint 
Bernard felé ellovagoltak megkeresni egy Antelis nevű asszonyt, aki ott volt Anse 
közelében, hogy elmondja a híreket és Anse lakosainak szavait, mert valaki azt 
mondra, hogy ott volt Bresse közelében egészen Saint-Trivier de Cortoux, Pont-
de-Veyle, Pont-de-Vaux és a vár vonaláig és sok más faluban, hogy megkérdezze 
és megtudja ezeknek a falvaknak az őrizetét és állapotát, amint ez az Antilisia el is 
mondta a fentieket és amiket maga hallott az Anse mellettiektől..”
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Ott ahol a lakosok nem tudtak elmenekülni, az élet teljesen megállt, erről több 
forrás is tanúskodik, mint például Thiébaulx le Nains aki a prévot volt 1365-ben 
Baigneux-les-Juifs-ben: “Item, Bordes előtti vasárnap (1365 február 23-án) a Na-
varraiak Villene-les-Prevosté-be érkeztek. És még most is vannak olyanok akik 
tönkreteszik a vidéket, elviszik az embereket, a nagyobb állatokat és az ételt, kár-
hozatot hoznak napról napra, senki sem meri elhagyni az otthonát a fent nevezett 
prevostéban, sok embernek levágták a lábát és a fülét, (a zsoldosok) sohasem dol-
goztak, Lent-be elmentek kirabolni a szombati vásárt, kifejezetten nagy kárt okoz-
va: senki sem meri elhagyni a várakat és az egész térségben már nincsen erősség 
amely még több menekültet tudna befogadni.”

Az előadásban a fentieken kívül bemutatom, hogy milyen eszközökkel készül 
fel Reims városa az ostromra 1359-ban, illetve Strasbourg városa a kompániák 
keresztes hadjáratára 1365-ben, milyen változásokat hoz Strasbourgban és a kör-
nyéken a zsoldosok megjelenése, többek között néhány olyan területen is amire a 
legkevésbé számíthatnánk: mint például a divat. 

Szó lesz továbbá, arról is, hogy mily módon próbálták meg a helyi hatóságok 
kompenzálni a zsoldosok okozta veszteségeket, és hogyan segítették a vidék lakos-
ságát. 

■ ■ ■

Fleisz János 
(a történettudományok doktora, egyetemi magántanár, Nagyváradi Egyetem, 

Társadalomtudományi Kar – Nagyvárad)

A Partium régió kutatásának problémái napjainkban

Előadásom a jelenleg Romániához tartózó úgynevezett Partium régió kutatásának 
elméleti, módszertani és gyakorlati kérdéseire törekszik kitérni. Ez elsősorban a 
Partium város és településtörténete kutatásának tapasztalataira, a regionális kuta-
tások és más tudományágak kibontakozó gyakorlatára támaszkodik. 

Az előadás fő célja a Partium régió történeti, régiótörténeti kutatása, elhelyez-
ve az országos és térségi viszonylatban, mindezt a társ-, rokon- és egyéb tudomá-
nyok (néprajz, antropológia, szociológia, demográfia, régészet, közigazgatási- és 
társadalomföldrajz stb.) kutatási módszerei és eredményei alkalmazásának lehe-
tőségeivel. Ugyanakkor az előadás megpróbálja a kutatáshoz kötődő módszerta-
ni-szemléleti problémákat, kihívásokat és nehézségeket összefoglalni, figyelembe 
véve a magyar régiótörténet-írási próbálkozásokat, illetve eddigi eredményeket, 
körvonalazva a megoldási módozatokat vagy kísérleteket.
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Célom még, mint azt a címben is megjelöltem, a problémák felvetése a közös 
gondolkodás jegyében.

1. A regionális (régió) kutatás múltja és jelene
A régiókutatás viszonylag új keletű tudomány, de gyors iramban fejlődik, s egyre 
több tudományágat vonz maga köré. A regionális gondolkodás és politika előbb 
Nyugat-Európában alakult ki, Magyarországon regionális kutatások már régebben 
is folytak, de mint önálló tudományág lényegében az 1980-as években jelent meg, 
ötvözve a társadalom életének térbeli vonatkozásait kutató tudományágak ered-
ményeit és módszereit. Intézményes keretet 1984-ben kapott az MTA Regionális 
Kutatások Központja (MTA RKK) megalapításával. 

2. A Partium régió múltjának kutatása
A történettudományra elsősorban az a feladat hárul, hogy feltárja a mai európai 
regionalizmus történeti előzményeit, fejlődését. 

A Partium régió története 1570-től követhető nyomon, de a dualizmus korában 
már kezdett feledésbe merülni, majd 1920 után lassan ismét napirendre került. 
Az előadás röviden érinti a Partium történeti kezdeteit, nevének eredetét, területi 
változásait, a területén működő vármegyéket. Lényegében a létező közel 450 éves 
történeti előzmények ellenére, csak a 20. század folyamán kialakuló és ma is iden-
titáskereső térségről beszélhetünk.1990-től a szélesebb értelemben vett Erdély, 
több területén is elindult egyfajta térségi identitáskeresés, amelyek hatására ezek 
előbb a közbeszéd, a politika, majd pedig a kutatás tárgyaivá váltak. 

Mi indokolta a cseperedő partiumi mozgalmat? A Partium egyfajta mostoha-
gyerekként nem tartozott igazából sem Erdélyhez, sem az anyaországhoz. Így is 
kezelték s így bántak vele. Ezt fejezte ki az a magyarországi törekvés is, hogy ha 
Romániában élő magyar közösségről esett szó, ezt elsősorban a Székelyföldre, vagy 
Kolozsvárra értették. Sokáig a magyar politikum sem értékelte kellőképpen, hogy 
a Partium egy olyan terület, ahol közel 400 000 magyar él (az itteni összlakosság 
30%-a), tehát a Székelyföld után a legjelentősebb magyar közösséggel rendelkezik, 
amely ki van téve az országos politika szeszélyeinek. 

Napjainkban arra felismerésre jutottak, hogy a Partium (szélesebb értelemben, 
gyakran a Bánsággal és a magyarországi részekkel együtt veszik) egy különálló tá-
jegység, mind történelmi, mind művelődési szempontból. Sajátos helyzete és tör-
ténelme alakította ki ezt. Egy önálló tájegységet pedig csak összességében lehet 
feltárni.
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3. A Partium mai területi koncepciója. Partium, mint formálódó régió
Az utóbbi időben, a kulturális értékek azonosságára és a térségi-etnikai összetarto-
zásra alapozó és mind jobban megerősödő politikai, szellemi mozgalom, nemcsak 
a Székelyföldnek, hanem az úgynevezett Partiumnak, mint régiónak a kutatására 
is hatással volt. Ennek eredményeként jött létre Nagyváradon, 2015 márciusában 
a Partiumi Keresztény Egyetem keretében a Partiumi Területi Kutatások Intéze-
te (PTKI), amelynek célja a Partium területét érintő regionális kutatások tudatos 
felvállalása, szervezése, a meglévő interdiszciplináris kutatási kapacitás egy rend-
szerbe való összefogása. A kutatás sok vonalon, több tudomány és segédtudomány 
igénybe vételével indult meg, ezen belül természetesen a történettudománynak is 
jelentős feladata van.

A történelmi-kulturális jegyeket és a területi elemzések szempontjait figyelem-
be véve vizsgálatomban a Partiumon a mai romániai Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy 
és Máramaros megyék alkotta téregységet értjük, amelynek hagyományos köz-
pontja Nagyvárad. Ez a közel 22 000 km2-es terület, jelenleg Románia része és az 
ország összterületének 9,23 %-át adja. (Viszont Magyarország területének majd-
nem ¼- ét teszi ki, 23,4%.)

A jelenkori Partium fogalmán tehát ezt 2016-ban összeállított és kiadott tér-
kép alapján megjelölt területet érjük. Napjainkra már elkészült a régió címere és 
a zászlaja is. 

Természetesen, ez a történelem során ebben a formában soha sem létezett, és 
manapság sem alkot valóságos különálló közigazgatási egységet, ezért csak politi-
kai, földrajzi, illetve etno- kulturális egységként kezelhetjük, remélve persze, hogy 
a folyamatban lévő régiósítás keretében önálló közigazgatási egységként fog majd 
megalakulni. 

A térségnek sajátos kulturális jelleget a magyarság dominanciája, illetve jelen-
tős aránya kölcsönöz. A XX. század elején a partiumi térségben a legnagyobb részt 
a magyarság dominált, de napjainkban is a Székelyföld után itt található csak még 
tömbben élő magyar közösség, amely nemcsak földrajzilag, hanem társadalmi és 
kulturális szempontból is közvetítő szerepet játszik a magyarországi és erdélyi ré-
szek között.  

A régió kialakulása komplex folyamat és a létrejött entitás dinamikus, időben 
változó struktúra. Felvetődik a kérdés, hogy mennyire tekinthető egységes tájegy-
ségnek a Partium? Fizikai földrajzi szempontból jelentős a kohézió. Területére 
négy fő domborzati egység terjed ki. A legmagasabb szintű tájegységeknek a Parti-
umon belül magukat a vármegyéket tekinthetjük, amelyek történelmi képződmé-
nyek, beleivódtak a köztudatba, identitásalkotó tényezőkké váltak

A partiumi régió képződési folyamatnak három alapvetése van: a térszerkezeti 
kapcsolatok, a csomópontok (vonzáskörzetek), és az identitás. Utóbbi sokkal ne-
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hezebben megfogható tényező, amikor a táj és ez ember együttéléséből és egymás-
ra való hatásából, akár szeretetéből, szimbiózisából érzelmi kapcsolat támad fel, 
nevezzük identitásnak és ebből megszületik a regionalizmus folyamata, fogalma is. 

A Partium esetében felismerhető néhánt tényező együttállása: a gyengülő ál-
lamhatár jelenléte, a valós (természetes) külső választóvonal hiánya, és a határra 
merőleges gravitációs irány. Először, a Partium periférikus elhelyezkedése min-
denképpen serkentően hat, a hivatalosan nemzetállamként definiált, erősen cent-
ralizált politikai gazdasági térről való részleges leválásban, illetve az azon belül 
történő elkülönülésben. Második nagyon fontos tényező, hogy a román hatalmi 
központtól többszörösen választóvonalak szigetelik el. Ezek történelmi, kulturá-
lis, természeti határok, vagyis olyan kategóriába tartozó választóvonalak, amelye-
ket adminisztratív-politikai döntéssel nem lehet ledönteni. A harmadik tényező, 
amely az előzőekhez is szorosan kapcsolódik, hogy ez a terület nyugati irányban 
teljesen nyitott, keleti irányban pedig zárt. A negyedik tényezőt éppen a jelenlegi 
magyar-román államhatár jellege adja. Az ötödik tényező, a folyamat elsőszámú 
katalizátora, a határon átnyúló vonzáskörzetek kérdésköre. Nagyvárosok találha-
tóak a határnak mindkét oldalán, melyek valamikor a jelenleg a határ túloldalához 
tartózó területeket polarizáltak, azokat irányítottak.

Az egyik fékhatás a terület kétnemzetiségű (bietnikus) jellegéből fakad. Ez egy ro-
mán többségű, de nagyon erős magyar kisebbséggel rendelkező terület, ahol ráadá-
sul a két párhuzamos etnikai dimenzió részlegesen egymásra tevődve jelenik meg. 

A másik fontos féktényező, hogy a történelmi előzmények okán a regionális 
identitástudat meglehetősen gyenge a Partiumban, akár a magyar Partium-tudat-
ról, akár a román Crisana-Maramures tudatról beszélünk. Partium területén a két 
egymás mellett élő nagy etnikai közösség között nem alakult ki egységes regionális 
öntudat.

4. A Partium kutatásának jellegzetes problémái, egyéb módszertani-szemléleti 
kérdések
Már az elején felvetődik a kérdések között, hogy miben különbözik a régiókutatás 
a hely és/vagy várostörténeti kutatástól. Milyen különleges problémákat vet fel, 
illetve miben hoz újat, van e jövője? A többféle megközelítés, az egyediségek, kü-
lönleges problémák és következmények, mind elemzésre kerülnek. 

A Partium történeti, társadalomtörténeti demográfiai és településtörténeti ku-
tatásának szakirodalma csekély, hiszen az utóbbi időben megjelent tanulmányok a 
történeti- és településföldrajz, illetve közigazgatási földrajz és a regionális tudomá-
nyos kutatás területéről születtek. Egyértelműen multidiszciplináris vizsgálatokra 
van szükség, azonban ezek megalapozása nem történhet meg a történettudomány, 
a történeti régiókutatás eszközei és eredményei nélkül.



Emberközpontú történetírás – helytörténeti kutatás 

129

Bonyolult kérdéskörről van, hiszen a Partium manapság közhasználatú kifeje-
zésé vált, annak ellenére, hogy ugyanakkor hivatalosan semmilyen formában sem 
létezik, ráadásul a határ is kettészakítja, hiszen a magyarországi határ menti terü-
letek egy része is egykor ide tartozott.

Egy ilyen típusú kutatás sok tanulságot szolgáltat, de az elemzésben alkalma-
zandó szempontrendszer és változók is meghatározzák a vizsgálatokat. Ezek is-
mertetése, körülhatárolása és megbeszélése által a régiótörténet-írás remélhető-
leg további ösztönzést nyerhet részben a kutatások, részben pedig a módszertani 
megújulás terén is.

Jelenleg a már a három évtizedes múltra visszatekintő partiumi régiókoncepció 
megerősítése és továbbgondolása áll a fókuszban, és a területi kutatásokból még 
hiányzó elemek kidolgozása (településföldrajz, aktuális népesedési folyamatok, 
infrastrukturális megújulás, vonzáskörzet kutatások).

A téma, annál is inkább fontosnak számít, mivel a Partium sorsa hűen tükrözi, 
mindazokat a változásokat, amelyek e területen a 20. század folyamán végbementek. 

■ ■ ■

Borbély Zoltán 
(PhD, egyetemi adjunktus, Eszterházy Károly Egyetem BTK Történelemtudományi 

Intézet – Eger)

Regionális szerepkörök változása 
a 16-17. századi Felső-Magyarországon

 
A 16-17. század fordulójára az Oszmán hódítás következtében a magyar király 
fennhatósága alatti területek geopolitikai és igazgatási szempontból (is) igen ked-
vezőtlen helyzetbe kerültek. A katonai és ezzel szorosan összefüggő gazdasági és 
igazgatási szempontból a megmaradt ország területén négy kerület szerveződött, 
javarészt I. Ferdinánd reformjainak eredményeként. A létrejött kerületek a köz-
ponti tájszemlélet elve alapján, tehát az ország akkori fővárosából, Pozsonyból 
szemlélve kapták az elnevezésüket. Felső-Magyarország ebben a tekintetben te-
hát olyan műszónak tekinthető, amely a török terjeszkedés idején alakult ki, noha 
ebben a formában nem is volt használatban, csak a latin „partes regni Hungariae 
superiores”, vagy magyar változatában az ország felső részei megnevezés. Rögtön 
hozzá kell tenni, hogy a 16. század második felétől használatos fogalom nem azo-
nos a középkori, tehát Budától szemlélt Felső-Magyarországgal (Hungaria Supe-
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rior), vagy a későbbi Felvidékkel, amely mint nagytáj megnevezése volt hivatva az 
ország északi, hegyvidéki részét megkülönböztetni az Alföldtől. Ez tehát területét 
tekintve jóval nagyobb földrajzi egységet jelölt, pontos határai azonban nincsenek. 

Az ország északkeleti részén a 16. század második felében egymással szinte pár-
huzamosan épültek ki a pénzügyi és katonai igazgatás új szervei, név szerint a Szepe-
si Kamara és a felső-magyarországi vagy kassai főkapitányság. A két igazgatási szerv 
területi hatásköre gyakorlatilag azonos volt, azon Gömör vármegyétől keletre fekvő 
„Tiszán innen és túli” megyékre terjedt ki, amelyek a magyar király fennhatósága 
alatt álltak. Pozsonyból szemlélve tehát azt a régiót nevezték Felső-Magyarország-
nak, amelynek 13 vármegye (Abaúj, Bereg, Borsod, Gömör, Kishont, Sáros, Sza-
bolcs, Szatmár, Szepes, Torna, Ugocsa, Ung, Zemplén) alkotta a földrajzi kereteit. 

Felső-Magyarországon a főkapitánysági rendszer kialakítása a többi főkapi-
tányságtól némileg eltérően ment végbe, ugyanis a kerületi és végvidéki főkapi-
tányi tisztség nem vált szét, így végvári, vármegyei és az ide vezénylet császári 
seregek parancsnoksága egyetlen főkapitány hatáskörébe tartozott. Az 1570-as 
évek második felében kialakításra került a felső-magyarországi főkapitányság ke-
retei között a szatmári, vagy tiszántúli főkapitányság, melynek feladata nem a tö-
rökök elleni védekezés, hanem az egyre erősödő Erdélyi Fejedelemséggel szembeni 
védelem fenntartása volt. Ezen védelmi rendszer anyagi alapjainak biztosítása, a 
katonaság ellátásának megszervezése és hatékonyabb finanszírozása érdekében 
külön kamarát hoztak létre. A Szepesi Kamara legfőbb feladataként a kincstári 
bevételek és uradalmak tudatos gyarapítását jelölték meg. A kamara hatáskörébe 
tartozott a királyi rendes jövedelmek (proventus ordinarii) és az országgyűlés által 
megszavazott rendkívüli jövedelmek (proventus extraordinarii) szervezett keretek 
között történő beszedése és adminisztrációja. A Szepesi Kamara és a Kassai Főka-
pitányság szervezeti rendszere és infrastrukurája igen nagymértékben hozzájárult 
a 16. század második felében tapasztalható elitcseréhez is. Ugyanis a feltörekvő 
nemesek a század közepén még egy-egy régi arisztokrata szervienseként, annak 
magánhadseregében tanulhatták ki a hadakozás fortélyait, építhették ki kapcso-
latrendszerüket és szerezhettek gazdasági tapasztalatokat a hadakozás finanszí-
rozása terén, amit majd a központi hadszervezet keretei között tudtak kiválóan 
hasznosítani, elsősorban saját kereskedelemi és hadiszállítási „magánüzleteikben”, 
ami révén jelentős birtokállományhoz jutottak.

A régió azonban nem pusztán katonai és közigazgatási egységként funkcionált. 
Földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan ugyanis sajátságos szerepet töltött be a török 
hódoltság másfél évszázada alatt a királyi országrész és az Erdélyi Fejedelemség 
között. A rendek regionális önszerveződése sajátságos vonásokat adott a terület 
politikai arculatának, amelyek a régió vármegyéinek és szabad királyi városainak 
részvételével tartott részgyűléseken (congregatio particularis) érhetők tetten leg-
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inkább. A részgyűlések az ország más területein is ismert érdekérvényesítő fó-
rumok voltak, amelyek a vármegyei közgyűlések mintáját követték. Összehívása- 
Felső-Magyarország esetében legalábbis- a főkapitány, vagy a királyi megbízott 
hatáskörébe tartozott és általában közigazgatási, adózási és gazdasági jellegű kér-
dések megvitatására szolgált, de „vészhelyzetekben” a nemesség határozott poli-
tikai állásfoglalásával katonai tényező is lehetett. Ez utóbbinak a jelentőségére az 
1604. szeptemberi, gálszécsi gyűlés az egyik legszemléletesebb példa, de az erdélyi 
fejedelmek – Bethlen Gábor és I. Rákóczi György- Magyar Királyságba vezetett 
hadjárataiban is nagy jelentősége volt, ellenzéki jellege azonban inkább csak a 17. 
század második felére erősödött fel. Ekkorra egy hagyományosan erdélyi támoga-
tást kereső, oszmán orientációjú és erősen Habsburg-ellenes politikai identitású 
protestáns- jellemzően kálvinista- köznemesi réteg formálódott ki a régióban. 

Előadásomban a régió történetének kutatását meghatározó szempontokat sze-
retném kiemelni, amely alapvetőn az imént említett köznemesi réteg társadalom-
történeti vizsgálatának módszertanához szükséges.

■ ■ ■

Császár István 
(főiskolai adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem és 

Társadalomtudományi Tanszék – Beregszász)

Polgárjogi mozgalom a végeken: a kárpátaljai magyar 
érdekképviselet kezdetei a szovjet időszakban

 
Kárpátalja a második világháborút követően egyértelműen kiszakadt az addigi 
megszokott kulturális-politikai-gazdasági térből, és teljesen új közegbe került a 
Szovjetunió keretein belül. Ez a közegváltás több szempontból is azonnal egyértel-
művé vált a helyi lakosságnak. A kisebbségi lét ugyan nem volt ismeretlen a helyi 
magyarság szempontjából, de az első Csehszlovák Köztársaság viszonyai többnyire 
az európai értékrenden alapjain nyugodtak. 

Kárpátalja szovjet fennhatóság alatti időszakának periodizációjának megálla-
pításakor több szempontot is figyelembe lehetünk: nemzetközi események, hideg-
háború szakaszai, belpolitikai időszakok (pártfőtitkárok regnálása). Véleményem 
szerint az utóbbi a célszerű, és azon belül pedig kiemelni a fontosabb forduló-
pontokat. Az első, Sztálin nevével fémjelzett időszakot a puszta fennmaradásért, 
túlélésért vívott harc jellemezte. Az 1944-es ún. „malenkij robot”, a későbbi ku-
láktalanítással egybekötött kolhozosítás, az egyházak ellehetetlenítése, betiltása 
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mind olyan tényezők voltak, melyek a helyi magyar kisebbséget fennmaradásában 
is veszélyeztette.

A következő, jobbára számbeli gyarapodással járó időszakban kezdhetünk el a 
klasszikus értelemben vett érdekképviselet próbálkozásairól beszélni. Azért hasz-
náljuk itt a próbálkozás szót, mivel a Szovjetunió pártállami rendszerében elképzel-
hetetlen volt bármilyen nemzetiségi vagy más alapokra épülő politikai szervezet. 
Az 1960-70-es években a lehetőségek kimerültek a kulturális, nyelvi kérdésekben. 

A ’60-as évek vége azonban egész Európában változásokat hozott, úgy a nyuga-
ti, mint a keleti blokkban. Európa nyugati felében kibontakozott az a diákmozga-
lom, mely alapjaiban kérdőjelezte meg a fejlett tőkés állam társadalmi berendezke-
dését. Csehszlovákiában pedig a Prágai Tavasz eseményei jelezték ismét 1956 után, 
hogy nem mindenhol elégedettek a szovjet típusú állampárti rendszerrel.

A korszakban kárpátaljai magyarság mozgástere kettős volt. Egyrészt az akkori 
bipoláris világ egyik szuperhatalmának részét képezte, viszont a centrumtól oly 
távol, a periférián, ami már szinte láthatatlanná tette a moszkvai pártvezetés szá-
mára. Másrészt ez a periféria előny is volt, a helyi magyarság valamilyen módon 
szervesen tudott kapcsolódni (ha csak egyoldalúan is) a magyar kultúrához, köz-
élethez. Kárpátalja magyar lakossága a magyar állami televízió és rádió adásaiból 
tájékozódott, közép-európai időzóna alapján élt, tájékozódott a szovjetnél jóval 
nyitottabb magyarországi kulturális életről. 

Nem véletlen tehát, hogy a kárpátaljai magyar értelmiség köreiben is egyre 
gyakrabban fogalmazódik meg a nemzetiségi jogok határozottabb felvetése, akár 
a felsőbb szovjet pártvezetés számára is. Természetesen ezen kezdeményezéseket 
csak az értelmiség szűk, leglelkesebb rétege merte felvállalni, a kárpátaljai magyar-
ság nagy többsége apolitikus volt az időszakban. 

A ’70-es évek elején jobbára egyéni próbálkozások voltak megfigyelhetőek a 
kisebbségi jogok terén. Tudomásunk van pl. Polczer Endre helyi fizika szakos kö-
zépiskolai tanár kérvényéről az Ungvári Egyetemhez a magyar anyanyelvű diákok 
felvételijével kapcsolatban (kérte, hogy a magyar diákok kémiából és fizikából ma-
gyar nyelven felvételizhessenek). A rendszer kiismerhetetlenségét jelzi, hogy az 
egyetem vezetése támogatta a kérelmet, de csak az adott évben. 

A ’60-as évek végén a kárpátaljai magyarság egyik szellemi központja az az 
Ungvári Állami Egyetemen működő magyar filológia szak volt. Itt találkoztak azok 
a személyek, akik a későbbiekben fontos szereplőivé váltak az ún. „72-es Bead-
vány” megalkotásának, mely az első kárpátaljai magyar érdekképviseletei doku-
mentum lett a szovjet időszakban. A Beadvány előkészítésének szellemi vezérévé 
egyértelműen Fodó Sándor egyetemi tanár és Kovács Vilmos író, költő, műfordító 
vált. Ők annak a generációnak a mentorai, mely már a második világháború után 
szocializálódott, és kevésbé volt sikeres a megfélemlítésük, mint a szüleik gene-
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rációjáé. A dokumentum nem első a sorban, viszont ez volt a legátgondoltabb, 
legjobban megszervezett próbálkozás. 

Egyik személy tevékenysége sem illett az aktuális kultúrpolitika irányzatába, 
ezért különböző módszerekkel ellehetetlenítették azokat (hol a sajtóban indított 
ellenkampánnyal, hol elbocsájtásokkal). Előbb 1971-ben egy Kovács Vilmos szer-
kesztett a kárpátaljai pártvezetés számára egy kérelmet a helyi magyar irodalmárok 
nehézségeiről (többek között negatívumként említette meg a magyar fordítások 
hiányát, a magyarországi sajtótermékek beszerzésének nehézségeit, a helyi magyar 
írók gyér publikálási lehetőségeit), majd a következő évben a már Fodó Sándorral 
kiegészült kör egy tizenkilenc oldalas dokumentumban vázolta a helyi magyarság 
problémáit. Hosszas egyeztetés és tervezés után a lenini nemzetiségi elvek szem 
előtt tartásával fogalmazták meg beadványukat, melyet az SZKP legfelsőbb szerve-
inek juttattak el (minden egyes gépelt lap hátoldalán 20-30 helyi lakos aláírásával). 
A dokumentum több szempont alapján tárgyalta (és megoldást javasolt) a kárpát-
aljai magyarság problémáit. Az érintett területek az (anyanyelvi) oktatás, magyar 
sajtó és színház (kultúra) kérdése, (közigazgatási és oktatási) nyelvhasználat és az 
érdekképviselet (pártszerveken belül vagy önállóan) 

A válaszlépés és az eredmények megvalósulásában is kettősség figyelhető meg. 
1973. március 6-én és 21-én Fodó Sándor hivatalos leveleket a kapott a Szovjet-
unió oktatási tanácsától. Az első egy értesítés volt a Beadvány megérkezéséről, a 
második már a döntést tartalmazta (az oktatási területre reagáltak csupán): en-
gedélyezték az anyanyelvi felvételi vizsgákat (kivéve ukrán és orosz filológián), de 
kizárólag a kárpátaljai felsőoktatásban (Ungvári Állami Egyetemen). 

A hosszabb távú eredmények közé tartozott a magyar nyelvű óvodahálózat ki-
építésének befejezése Kárpátalján, a magyar felvételi meghonosodása az Ungvári 
Nemzeti Egyetemen, valamint a magyar funkcionáriusok megjelenése a politikai 
életben (ez utóbbi terület közvetlen kapcsolatára a Beadvánnyal még nem sikerült 
levéltári forrást találni). A magyar érdekképviselet, tanárképzés és magyar színház 
lehetősége elvetésre került. 

Személyes vonalon a Beadvány megfogalmazóival szemben viszont retorziót 
alkalmazott a hatalom (persze a brezsnyevi időszak nem mérhető a sztálini meg-
torlásokhoz): diákokat és tanárokat rúgtak ki az egyetemről, Kovács Vilmost em-
igrációra kényszerítették. 

Meg kell viszont említenünk, hogy a felvázolt területek a későbbiekben a szer-
vezett kárpátaljai magyar érdekképviselet főbb célkitűzései lettek, melyek többnyi-
re 1989-91 között meg is valósultak.

A téma feltárásához szükséges forrásbázist több típusba sorolhatjuk:
• levéltári források;
• oral history;
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• korabeli sajtó (irodalmi folyóiratok) elemzése;
• visszaemlékezések, levelezések elemzése.
Fontos kiemelnünk a kérdés összetettségét: egy átpolitizált, némi pátosszal 

megfűszerezett eseményről van szó, mellyel kapcsolatban igen csekély az elsődle-
ges levéltári forrás. Így a mikrotörténet, az összehasonlító elemzés, a forráskritika 
egy olyan elegyét kell alkalmaznunk, mely segíthet az események pontos rekonst-
rukciójában. 

A vizsgálat térbeli elhelyezésében egy Ungvár-Moszkva-Budapest háromszöget 
alakíthatjuk ki;

• Ungvár – mint helyi központ: az események jobbára itt mentek végbe, a 
korszakban a helyi magyar értelmiség gócpontja.

• Moszkva – mint a Beadvány célja, a válaszreakció kiindulási pontja.
• Budapest – többen emigráltak Magyarországra a ’70-es évek végén, így fon-

tos tényezővé vált a magyar hivatalos álláspont is. A Magyar Nemzeti Levél-
tár Országos Levéltárában végzett kutatások során napvilágot láttak olyan 
magyar nagyköveti jelentések, melyek a ’70-es évek végi kárpátaljai magyar 
helyzetről tudósítanak. Ezek száma azonban még igen csekély (nyílván a 
földrajzi távolságok miatt is – a kijevi főkonzulátusról évente 1-2 esetben 
utaztak Kárpátaljára).

 
A téma egy helyi kezdeményezés felépítését, kifutását, a szovjet vezetés reakcióját 
kívánja körüljárni. A legfőbb probléma a szemtanúk hiánya: az elbeszélt történe-
lem módszere nehezen használható, ugyanis a két főszereplő már nincs köztünk. 
Másodlagos, és a közelmúltban fellelt forrásokból kell dolgoznunk (nemrégiben 
előkerült a Beadvány egyik eredeti példánya több mint 500 aláírással), melyet ne-
hezít a források közötti nagy térbeli távolság is. 

■ ■ ■

Pejin Attila 
(történész muzeológus, múzeumvezető, Városi Múzeum – Zenta)

Nemzeti narratívák a helytörténetírásban
Avagy párhuzamos történetek egy többnemzetiségű környezetben

Közhelynek számító kijelentés, hogy a történész a valóságot igyekszik kutatni-fel-
tárni, a hétköznapok embere viszont az igaszságot keresi nem csak a jelenben, 
hanem a múltban is. Mivel azonban a történész módszerei a bíróéhoz hasonlóak, 
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nagy a kísértés, hogy estenként ő is igazságot szeretne tenni; esetleg kompromisz-
szumokra törekszik, hogy az egykor hadban álló, már rég elporladt felek kiegyez-
zenek egymással, mint egy-egy birtok-határvita résztvevői. Tudjuk azonban azt is, 
hogy ezek erőtlen, szánalmasnak tűnő próbálkozások, annál is inkább, mert ma-
guk a helytörténészek is „csak” emberek, s például egy-egy nemzethez tartoznak, 
kevesebb vagy több nemzeti öntudattal.

A helytörténetkutatás a közhiedelemmel ellentétben nem egyszerű foglalatos-
ság, különösen ha hivatásszerűen űzik, egy többnemzetiségű környezetben pedig 
általában a többségi szemlélet érvényesül, ami természetesen mindenekelőtt nem-
zeti. Ez tükröződik a helytörténetírásban is, ezért ha egy múltbeli esemény inter-
pretációjában a MÁSIK igazsága csorbulni látszik, jelentkezik rá az igény, hogy 
ezt orvosolják, ami lehet, hogy tünete az egymás között megbomlott viszonyokból 
eredő bizalmi válságnak, de lehet valós kritika is.

Zenta olyan közeg, ahol évszázados hagyománya van a helytörténetírásnak, s 
korszakolhatóan végigkövethető a látszólag egyenes vonalú, koronként azonban 
mégiscsak elhajló fejlődésének.

Az alaphangot Ugróczi Ferenc Zentai csata-monográfiája adta meg: a magya-
rokat és a zentaiakat külön-külön szólította meg (azaz szólította fel az emlékezés-
re), s ez a szétválasztás nagyon tudatosnak tűnik; talán azért is, mert a császári 
seregben szerbek is harcoltak, s a zentaiakat megszólítva Ugróczi hozzájuk is szólt. 
Mivel a török hódoltság miatt megtört a lakosságbeli kontinuitás, az idetelepült 
lakosságnak a csata sajátos időszámítási kezdődátumként szolgált, szinte mindent 
hozzá viszonyítottak a későbbiek során. S ha már a tényleges törzsökösségre nem 
lehetett hivatkozni, a nemzetire annál inkább, s a csatában való részvétel etnikai 
hovatartozás szerint így felértékelődött, de nem kapott hangsúlyos szerepet.

A következő fontos történelmi eseményt a zentaiak immár közvetlen szerep-
lőként élték meg, ez pedig az 1848/49-es forradalom és szabadságharc délvidéki 
történései voltak; a reá való emlékezés már – a zentai csatától eltérően – a szem-
benálló felek eltérő értelmezései (szemlélete) miatt nemzeti színezetet kapott, ami 
majd megjelenik a későbbi helytörténetírásban is.

A két fontos dátum mellett idővel természetesen megjelent az érdeklődés a 
„közönséges” témák iránt is, mint amilyen a betelepülés, Zenta története a koro-
na-kerület idején stb. 

Amennyiben a zentai helytörténetkutatásban nemzeti narratívák szerint ikívá-
nunk korszakolni, az „impériumváltások” önként kínálkoznak határmesgyeként.

 
1. korszak: Dudás Gyula munkássága fémjelzi; a kor nemzeti érzületű történetírói 
szemlélete rá is hatással van, de igyekszik ezen felülemelkedni, több-kevesebb si-
kerrel (összecsengve Ugróczi szemléletével), ami egyébként a vármegye néhány 
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más történészére is jellemző (lásd Thim József munkásságát a délvidéki 1848/49-
es eseményekkel kapcsolatban, némileg pedig ellenpéldaként Érdujhelyi Menyhért 
„kétarcú” publicisztikáját).

 
2. korszak: a két világháború közötti időszakban kísérlet egyfajta „igazságtételre”, 
ami nem túl hangsúlyos, ennek példája a Milivoje V. Knežević szerkesztette, 1935-
ben szerb nyelven kiadott tanulmánykötet. A szerb szemléletet enyhíti a szerkesző 
jugoszláv-orientáltsága, ami már egyfajta előszele az 1945 utáni felfogásnak. Jel-
lemző a zentai csatában való szerb részvétel tudatosítása, mi több, olykor meg-
mosolyognivaló predimenzionálása (szerbek hozzák a hírt az ellenség hadmozdu-
latairól, szerbek döntő szerepe a csatában stb.); továbbá a szerbek hangsúlyozott 
szerepe a város polgárosodásába, a helybeli elit kialakulásában.

3. korszak: 1945 után az új hatalom szemlélete más történelmi toposzokra helyezi 
a hangsúlyt, ami kezdetben nem tesz jót a helytörténetírásnak, a kutatók komp-
romisszumkészsége (helyenként megalkuvása) azonban lehetővé teszi a korábban 
megkezdett munka folytatását. Az 1940-es évek végén és az ötvenes években meg-
szervezik a városi könyvtárat, múzeumot, majd a történelmi levéltárat, s ezek az 
intézmények nemcsak fizikai, hanem szellemi műhelyként is tömörítik a helytörté-
netírásra fogékony helybeli értelmiségieket, aminek következménye – a sikertelen 
monográfiakiadást követően – száznál több monográfia füzet kiadása. Elmond-
ható, hogy ez a zentai helytörténeti kutatások aranykora, az új hatalom – általá-
nos politikai törekvéseinek megfelelően – nemigen engedi a nemzeti szempontú 
interpretációkat (legfőbb konfliktusforrásként az osztályellentéteket jelölve meg). 
Ennek ellenére elmondható, hogy a nemzeti-vallási témák kerülése csak elodázza 
ezek kutatását, hiszen a zentaiak emlékezetében igaz, elfojtva de továbbélnek.

4. korszak: az 1990 utáni időszak (a nyolcvanas években bekövetkezett némi meg-
torpanás után) a zentai helytörténetírás reneszánszaként is felfogható, ám a szem-
léletbeli váltás látványos és gyors; a délszláv háború folytán felerősödött nacio-
nalizmusok hatása alól a magyarság sem tudja kivonni magát, ezért megjelenik a 
magyar helytörténetírás (egész Vajdaságra kiterjedően), aminek külön hangsúlyt ad 
az 1944-es események kutathatósága és publikálhatósága, ami azonban interpretá-
ciós eltolódásokat, sőt relativizmusokat eredményez. Kezdetben az addig „multi-
etnikus” helytörténész műhelyben még itt-ott szerbek is tevékenykednek, részben 
a létszámfogyás, részben pedig immár a szerb szemléletű helytörténetírás iránti 
igény miatt is a 2000-es években elágazik a magyar és a szerb publikálás, nem 
csak nyelvben, hanem tartalmilag is. Kezdetben ez leginkább csak a hiánytémák 
„pótolásában” nyilvánul meg (mind a magyar, mind a szerb más-más hiányt, fehér 
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foltot talált, s tartott fontosnak eltüntetni, ami mindenképpen pozitív jelenségként 
értékelhető, ma már azonban bizonyos események eltérő interpretációjában, s ami 
különösen sajnálatos, az emlékezetkultúrában is.

■ ■ ■

Somfay Örs 
(marketingigazgató, Arcanum Adatbázis Kft. – Budapest)

Digitális források az ARCANUM Adatbázis kezelésében: 
ADT, Hungaricana, MAPIRE és mások

 
Az ARCANUM Adatbázis Kft évek óta kulturális örökségünk digitalizálásával fog-
lalkozik. Kezdetben CD és DVD-ROM lemezeken jelentettük meg a fontos alap-
műveket. Az elmúlt években tömegessé vált a digitalizálás, akár havonta 1 millió 
oldal digitalizálására is képesek vagyunk. A folyóiratok, könyvek mellett nagyon 
fontos a levéltári iratok, festmények, térképek, képeslapok és sok egyéb dokumen-
tumtípus (menükártyák, számlák) feldolgozása is. A helytörténet, családtörténet, 
honismereti kiadványok mindig központi szerepet játszott és játszik, legyen az egy 
helyi lap, egy helytörténeti mű vagy egy megyei múzeumi értesítő. A nyomtatott 
dokumentumok esetén nagyon fontos a teljes szövegű keresés, így minden eset-
ben automatikus szövegfelismerést (OCR) végzünk, a végtermék pedig egy ún. 
kétrétegű PDF, aminek felső, látható rétege a szkennelt, hiteles kép, alatta pedig a 
felismert szöveg látható, ami lehetővé teszi a keresést.

 
A legfontosabb szolgáltatásaink:

 
HUNGARICANA (www.hungaricana.hu)
több, mint 150 közgyűjtemény részvételével futó projekt, elsősorban az NKA által 
finanszírozott digitalizálási projektek központi publikációs helye. Legfontosabb 
dokumentumai

• Könyvtár: 10 millió oldal dokumentum, úgy mint: megyei, városi napilapok, 
múzeumi, levéltári évkönyvek, iskolai értesítők, parlamenti jegyzőkönyvek, 
stb. Levéltári, kéziratos anyagok (MSZMP jegyzőkönyvek, Hevenesy, Pray, 
Kaprinay gyűjtemény, stb.)

• Képtár: 300.000 képeslap, fotók Budapestről, Fortepan gyűjtemény, NMN 
Történelmi Képcsarnok festményei, stb.

• Levéltári iratok: középkori oklevelek, urbáriumok, közjegyzői iratok, stb.
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• térképek, tervek: Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest Főváros Levéltára, 
HM Hadtörténeti Intézet, Országos Széchényi Könyvtár térképei, tervei

 
ADT (www.adtplus.arcanum.hu)
Arcanum Digitális Tudománytár, a saját finanszírozásban digitalizált folyóiratok 
helye, jelenleg mintegy 17 millió oldal terjedelemben. Az állomány fontos része a 
tudományos lapok, hivatalos közlönyök, napi és hetilapok, de külön számon tart-
juk az 1850 előtti lapokat is. A folyóiratok mellett nagy számú, elsősorban törté-
nelmi, helytörténeti, családtörténeti tárgyú könyv is feldolgozásra került.

 
SZAKTÁRS (www.szaktars.hu)
A frissen létrejött honlap a legfontosabb szakkönyvkiadók majd összes könyvét 
tartalmazza kereshető formában. Jelenleg az alábbi kiadók kötetei érhetők el

• OSIRIS
• L’Harmattan
• Kronosz
• Szaktudás
• Attraktor
• Mentor

 
MAPIRE (www.mapire.eu)
A Történelmi Térképek Online honlap a 18. és 19. század részletes térképeit teszi 
hozzáférhetővé. A térképek forrása elsősorban az Osztrák Állami Levéltár Hadi-
levéltárának térképtára, valamint a kataszteri térképek esetén a Magyar, Horvát 
Nemzeti Levéltár illetve a bécsi Földhivatal (BEV). A legfontosabb térképeink

• 1. 2. 3. katonai felmérés az osztrák birodalom területén
• kataszteri térképek (magyar, osztrák, horvát, kárpátalji, szlovén)
• Franciaország, Anglia, Olaszország, Scájc, Hollandia, Belgium
• várostérképek: Budapest, Moszkva, Szentpétervár, Bécs
A térképeket georeferáltan, nagy pontossággal publikáljuk a mai térképekkel 

fedésben.
 

Egyéb kisebb adatbázisok

Matricula: az összes osztrák katolikus anyakönyv, mintegy 15 millió oldal: http://
data.matricula-online.eu/de/

 
Őskereső, az Evangélikus Egyház teljes anyakönyvi állománya: www.oskereso.hu

 



ARCANUM Kézikönyvtár: az elmúlt évtizedekben kiadott CD-k, DVD-k az Inter-
neten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/

 
Az előttünk álló feladatok közül a legfontosabb

• a régi könyvek tömeges digitalizálásának elindítása
• a helytörténeti, helyismereti, honismereti kiadványok minél teljesebb be-

gyűjtése, digitalizálása és közzététele
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