
Pál Judit

Várostörténeti kutatások Erdélyben
a második világháború után*

Románia második világháború utáni történetírásában nem
szerepelt kiemelt helyen a várostörténet. Jelentek meg ugyan szép
számmal tanulmányok, kisebb közlemények, sõt monográfiák,
tanulmánykötetek is városokról, de ezek többsége nem ütötte meg
a század eleji pozitivista vagy a két világháború közötti munkák
mércéjét. A ´70-es–´80-as években aztán egyre nyomasztóbbá vált
az ideológia eluralkodása; a várostörténet egyre inkább munkás-
mozgalom- és párttörténtté vált. Ha belelapozunk Románia történeti
bibliográfiájába1 szembetûnõen sok az ilyenszerû cím: „Az aradi
vagongyár munkásainak harca politikai és szakszervezeti jogokért,
valamint a kapitalista kizsákmányolás enyhítéséért”, és a sort még
hosszan lehetne folytatni. Az egyes városokkal kapcsolatos törté-
neti irodalom egy másik vonulatát képezték a Turisztikai Könyv-
kiadónál2 megjelent monográfiák, amelyek azonban erõteljesen
magukon viselték a népszerûsítés bélyegét, és általában nagyon
kevéssé tettek eleget a forráskritika követelményeinek. Az évfordulós
megemlékezések vagy a megyei múzeumok évkönyvei szintén publi-
kációs lehetõséget biztosítottak az ilyen jellegû írások számára.

Természetesen a várostörténeti témájú tanulmányok között is
akadtak értékesek, és még több olyan, amelyik egyik vagy másik
város történetéhez szolgáltat értékes adatokat. A továbbiakban az
erdélyi városok történetével kapcsolatos kutatásokról ejtünk szót.
E városokat a kezdetektõl fogva több etnikum lakta, ez tükrözõdött
jó ideig a történetírásban is: szászok, románok, magyarok egyaránt
közöltek a témáról. Az erdélyi szászokat – érthetõ módon –
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elsõsorban saját múltjuk, a szász városok története foglalkoztatta,
a második világháború után született írások közül említést érdemel
Maja Philippi Brassó társadalomtörténetét feldolgozó könyve,3

valamint más Brassó történetével foglalkozó tanulmányai, Paul
Niedermaier a középkori erdélyi városokat urbanisztikai szempont-
ból tárgyaló könyve,4 és hogy az erdélyi szász történetírásnál
maradjunk, Maja Philippi, Gustav Gündisch és Konrad Gündisch
az erdélyi szász patríciusrétegre vonatkozó kutatásai, Hermann
Fabini a nagyszebeni gótikát bemutató könyve,5 valamint Gernot
Nussbächer több szász városra – köztük Segesvárra és Brassóra –
vonatkozó adatközlései.6 A középkori erdélyi városokról ugyan
Carl Göllnernek, a nagyszebeni Társadalomtudományi Kutatóinté-
zet igazgatójának is megjelent egy könyve, ez azonban nem eredeti
kutatásokra épül, inkább tudománynépszerûsítõ jellegû.7 Mivel a
szász emigráció a második világháborút követõen egyre jelentõsebb
tényezõvé vált, meg kell említeni a Németországban kiadott külön-
bözõ monográfiákat is, amelyek gyakran az egy-egy helységbõl
elszármazottak pénzén jelentek meg, és eltérõ tudományos színvo-
nalon dolgozták fel az illetõ települések történetét, ezen belül is
különös elõszeretettel az oktatás- és egyháztörténetet.8

Az erdélyi magyar történetírás nem fordított túl nagy figyelmet
a várostörténet kérdéseire. Jó ideig a falu, a parasztság története
volt elõtérben, a várostörténet eléggé elhanyagolt terület maradt.
Az erdélyi polgárosodás és az urbanizáció kérdéskörével az említett
idõszakban behatóbban Egyed Ákos foglalkozott. Falu, város, civi-
lizáció címû tanulmánykötetében külön fejezetben tárgyalta az
iparosodás és a városfejlõdés kérdéseit a dualizmus korában,
valamint ezzel összefüggésben a vasúthálózat kiépülését, a hitel-
rendszert és ennek etnikai vonásait.9 Az ezt megelõzõ korszak
erdélyi városfejlõdésérõl egyetlen átfogó tanulmány készült (román
nyelven), amelyben a szerzõk, Csetri Elek és Imreh István, felvá-
zoltak néhány fontos kérdést, de késõbb nem folytattak ezirányú
kutatásokat.10 Ezen kívül született néhány tanulmány egy-egy
város történetének bizonyos kérdéseirõl. Ezek közül csak néhányat
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ragadunk ki: Jakó Zsigmond Dés legrégibb kiváltságleveleinek
kritikáját végezte el,11 valamint az otthon mûvészetét mutatta be
a XVI–XVII. századi Kolozsváron a városi levéltár oklevelei és
jegyzõkönyvei alapján,12 Kiss András több tanulmányának tárgyát
merítette szintén a fejedelemségkori Kolozsvár életébõl és a város
levéltárának fejlõdését mutatta be, Szabó T. Attila szintén e
településnek szentelte 1946-ban megjelent könyvét,13 B. Nagy
Margit és Kovács András Erdély városainak jelentõsebb mûemlé-
keit vizsgálták mûvészettörténeti szempontból,14 Magyari András
a székelyudvarhelyi nemesek és polgárok évszázados küzdelméhez
tárt fel új adatokat,15 Kovách Géza a zilahi céhek történetét
dolgozta fel,16 Binder Pállal közösen pedig az erdélyi céhszabály-
zatok gyûjteményét jelentette meg.17 Több vidéki városban dolgozó
tanár és muzeológus pedig városuk történetének feltárásával fog-
lalkozott.18

A román történetírás az erdélyi városokra vonatkozó eredmé-
nyeinek áttekintése jóval nehezebb feladat. Itt fokozottan érvényes
az, amit a bevezetõben elmondtunk. Az ideológia befolyásán túl
érezhetõ volt egy olyan kényszer is az erdélyi városok esetében,
amely a „román múlt” minél hangsúlyosabb bemutatását várta el,
sokszor a történelmi tények elhallgatása vagy tendenciózus bemu-
tatása árán. Ezzel szemben például Samuel Goldenberg a XVI.
századi Kolozsvárt,19 valamint a város kereskedelmi életét bemu-
tató tanulmányai már a források alapos feldolgozásán alapulnak.
Mûvészettörténeti szempontból jelentõsek a Vasile Drãguþ Seges-
várral és más erdélyi városokkal,20 Mircea Þoca Kolozsvárral,21

Nicolae Sabãu Szamosújvárral22 foglalkozó írásai. A régész Adrian
Rusu többek között a nagyváradi ásatásokról közölt értékes adato-
kat, Radu Heitel pedig Százsebesrõl, valamint Gyulafehérvárról.23

Szakmailag sokkal ellentmondásosabbak az ebben a korszakban
készült városmonográfiák, amelyek gyakran a Román Kommunista
Párt megyei vagy városi bizottságainak utasítására, ezeknek támo-
gatásával, de egyben ellenõrzése alatt is készültek. Több ilyen
reprezentatív vállalkozásnak a korszak vezetõ történésze, a szak-
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mai szempontból vitatott személyiség, ªtefan Pascu volt a fõszer-
kesztõje.24

Az 1989-es fordulat után némi változás történt a várostörténet
terén is, fõképp a szervezést illetõen. Paul Niedermaier javaslatára,
aki a Nemzetközi Várostörténeti Bizottság tagja volt, 1992-ben
Nagyszebenben egy várostörténeti ülésszak után a szakma össze-
gyûlt képviselõi létrehozták a Romániai Várostörténeti Bizottságot,
amely a Román Akadémia égisze alatt fejti ki tevékenységét. A
Bizottság elnökévé Paul Niedermaiert választották, aki a nagysze-
beni Társadalomtörténeti Kutatóintézet keretén belül létrehozott
egy várostörténeti kutatócsoportot is. A Bizottság havonta megje-
lentet egy hírlevelet, amelyet szétküld a tagoknak, a tudományos
intézeteknek, külföldi neves szakembereknek és kutatóhelyeknek,
valamint a várostörténet iránt érdeklõdõknek.25

A Nagyszebenben mûködõ várostörténeti kutatócsoport – a
Nemzetközi Bizottság ajánlására –, két alapvetõ munka elkészíté-
sét tûzte ki célul, ezek: Románia várostörténeti bibliográfiája és
várostörténeti atlasza. A bibliográfia egy számítógépes adatbázis
formájában készül, amely a kulcsszavak és speciális mezõk segít-
ségével összetett és gyors keresést tesz lehetõvé. A késõbbiekben
a tervek között szerepel egy kötet megjelentetése is, amely a
legfontosabb munkákat tartalmazná, a címeket egy idegen nyelvre
is lefordítva. Az atlasz más országok (Németország, Dánia, Len-
gyelország, Írország stb.) mintájára néhány fontosabb történelmi
városról külön füzetben jelentet meg különféle térképeket egy
alapos bevezetõ szöveg kíséretében. Az elsõ faszcikulus – Seges-
várról – nemrég jelent meg, és már folyamatban van a Suceavát
bemutató második füzet összeállítása is.

A Bizottság évente egy-egy ülésszakot is szervezett: 1992-ben
Nagyszebenben, 1993-ban Brãilán a vásároknak a városfejlõdésre
gyakorolt hatásáról, 1994-ben Besztercén az utak városképzõ sze-
repérõl, 1995-ben Giurgiuban a városok védelmi és katonai funk-
ciójáról, 1997-ben Iaºiban a városi mûvelõdésrõl, 1998-ban Seges-
váron pedig a kézmûvesség és az ipar szerepérõl a városfejlõdés-
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ben. 1996-ban egy nemzetközi konferencia keretében Târgoviºtén
neves külföldi és romániai szakemberek a középkori fejedelmi
székhelyek kérdésérõl tartottak elõadásokat. 2000-ben egy újabb
nemzetközi konferencia szervezésére került sor a Babeº-Bolyai
Tudományegyetemmel közösen „A központi és a helyi intézmények
szerepe a városok életében” címmel.

Ezen kívül több kerekasztal-megbeszélést is szerveztek, ahol
néhány lényeges kérdést vitattak meg: például a várostörténeti
terminológiáét, elsõsorban a „város” és „mezõváros” fogalmakat,
a várostörténeti atlasz problémáit, valamint a régészeti kutatások
eredményeinek beépítését a várostörténetbe, különös tekintettel a
havasalföldi és moldvai városok kezdeteire. A Bizottság két urba-
nisztikai ülésszakot is rendezett: a „tervezett” városokról, valamint
a „városrombolásról” és újjáépítésrõl.

A Bizottság megjelentet egy várostörténeti folyóiratot is, a
Historia Urbanát. Ez a román nyelvû tanulmányok és könyvismer-
tetések mellett minden számban közöl idegennyelvû írásokat is. A
folyóirat, amely évente kétszer jelenik meg, általában a várostör-
téneti konferenciák anyagát közli (az 1996-os összevont lapszám
például a târgoviºtei nemzetközi konferencia anyagát tartalmazza),
valamint – a hely függvényében – más, a szerkesztõségbe beérke-
zett anyagokat. Ez utóbbiak közül említést érdemel a fiatalon
elhunyt német kutatónõ, Renate Möhlenkamp befejezetlenül ma-
radt doktori disszertációjának folytatásokban való közlése, amely
komparativista módszerrel tárgyalja a moldvai városok eredetét és
fejlõdésüket a XVI. század végéig.26 A folyóirat azonban jelentõs
késésben van, pénzhiány és az Akadémiai Kiadó körüli gondok
miatt sokáig szünetelt a megjelenése, 2000-ben végre napvilágot
látott az 1997/2-es szám, és remény van, hogy 2001-ben sikerül ha
nem is behozni, de legalább csökkenteni a lemaradást, és végre
megjelennek az 1998-as és 1999-es számok is.

A jelentõs tevékenység és az eredmények ellenére a Bizottság-
nak nem sikerült összefogni a várostörténeti kutatásokat. A kezdeti
lelkesedés elmúltával a tagok aktív részvételére is nagyon kis
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mértékben lehet számítani, legtöbbször a hírek begyûjtése a hírle-
vél számára is komoly gondot okoz. Az interdiszciplinaritásra való
törekvés is csak részben valósult meg. Néhány rendezvényen ugyan
összegyûltek történészek, régészek, mûépítészek, urbanisták, föld-
rajztudósok, kartográfusok, valamint más szakmák képviselõi, de
ez nem hozott tartós eredményeket, nem vált az együttmûködés
kiindulópontjává. A várostörténetírás jórészt továbbra is a hagyo-
mányos keretek között folyik, a várostörténet nyugaton meghono-
sodott új útjai errefelé egyelõre járatlanok maradnak.

Az 1989 utáni évek termésébõl néhány tanulmány és könyv
mégis említést érdemel. Az 1990-es évek publikációi között is nagy
számban találunk évfordulós megemlékezéseket. Tovább gyarapo-
dott a monográfiák száma is, bár ezek egy része megint inkább
csak turisztikai jellegû. Monográfia jelent meg az utóbbi években
többek között a következõ városokról: Arad, Aranyosgyéres, Fo-
garas, Karánsebes, Kolozsvár, Medgyes, Nagyvárad, Tusnád stb.27

Ezek között vannak – részben vagy egészben – komoly tudományos
teljesítmények, úgyszintén teljesen ideologikus fércmunkák, de
sokszor egyazon köteten belül is nagyon eltérõ a színvonal. Bras-
sóra vonatkozóan is több könyv jelent meg, közülük kiemelkedõ
jelentõségû Maja Philippi német nyelvû tanulmánykötete.28 Nagy
fontosságú az a szinte sziszifuszinak tekinthetõ vállalkozás, amely
a 19. században megkezdett nagyszabású forráskiadvány-sorozat,
a „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt” folytatását tûzte
ki célul. A nemrég megjelent kötetben a középkori céhes oklevele-
ket gyûjtötte össze Gernot Nussbächer.29 Bár nem Romániában
jelent meg, de itt kell megemlékeznünk Konrad Gündisch a közép-
kori erdélyi városok patrícius-rétegérõl szóló könyvérõl, amely
korábbi romániai munkásságának a szintézise, és föltétlenül az
utóbbi évtizedek legjelentõsebb erdélyi várostörténeti munkái közé
tartozik.30 Ugyancsak Németországban jelent meg Paul Nieder-
maier újabb kötete, amely a tatárjárás elõtti erdélyi városépítésze-
tet tárgyalja.31 A nagyszebeni mûépítész, Hermann Fabini pedig
szintén német nyelven jelenteti meg füzeteit a jelentõsebb szász
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mûemlékekrõl, közülük a brassói Fekete-templomról, a szászsebesi,
a nagyszebeni evangélikus templomokról stb. Ennek mintegy magyar
változata Kolozsváron jelenik meg, Kovács András és más szerzõk
tollából. Ugyancsak megfigyelhetõ az urbanisztikai témájú kutatások
megélénkülése is.32

Az erdélyi magyar történetírás33 körébõl megemlíthetjük Egyed
Ákos 1997-ben megjelent tanulmánykötetét,34 valamint Kiss And-
rás hasonló könyvét; mindkettõ tartalmaz várostörténeti jellegû
írásokat is. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadásában jelent meg
Benkõ Elek munkája a középkori székely mezõvárosokról, amely
fõképp Székelykeresztúr régészeti feltárása révén több új, érdekes
adattal gazdagította az erdélyi mezõvárosok nem túl bõ szakirodal-
mát.35 A könyv tanúsága szerint a régészet sokszor tõle viszonylag
távol álló kérdések esetében is segíthet a válaszadásban, így például
az adózás módjának, a polgár-nemes ellentéteknek lehetnek telepü-
léstörténeti következményei.

Egy másik, részben várostörténeti vonatkozású kötet szintén
1997-ben jelent meg Pál-Antal Sándor és Szabó Miklós szerkeszté-
sében.36 A kötet nagyrészt Marosvásárhely történetével foglalkozó
tanulmányokat tartalmaz. Ugyanazok szerkesztettek egy másik,
ezúttal kimondottan Marosvásárhely történetére koncentráló köte-
tet, amelyben egy-egy írás taglalja a helység szabad királyi várossá
való alakulását, valamint különbözõ intézmények, egyházak, épü-
letek múltját.37 A Marosvásárhelyre vonatkozó gazdag anyagot
gyarapítja a református kollégium 1848 elõtti diáknévsorainak
közzététele Tonk Sándor által,38 a város utcáinak történeti névtára
Pál-Antal Sándor tollából,39 valamint a marosvásárhelyi helynevek
lexikona.40 Megemlíthetjük még az idõközben meghalt Hermann
Gusztáv könyvét Székelyudvarhely mûvelõdéstörténetérõl,41 Fleisz
János munkáját a dualizmuskori Nagyváradról,42 Pál Judit kötetét
a székelyföldi városfejlõdésrõl,43 valamint több tanulmányt fiata-
labb szerzõk tollából különbözõ folyóiratokban és kötetekben.
Nagyon fontosak a forráskiadványok is: Pap Ferenc a kolozsvári
harmincadjegyzékeket tette közzé, Kovács András Gyulafehérvár
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város kora újkori jegyzõkönyveit, Wolf Rudolf pedig Torda tanácsi
jegyzõkönyveit; e két utóbbi az Erdélyi Múzeum-Egyesület újjáin-
dult sorozatának, az „Erdélyi Történelmi Adatok” keretén belül
jelent meg.44 Közvetlenül az 1989-es fordulat után jelent meg a
Kriterion Könyvkiadó ún. „Fehér sorozatában” egy nagyon hasz-
nos válogatás kolozsvári emlékírók munkáiból.45 Itt említhetjük
meg a Csíkszeredára vonatkozó két emlékiratot is T. Nagy Imre és
Nagy András tollából, amelyek sok érdekes adatot szolgáltatnak a
kisváros dualizmuskori és két világháború közötti történetéhez,46

vagy egy szatmári cívis emlékiratainak közreadását.47 Megjelent
néhány emlékkönyv is,48 a helytörténeti közlemények jó része
azonban továbbra sem lép ki a megszokott keretek közül.

A fentiekbõl is kitûnik, hogy 1989 után kitágultak a publikációs
lehetõségek, megszûnt az ideológiai nyomás, azonban az utóbbi
évtized termése sem ad okot egyértelmû optimizmusra. A szórvá-
nyos eredmények ellenére a várostörténetírás válaszút elõtt áll:
megmarad a hagyományos helytörténet szintjén vagy képes új
módszerek és új szemlélet átvételével magát megújítani.
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