
A korszerû infrastruktúra, a leg-
újabb technikai vívmányok és a váro-
sok közötti összefüggések vizsgálata
már a 20. század elsõ felétõl kezdõdõ-
en felkeltette a nyugati társadalomtu-
dósok érdeklõdését, különösen nagy
hangsúlyt fektetve a közlekedés és a
városi térszerkezet változásainak és vi-
szonyrendszerének vizsgálatára, ugyan-
akkor ezek a kutatások többnyire csak
egy városra vagy egy adott technológia
analizálására fókuszáltak. Ez hosszú
évtizedekig így is maradt, mígnem az
1970-es évektõl egyre többen hívták fel
a figyelmet arra, hogy olyan kutatások-
ra lenne szükség, amelyek összességé-
ben magyarázzák a városépítés folya-
matát, az infrastrukturális rendszerek
és a társadalom közötti korrelációt. 
A helyzet az 1980-as évektõl lényege-
sen megváltozott, és számos várostör-
ténész érdeklõdése az infrastruktúra és
a város kapcsolatának komplex vizsgá-
latára irányult. 

Mindez nem mondható el a ma-
gyarországi várostörténeti kutatások-
ról, hiszen annak ellenére, hogy az el-
múlt néhány évtized során rengeteg ki-
váló várostörténeti témájú könyv és
publikáció látott napvilágot, ezek kö-
zül csak nagyon kevés foglalkozik a vá-
ros és az infrastruktúra összefüggései-
nek elemzésével. A magyar várostörté-
neti kutatásokban az infrastruktúra
hosszú ideig csak mint mellékszereplõ
jelent meg, ez azonban mára már kezd
megváltozni. Erre utal az ELTE Savaria
Egyetemi Központ docense, Kalocsai
Péter 2018-ban megjelent tanulmány-
kötete is, melynek címe Közlekedés- és
várostörténeti tanulmányok (19–20.
század). A kötetben a szerzõ által – az
elmúlt évtized során – publikált tanul-

mányok kaptak helyet, és egy kivételé-
vel mind a tömegközlekedés tematiká-
jával foglalkoznak, a vasúttól egészen 
a polgári repülésig. A kötetben közrea-
dott tanulmányok, a közlekedés fejlõ-
désének szakaszait nemcsak helyi, ha-
nem országos szinten is tárgyalják.

Kalocsai Péter az elsõ fejezetben 
(A városi vasutak és a történetírás Ma-
gyarországon a kezdetektõl napjainkig) 
a városi közlekedés historiográfiáját, a
primer forrásokat és a gyakori mód-
szertani hibákat mutatja be. Mindezek
mellett hangsúlyozza, hogy az eddig
született közlekedéstörténeti publiká-
ciókat többnyire mûszaki végzettségû
szakemberek írták, leíró, technikatörté-
neti megközelítést alkalmazva, éppen
ezért továbbra is hiányoznak a komp-
lex kutatások, melyek a közlekedés tár-
sadalomra, gazdaságra gyakorolt hatá-
sait elemeznék. 

A városi közlekedés modernizációja
Magyarországon címû fejezetben a vá-
rosi közlekedés technikatörténeti fejlõ-
dését, valamint a közlekedési eszközök
és a technológia korszerûsödését is-
merteti, majd pedig a városi tömegköz-
lekedés kialakulásáról és annak külön-
bözõ stációiról értekezik. Kalocsai eb-
ben a fejezetben a városi tömegközle-
kedés modernizációját illetõen orszá-
gos szintû megállapításokat fogalmaz
meg. A közlekedés fejlõdése három
párhuzamos területen ment végbe: a
közlekedési infrastruktúra kialakítása,
a közlekedés szabályozása, és a jármû
forgalom megjelenése területén. 

A harmadik fejezetben (A vidéki vá-
rosi villamosvasutak településfejlesztõ
hatása a dualizmus kori Magyarorszá-
gon) a városi villamosvasutak városfej-
lesztési hatásait veszi górcsõ alá. A feje-
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zetrészben sorra veszi a városokat, és
megvizsgálja, hol, mikor és milyen for-
mában alakultak villamosvasutak, ezek
pedig hogyan befolyásolták a települé-
sek fejlõdését. Kiemeli, hogy sok város
esetében a villamos létesítésének felté-
tele a korszerû infrastruktúra volt, ezért
a városoknak a villamos kiépítése elõtt
elõször az infrastruktúra fejlesztését kel-
lett megoldaniuk. A továbbiakban a
szerzõ rávilágít a villamosvasutaknak a
turizmusra és a városi életmódra gyako-
rolt pozitív hatásaira, mindemellett pe-
dig azt is hangsúlyozza, hogy a villa-
mosvasutak jelentõs szerepet játszottak
a lakosság foglalkoztatásában is, ami ér-
telemszerûen élénkítette a város köz-
gazdasági viszonyait. Kalocsai szerint a
villamosvasúti közlekedés elsõsorban a
kedvezõ urbanizációs mutatókkal ren-
delkezõ vidéki városokban indult be. A
szerzõ azt is megfigyelte, hogy a villa-
mosvasút létesítése a vidéki városokat
egyfajta nagyvárosi jelleggel ruházta fel,
továbbá elõsegítette a polgárosodást, va-
lamint  felgyorsította az újabb városré-
szek kiépülését. 

A tanulmánykötet legvaskosabb fe-
jezetében az ikervári vízi erõmûnek a
nyugat-dunántúli városok fejlõdésére
gyakorolt hatásait mutatja be. Kalocsai a
fejezetben részletesen kitér a vízi erõmû
kezdeményezõire, alapítóira, majd a Vas
vármegyei Elektromos Mûvek megalapí-
tásának történetét, valamint a vízi erõ-
mû kiépítésének technikai hátterét is-
merteti. Ezt követõen a szerzõ sorra ve-
szi a nyugat-dunántúli városokat, amely
során azt igyekszik megvizsgálni, hogy
ezekben a településekben a vízi erõmû
milyen gazdasági és társadalmi változá-
sokat eredményezett. Kalocsai kutatásai
alapján az látható, hogy az ikervári vízi
erõmû fõképp Sopron és Szombathely
város fejlõdésében játszott meghatározó
szerepet, ugyanakkor a szerzõ azt is
hozzáteszi, hogy a beruházás hosszú tá-
von az egész térség fejlõdésére kedvezõ
hatással volt. 

A tanulmánykötet következõ részé-
ben Kalocsai egy nagyot ugrik az idõben,
és Szombathely 1945 és 1968 közötti
közlekedés szempontú térhasználatá-

nak jellegzetességeire helyezi a hang-
súlyt. Ebben a fejezetben a kerékpártól a
taxin keresztül egészen a villamosig és
az autóbuszig mindegyik közlekedési
eszköz társadalmi hatásait részletesen
áttekinti. A szerzõ megállapításai sze-
rint Szombathely 1945 utáni közlekedé-
si infrastruktúrája szinte egyáltalán nem
fejlõdött, ezért a városi közlekedést a
gyalogosok és a kerékpárosok dominál-
ták, a városi térhasználatban a gépjár-
mûvek gyakorlatilag semmilyen lénye-
ges szerepet nem játszottak.

A földfelszíni közlekedési eszközök
vizsgálata után Kalocsai a szombathe-
lyi polgári repülés 20. századi történe-
tének bemutatására fókuszál, különös
figyelmet szentelve a légi közlekedés a
városra és annak lakosságára kifejtett
hatásaira. A szerzõ a fejezetben bemu-
tatja, miként jött létre a szombathelyi
légi közlekedés és reptér, a kezdetek-
ben ez milyen elsõdleges célokat szol-
gált, valamint ez hogyan alakult a ké-
sõbbi évtizedek során. Kalocsai szerint
a szombathelyi reptér és a menetrend
szerinti járatok csak kis mértékben tud-
ták befolyásolni a helyiek közlekedési
szokásait, ugyanis ezt egy átlagos köz-
ember nem tudta megengedni magá-
nak. A reptér nyújtotta lehetõségeket
elsõsorban befolyásos személyek, hí-
rességek, vagyonosabb polgárok tudták
kihasználni. Az utasszállítás mellett
külön ismerteti a légiposta fontosságát,
mely a gyorsabb információáramlás vé-
gett volt jelentõs. 

Összeségében a tanulmánykötet
egy teljesen újszerû megközelítésben
mutatja be a 19-20. századi tömegköz-
lekedés fejlõdését és jelentõségét, to-
vábbá a közlekedés modernizációja
kapcsán nemcsak helyi, hanem orszá-
gos szintû megállapításokat tartalmaz.
A kötet jól megvilágítja, hogy az inf-
rastruktúra (nemcsak a közlekedés)
mennyire fontos részét képezi a város-
fejlõdésnek és a modern városi életfor-
ma kialakulásának. Remélhetõleg a kö-
zeljövõben egyre több ilyen jellegû vá-
rostörténeti publikáció készül el.

Fazakas László téka
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