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Magyarországon cím_ könyvérQl

Mint mindennek, Granasztói György könyvének is van sajátos története, amit a most 
nyomdai napvilágot látott vaskos kötet bevezetQjében ma mond el: „Ez a könyv az 1970-
es évek elsQ felében készült. A történészek szeretik a szakirodalmi m_veket keletkezési 
körülményeik közé helyezni, maga az alkotó viszont abban reménykedik, hogy maradan-
dót, az újabb nemzedékek számára is érdekes szöveget bocsájtott útjára. Jelen esetben az 
a ritka helyzet áll elQ, hogy egy több évtizeddel ezelQtt írott könyv bukkan a felszínre, 
mert nyomtatott formában most került kiadásra, eddig csak kéziratként volt hozzáférhe-
tQ. Eközben jelentQs politikai változás zajlott le, és nem csupán ezzel összefüggésben a 
történész szakmában több fordulat is történt, az informatika világában pedig forradalmak 
mentek végbe. Kérdés, mit visel el mindebbQl ez a korai újkori magyar városi élet kereteit 
régóta kutató vállalkozás. 

Minden könyvnek megvan a maga sorsa, szól a bölcsesség, ez sem kivétel alóla. 
Könnyebb lenne valamilyen végzetre hivatkozni: diszkriminációra, politikai hátter_ gán-
csoskodásra, a vállalkozás eredetiségét sújtó szankcióra utalni burkoltan, vagy nyíltan. 
Jelen esetben azonban egyedül a szerzQ hibáztatható. Az értekezés kandidátusi disszer-
tációként megvédésre került, az Akadémiai Kiadó jóváhagyott kiadói éves tervében is 
szerepelt. Csak annyit kellett volna tennem, mint amennyit csaknem mindegyik hasonló 
helyzetben levQ pályatársam tett: a védés után a kézirattal elballagni a kiadóba, letenni az 
asztalra és várni a megjelenést.”

Közel negyven esztendQ telt el, míg Granasztói György disszertációja kinyomtatásra 
került, bár – ahogy a bevezetQben olvashatjuk – a szerzQ gondolkodott a módosításon, 
illetve az adatsoroknak többváltozós statisztikai szempontokból történQ átdolgozásán. 
Ugyancsak az 1980-as években indult el az a családtörténeti irányzat, amely az antropo-
lógiától kapott ösztönzés nyomán körvonalazódott. MindkettQt szerette volna bedolgozni 
a munkába, végül több tanulmányt írt az elQzQ témakörökben, de ezeket nem dolgozta be 
a disszertációba. A szerzQ végül maradt az eredeti „változat” közlése mellett, amely Kassa 
város 16. századi társadalmának változásait, tevékenységét, a demográfiai változásokat az 
eredeti forrásokból elemzi. A könyv nem klasszikus értelemben vett várostörténet, hanem 
a forrásokhoz igazodó összefüggQ, szociológiai-antropológiai jelleg_ elemzés. Alapos és 
igen terjedelmes jegyzetanyaga, irodalmi jegyzéke is csak a disszertáció elkészítése idején 
volt állapotokat tükrözi, késQbb megjelent szakirodalmi anyagokat sem vett figyelembe.

A könyv igazi értéke, hogy bemutatja a történeti Magyarországon a városok valódi 
helyzetét, melyeknek fejlQdése bizony az adott korszakban hosszú idQre megakadt. Bár 
Kassa a 16. században két alkalommal is a pusztulás határáig jutott, mégis olyan töme-
ges információkat tartalmazó források állnak a rendelkezésre, amelybQl valóban fel lehet 
építeni egy teljes elemzést, egy teljes kép kialakítását. Kassa nemcsak ekkor, de elQbb és 
késQbb is olyan kivételezett helyzetben volt, hogy minden lényeges hazai fejlemény ki-
elemezhetQ a forrásokból. A források lehetQvé teszik, hogy a város polgári társadalmának 
szerkezetét és változásait közelebbrQl is megfigyelhessük. Kassa városi mikrovilágában 
a nagy országos folyamatok is visszatükrözQdnek. Például ekkor módosul a gazdasá-
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gi szerkezet, súlyos csapások érik az országot és a városi autonómiát, a német városba 
ekkor települnek be tömegesen a magyarok, ami mély hatással van a város társadalmi 
szerkezetére és gazdasági életére. Azt is figyelembe kell venni, hogy az elemzés a városi 
népességre korlátozódik, mert a városfalakon túl már más viszonyok uralkodtak. Az ott 
élQ lakosság soha nem költözhetett be a – talán jobb körülményeket biztosító – városba.

A városi akták mindenre kiterjednek, az itt élQ lakosságra, a lakóházakra, azok nagysá-
gára és tagoltságára, a családok szerkezetére, adózási kötelezettségeikre, ebbQl fakadóan 
jövedelmeikre stb. Egyes összeírások képet adnak a külvárosiak szegénységére, az urba-
nizáció alacsony fokára. Az elemzés kiterjed a hétköznapi városi élet minden mozzana-
tára, kereteinek alakulására, amit az a háttér határoz meg, amelynek megismerése feltét-
lenül szükséges és érdekfeszítQ. Sokszor regényes mozzanatokkal találkozunk, adatokat 
találunk a városi polgári családokról, a családi élet idQtartalmáról, a késQi házasságokról, 
a háztartások összetételérQl, a gyermekek számáról. Igen lényeges vonatkozás a népes-
ség idQnkénti összeírása, a férfiak, a nQk, a fiúk és leányok számának meghatározása. 
Más összeírás tartalmazza a foglalkozási ágakat, a mesterek nevét, életkörülményeiket, 
az adófizetésbQl következtetni lehet a tevékenység szélességére és eredményességére. 
Megint más források adatokat közölnek a céhes iparosság jelentQs átalakulásáról, a pia-
con zajló életrQl, a német–magyar együttélés lehetQségeirQl. Nem közömbösek azok az 
adatsorok, amelyek utcánkénti megoszlásban dolgozzák fel a háztulajdonosokat, a bérlQ-
ket, a polgárság vagyoni és foglalkozási megosztását, s amelyekbQl nyomon követhetQ a 
vagyonosodás-szegényedés, a foglalkozási tagolódás átalakulása. Igen lényeges, hogy az 
elQbbi tételeknél név szerinti felsorolások vannak, nem általánosnak t_nQ számadatokat 
közölnek. Az összeírások adathalmaza nemcsak a „polgárokat”, az adófizetQ lakosságot 
vizsgálja, hanem számba veszi a szolgálókat is. A szerzQ táblázatokat készített az ismert 
foglalkozások 1480–1580 közötti változásairól, illetve az ebbQl levonható következteté-
sekre is, hogy ti. az egyes céhek mennyire voltak képesek szabályozni a céhekbe tömörül-
tek létszámát, nehogy a jövedelem-visszaesés miatt süllyedjen az ipar_zQk életszínvonala. 
A közel 300 oldal terjedelm_ feldolgozást vagy százoldalas jegyzet és irodalmi jegyzék 
követi.

Összegezve, egészen kiemelkedQ színvonalú könyv került az olvasók kezébe, 
színvonalára jellemzQ, hogy negyven év távlatában sem veszített értékébQl, képes 
újdonságot adni.

(Granasztói György: A városi élet keretei a feudális kori Magyarországon. Kassa 
társadalma a 16. század derekán. Budapest, 2012, Korall, 416 p.)


