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TELEPÜLÉSI MÚLT
Beluszky Pál, Bajmócy Péter, Jankó Ferenc

A 10. századtól a 15. század végéig

A honfoglaló magyarság a félnomád népek szokvá
nyos településrendjének keretei között, téli és nyári 
szállásokon élt; az előbbiek a nagyobb folyók közelébe 
húzódó, állandóbb jellegű települések voltak, körü
löttük földet is műveltek. Télre ide húzódtak vissza 
a nyári félévben a nyájaikat távoli legelőkön pászto
roló, ott ideiglenes – mozgó – nyári szállásokon élők is. 
A hódoltatott népek földbe mélyített veremlakásokból 
álló, laza, kis népességű házcsoportokban húzták meg 
magukat. A nomadizálás fokozatos visszaszorulása 
nyo mán, az államalapítás utáni évtizedekben a lakos
ság túlnyomó többsége már hasonló körülmények kö
zött élt. A kialakulatlan társadalmi és földrajzi munka
megosztás nem tette szükségessé és lehetővé városi 
szerepkörű népességtömörülések kialakulását.

A Kárpátmedence településállományának kristá lyo
sodási pontjait 1  egyrészt az uralkodó udvarhelyei 
(székhelyei) jelentették; közülük legfontosabb Eszter
gom volt, ahol már az államalapítás körüli évek ben kő
palota építésébe kezdtek. Itt alakult ki a magyar király
ság egyházi központja is (érsekség), itt működött az 
ország egyetlen pénzverőhelye, és a ki rályi udvar mellé 
annak szükségleteit biztosító külhoni – „latin” – ke
reskedők települtek. Az uralkodó azonban az év egy 
részében az országát járta, udvarhelyein intézte a vidék 
ügyeit, törvénynapot ült, felélte az itt fel halmozott ter 
mészetbeni adókat. A világi adminisztráció további 
központjait az ispánsági (föld) várak ké pezték, me
lyek a királyi birtokok birtokközpontjai, adó gyűjtő és 

igaz gatási helyek; ezekben épültek az első kőtemplo
mok, az ispáni vár sáncai előtt időről időre vá sárokat 
tartottak. Ispáni várak a népesség eloszlásá hoz igazodva 
legsűrűbben az ország nyugati harmadán léte sültek, 
amely az ország legintenzívebben művelt vi dé ke volt. 

Az egyházszervezet alapjait már Szent (I.) István 
lerakta; a 11. század végén a 12 érseki és püspöki szék
hely stabil, egyértelműen rögzült „sarokpontjait” ké
pezte az ország térszerkezetének. A szerzetesházak 

(apát ságok, prépostságok) nemcsak vallásiegyházi 
funk ciókat láttak el, hanem gazdasági központként és 
a kultúra bázisaiul is szolgáltak.

Már a honfoglalás előtt is bányászták Erdély só va
gyonát; e bányák és a sóelosztás útvonalai és központ
jai is fontos szerepet játszottak az ország térszerkezeté
nek formálásában. Az erdélyi só jórészt vízi úton került 
az ország belsejébe, s Tokaj, Szolnok, Szeged sóházai
ból jutott el a Kárpátmedence távoli tájaira. VI
I.
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A 12. század végén, a 13. század első felében meg
változtak a településfejlődés feltételei a Kárpátmeden
cében. Ezek sorában említendő a növekvő mértékű 
mezőgazdasági árutermelés, amely lehetővé tette az 
agrár és a kézműves (ipari) tevékenység elkülönülé
sét mind a társadalmon belül, mint pedig területileg. 
Megteremtődtek a városi funkciójú települések kiala
kulásának a feltételei. A NyugatEurópához való fel
zárkózás négy évszázadát csak a tatárjárás (1241–42) 
dúlásai vetették vissza időlegesen; a népesség pusztu
lása mellett az ország nyitottabb tájain, az Alföldön, 
a Délvidéken a településállomány pusztulása elérhette 
a 7580%ot, másutt 1025%os falupusztulást való
színűsítenek a történészek. A városok, erődített hely
ségek többsége azonban nem jutott a tatárok kezére. 

A földrajzi munkamegosztás feltételeinek kialaku
lása, a városok védelmi szerepének felismerése nyomán 
a Kárpátmedencében is megjelentek a kézművessé

get, távolsági kereskedelmet, kulturálisadminisztra tív 
tevékenységet tömörítő települések, a csere kitüntetett 
helyszínei, a városok. A településállományból való ki
emelkedésüket uralkodóink is ösztönözték kiváltságok 
megadásával. 

A kiváltságokat elnyerő települések a szabad királyi 
városok. Pest már a tatárjárás előtt, 1231ben elnyerte 
e rangot, majd a középkor derekán a kiváltságos váro
sok száma harmincegynéhányra emelkedett. Legna
gyobb, leggazdagabb városaink a külországok felé ve
zető útvonalak határközeli pontjain alakultak ki; a Nyu
gat felé vezető útvonalakon Sopron, Pozsony, Nagy
szombat, Szakolca, a Lengyelország felé tartó út mentén 
Kassa, Eperjes, Bártfa, a Havasalföldre, Moldvába ve
zető hágók alján Brassó, Nagyszeben, Beszterce. A 15. 
századra a Magyar Királyság domináns városává Pest 
és Buda vált; itt rögzült az uralkodói székhely, európai 
jelentőségű humanista központ jött létre, az ikerváros 

kereskedői kezén ment át a külföldről érkező áruk 
háromnegyede. Buda falai között a 15. század végén 
1215 ezren, Pesten mintegy 10 ezren éltek. A városok 
feltűnő sűrűségével tűnt ki a Felföld is a Selmecbá
nya–Bártfa tengely mentén. Ez részben a ne mesfém
termelést folytató számos (királyi) bányaváros kialaku
lásával magyarázható. A 12–15. században Magyar
ország Európa vezető nemesfémbányász hatal ma volt. 
A mai országterületen fekvő Telkibányán, Ru da bá nyán 
és Nagybörzsönyben is folyt némi nemesfémbányá
szat, ám e települések magánföldesúri tulaj donban 
álltak. 

A szabad királyi városok nem bizonyultak elegendő
nek a piac és kézműves központok iránt mutatkozó 
igények kielégítésére. Így alakultak ki olyan magán
földesurak birtokolta települések, amelyek betöltöt
tek némi városi szerepkört is, piacokat, vásárokat tar
tottak, bennük többkevesebb kézműves is dolgozott, 
ám lakóik továbbra is jobbágyi függésben maradtak. 
E településeket nevezik mezővárosoknak. Kísérletet 
tettünk a városok szerepkörének meghatározására is. 
Ez a kísérletünk azonban a számszerű adatok hiánya 
miatt meglehetősen leegyszerűsítő képet tud csak nyúj
tani városaink típusairól 2 .

Egy ránk maradt 1495. évi országos adóösszeírás 
tételesen felsorolta az ország településeit. Ennek alap
ján ábrázoltuk térképünkön a korabeli vármegyék te
lepüléssűrűségét (a 100 km2re jutó települések szá
mát). Már a középkor végére nagy vonásokban kiala
kult a Kárpátmedence településszerkezetének jelen
kori képe: az Alföld, a Kisalföld és a Kárpátok maga
sabb régióinak alacsony településsűrűsége, szemben 
a Nyugat és DélDunántúl, a Dráva–Száva köze és 
a Felföld elaprózott településszerkezetével. 

A 3  térkép Sopron és Szeged városát mutatja, utób
bit még a török hódoltság előtti időpillanatban. Sopron 
1277 óta szabad királyi város, Szeged az Aranybulla 
rendelkezései révén királyi sólerakóhely, révhely, majd VI
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központ szerepét töltötte be. A felföldi bányavárosok 
többsége is – Beszterce, Selmec és Körmöcbánya ki
vételével – a nemesfémbányák ércvagyonának kime
rülése nyomán eljelentéktelenedett.

A 18. század elejétől a 20. század elejéig

A szatmári béke (1711) után évszázados békés korszak 
köszöntött az országra. Az ország közjogi egysége azon
ban nem állt helyre, Erdély önálló nagyfejedelem ség 
maradt, déli országhatáraink mentén a bécsi ha di ta
nács alá rendelt határőrvidékeket szerveztek. Az ország 
lakosságszáma a 15. század végéhez képest alig válto
zott, a 18. század elején 3,03,5 millió főre – újabb s 
optimistább becslések szerint 4 millióra – volt tehető. 
A hódoltság területén a hatalmas kiterjedésű puszta
ságokon szigetszerűen bukkant fel egyegy lakott te
lepülés. A törököktől meg nem szállt területeken is csu
pán a túlélésért küzdöttek a települések, a lakosság. 
Ilyen körülmények között kezdődött el az ország újjá
építése. A 18. század végére elért eredményeket rögzíti 
6  térképünk. 

A rekonstrukció első, elengedhetetlen lépését az 
elnéptelenedett országrészek újratelepítése jelentette. 
Részben a túlnépesedett peremtájakról érkeztek tele
pesek a Dunántúl megritkult lakosságú vidékeire és 
a gyér lakosságú Alföldre, részben külhonból. 

A török kor hatásai azonban tovább éltek, olyany
nyira, hogy az Alföld településfejlődését az ország 
más tájaitól eltérő, külön(leges) útra terelték. E tájon 
a török kort jóformán csak a mezővárosok egy része 
élte túl. Ám az Alföld újranépesítése során csak né
hány egykori falu éledt újjá, a lakosság többsége to
vábbra is a mezővárosokban élt; lakosságszámuk a kor 
viszonyai között kiugróan magas volt. Lakosságuk 
többsége továbbra is a mezőgazdaságból élt, de a na
gyobb mezővárosok jelentős városi funkciókkal (kéz

művesek, kereskedők, felsőbb iskolák, vásárok, nyom
dák, jogvégzett polgárok stb.) rendelkeztek. Az el
pusz tult falvakba való visszaköltözést az a felismerés 
akadá lyozta, hogy az újjátelepült (jobbágy) falvakban 
a la kosság személyi szabadsága, gazdasági lehetőségei 
korlátozottabbak lettek volna, mint a mezővárosokban. 
A 18. század folyamán azonban a szántógazdálkodás 
(a gabonatermelés) jelentősége megnőtt a legeltető 
állattartással szemben; a mezővárosok belsőségétől tá
vol, akár 15–20 vagy több kilométerre fekvő határré
szeket lehetetlen volt a városokból művelni. Ez a kény
szer hozta létre a sajátos tanyás gazdálkodási telepü
lésrendszer, a mezőváros–tanya együttesét. A tanyák 
tulajdonosai a mezővárosok belsőségein éltek, csak 
a munkacsúcsokon költöztek ideiglenesen a tanyákra, 
melyek a gazdasági udvar szerepét töltötték be. Az Al
föld településsűrűsége ezért jóval alacsonyabb az or
szág más tájaihoz képest. 

A Dunántúl és a Felföld városai – a szabad királyi 
városok is – kis népességűek, gazdasági bázisuk csekély, 
polgáraik horizontja szűk. Hátrányos helyzetük ekkor 
még nem feltűnő, mert a modern városfejlesztő ténye
zők hatása majd csak a 18–19. század fordulójától kez
dődően differenciálja, formálja át városállományunkat. 
PestBuda ekkor még legfeljebb első az egyenlő (vá
rosok) közt.

A 18–19. század fordulóján határozott jelei mutat
koztak a polgári (tőkés) átalakulásnak. Egy agrár or
szágban messzemenő következményekkel járt a ga
bona és gyapjútermelés, illetve kereskedelem előre
törése a (rideg) állattartás és kereskedelem rovására. 
A terménykereskedelmet céhen kívüli kereskedők tar
tották a kezükben, jelentékeny tőkét halmoztak fel, 
moz gékony vállalkozói réteget alkottak a gabonaszál
lításban érdekelt hajótulajdonosokkal egyetemben. 
A gabonakereskedelem a városállományt is átrendezte, 
a városodás élvonalába a gabonatermelő és kereskedő 
városok kerültek. Hajózható folyóink mentén egyik 

napról a másikra gabonakereskedő városok virágoz
tak fel, a Duna mentén Újvidék, Apatin, Baja, Duna
földvár, Vác, Komárom, Győr, Moson s mindenekelőtt 
Pest, a Tisza és mellékvizei mentén Szeged, Temesvár, 
Arad. Ezzel szemben a Felföld vagy Erdély városait 
a gabonakereskedelem nem érintette, tovább őrizték 
középkorias funkcióikat és hangulatukat. 

A gyáripar előhírnökei is megjelentek a 19. század 
első felében, ám városformáló hatásuk ekkor még cse
kély. A gazdaságot mobilizáló változások mellett a har
madik szektorba sorolt intézmények, tevékenységek 

– közigazgatás, oktatás, kultúra, szolgáltatások stb. – 
szerepe is megnőtt a településfejlődésben. Az állam
igazgatás terén II. József racionalizációt célzó intéz
kedései, a kormányhivatalok Bécsből és Pozsonyból 
Budára, Pestre költöztetése hozzájárult a főváros ké
sőbbi viharos gyorsaságú növekedéséhez. Az ország 
akkori egyetlen egyetemét, a nagyszombatit, 1777ben 
ugyancsak Budára költöztették. A reformkorban (1825–
1848) életre hívott nemzeti intézmények – szín ház, mú
zeum, könyvtár, kaszinó, tudományos akadémia stb. – 
szintén PestBudán kezdték meg működésüket.

E folyamat betetőzéséül az 1848. évi áprilisi törvé
nyek felszámolták Magyarországon a feudális beren
dezkedés jogi és gazdasági kereteit, megszüntették 
a rendi előjogokat (pl. a nemesség adómentességét), a 
rendi alapokon szerveződött intézményeket (pl. a föl
desúri joghatóságot az általuk tulajdonolt települése
ken), felszabadították a jobbágyokat, eltörölték az úr
béres szolgáltatásokat, kimondták a közteherviselést. 
Mindezzel új feltételeket teremtettek a településfejlő
dés számára is. 

A kiegyezés (1867) után szinte robbanásszerű növe
kedés vette kezdetét. A tőkés gazdaság kiépülésének 
feltételei kedvezőek voltak: kialakultak a polgári be
rendezkedés jogi feltételei; a kiegyezés eredményeként 
visszanyert (korlátozott) nemzeti függetlenség ösz tönző 
szerepet játszott a gazdaságban is; az 1850es években 

1247ben kapott – 1498ban megerősített – városi ki
váltságokat, ezek alapján szabad királyi városnak te
kintik. Mindkét település történetében jellemző a fo
lyamatos középkori városfejlődés. Lazább település
szerkezetük a tatárjárás utáni várépítkezések és a sub
urbiumok rendezése nyomán vált kompaktabbá, a bel
város és a külvárosok jelentős társadalmi–vagyoni 
elkülönülésével párhuzamosan. Sopronban a római 
falmaradványok és az ispánsági földvár tetejére hár
mas várfalrendszer épült a nyugatias polgárváros ké
pét mutató belváros körül. A kőfallal csak a 17. szá
zadtól védett falusias külvárosok társadalma igen sok
színűvé vált a letelepülő németség, a johanniták, a fe
rencesek révén, míg a két településrész között kialakult 
a Várkerület piactere. Szeged eredetileg három szigetre 
települt, középen a vár, északra és délre a suburbiumok, 
a vár előterében pedig a piactér. Ekkorra mindkét vá
ros kivette a részét a távolsági kereskedelemből. Sze
ged, az Alföld legnagyobb, polgárosodó parasztváro
saként, városképében, társadalmi fejlettségében nem 
sokkal volt lemaradva Soprontól, az 1543as török bir
tokbavétel azonban – jóllehet közvetlenül a szultán 
birtokának számító, kiváltságos hász városnak minő
sült – visszavetette a fejlődésben.

A Magyar Királyság a 15. század második felére tár
sadalmának, gazdaságának, településállományának ál

lapota és színvonala alapján közel került NyugatEu
rópához. A század végén azonban megtört a felzárkó
zás folyamata, s ebben döntően két ok játszott szerepet. 
Egyrészt Európa gazdaságának regionális átrendező
dése: a gazdasági élet súlypontja, a társadalom átfor
málódásának góca a Mediterráneumból áthelyeződött 
Németalföldre, a nyugati német tartományokba, majd 
Angliába. Másrészt kialakult a kontinens gazdasági 
centruma, és a kívül rekedt területek perifériákká vál
tak, melyek agrártermékeikért és nyersanyagaikért 
iparcikke ket importáltak a „centrumból”. A vázolt fo
lyamatok Magyarországon is egyértelműen kimutatha
tók, a stag nálás jelei már a 15. században felbukkantak. 
Ez pedig gátolta a magyarországi iparosodást, végső 
soron a városfejlődést.

A 16. század elejétől a 18. század elejéig

Még kézzelfoghatóbb és durvább hatást gyakorolt az 
ország életére az agresszív terjeszkedési politikát foly
tató, a nyugateurópai modelltől merőben eltérő társa
dalomfejlődési úton járó Oszmán Birodalom európai 
előnyomulása. A magyarság már a 14. század máso
dik felétől megkísérelte megakadályozni a török tér
hódítást, sikertelenül. 1521ben elesett Magyarország 

kulcsa, Nándorfehérvár (Belgrád), a vesztett mohácsi 
csata után (1526) pedig fokozatosan török kézre került 
az ország közepe, Budával egyetemben 4 . A török ki
űzéséig, az 1680as évek végéig állandósult az ország
ban a háborús állapot; Erdély a töröknek adót fizető fe
jedelemséggé vált. A török idők a lakosság, a gazda ság, 
a települések, a kultúrtáj hatalmas pusztulásával jártak. 
A hódoltság területén eltűnt a föld színéről a te lepü lé
sek zöme; a Temesköz gya kor la ti lag elnéptelenedett. 
Némi védelmet csak a mező vá ro sok nyújtottak, első
sorban azok, melyeket a szultán saját birtokában tartott. 
Az elpusztított falvak lakóinak egy része e hász váro
sokba menekült, pusztán maradt faluhatáraikat a me 
zővárosok vásárolták meg vagy vet ték bérbe, s ott rideg 
állattartást folytattak. A ha tal mas városhatárok jelen
tős néptömörüléseket tartottak el. A török időkben az 
or szág legnépesebb te lepülése Debrecen.

A királyi Magyarország Európa és a Habsburg Biro
dalom perifériája. A szabad királyi városok száma va
lamelyest nőtt, de legtöbbjük csekély népességet szám
lált; Bártfa lélekszáma kb. ezer fő, Kassáé két és fél, 
háromezer. A királyi városokban élők aránya a becs
lések szerint nem haladta meg az 5%ot. Nem mo
dernizálódott a városok szerepköre: a polgárok zömét 
céhes kisiparosok tették ki, és sokan éltek agrárterme
lésből, főleg bortermelésből. Többségük a helyi piac
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A településállomány változása
a 20. század eleji Csanád vármegye
területén (1498–2020) 
Az ország település állománya az elmúlt évszázadok 
alatt igen sokat változott, települések alakultak át, oly
kor keletkeztek vagy megszűntek. A történelmi Csanád 
vármegye esete jól szemlélteti ezeket a folyamatokat 

5 . A középkorban e területen is aprófalvas település
hálózat alakult ki, mely azonban a középkor második 
felében, a pusz tásodás következtében már ritkult. A tö
rök kor előtt 62 települést azonosíthatunk a területen, 
de csak tucatnyi rendelkezett viszonylag nagyobb népes
séggel, köztük a két mezőváros, Makó és Ka sza pereg. 
A terü let még az Alföld más részeinél is jobban meg
szenvedte a török kort: minden települése elpusztult, 

igaz, Makó csak néhány évig volt lakatlan. Makón 
kívül még 1720ban is csak öt szerb határőr település 
volt Csanádban. A 18. századtól kezdve folyama tos 
telepítésekkel jöttek létre újabb falvak, közöttük sok 
dohánykertész község: 1784ben 9, 1910ben már 29 
ön álló település létezett Csanádban. Mindeközben a 
te le pülések mérete is nőtt, 1784ben 2500, 1910ben 
5000 fő volt az átlagos településméret, a településháló
zat kö zépfalvas. A 19. század folyamán a nagyhatárú 
telepü léseken lehetőség nyílt külterületi lakott helyek 
létrejöttére. Csanád azon kevés területek egyike, ahol 
tanyák és majorok is nagy számban jelentek meg. A ta
nyák szinte a megye egész területét jellemezték, a ma
jorok inkább a keleti, ma Békés megyéhez tartozó vi
déket. Leg nagyobb számban a különleges, eleinte ki zá

rólag majorokból álló településen, Mezőhegyesen volt 
jellemző e településforma. Magyarországon részben 
a két világháború között (Nagykopáncs, Nagylak, Ka
 sza per), részben a II. világháború után (Kisdombegy
ház, Óföldeák, Rákos) a tanyás vagy majoros területek 
egy részéből önálló községeket szerveztek, így a telepü
lésállomány tovább bővült. Az 1960as, 1970es évek
ben három falu is elveszítette az önállóságát (Re for má
 tuskovácsháza, Nagykopáncs és Rákos). A falvak né
pes sége ezzel párhuzamosan folyamatosan csökkent 
(az át lagnépesség 1960ban 4 000, 2011ben 2 800 fő). 
Az egykor népes külterületek nagy része eltűnt, mind
össze Makó környékének tanyáiból és Mezőhegyes ma
   jorjaiból maradt egy kevés.
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A református magyarok által lakott Toron tál vá sár
hely a török hódoltság alatt puszta földdé vált Bánság 
egyik, az újratelepítés során mérnöki tervek alapján 
létesített (sakktáblás alaprajzú) községe, melyhez ha
sonlóak a mai országterületünkön és a Bánság romá
niai részén is gyakoriak, mindenekelőtt Békés, Csong

rádCsanád, BácsKiskun, illetve Arad és Temes me
gyék or szághatár menti sávjában. 

Az ókori gyökerekkel rendelkező Gyulafehérvár Er
dély egyik tradicionális központja, a 11. század eleje 
óta az erdélyi egyházmegye püspöki szék helye, az ön
álló Erdélyi Fejedelemség korában fejedelmi székvá

rosa. A város magvát az 1700as évek első felében klasz
szikus reneszánsz erődítési minták alapján csillag ala
kúvá formált, római katolikus székesegyházat és püs
pöki palotát is magában foglaló vára képezi.

világméretű gazdasági konjunktúra – ennek részeként 
agrárkonjunktúra – vette kezdetét, megnyíl tak Magyar
ország számára a külföldi hitelek, az állam elkötele
zetten támogatta a gazdasági, infrastrukturális fejlesz
téseket, kiváltképp Budapest világvárossá növelését. 
A kiegyezés utáni években mindezek hatására valósá
gos vállalkozásalapítási láz tört ki az országban. 1867 
és 1873 között 4 ezer km hosszúságú vasútvonalat állí
tottak üzembe, több mint félezer új pénzintézetet, 170 
ipari részvénytársaságot alapítottak, a nemzeti jöve
delem 10%át beruházásokra fordították. A technikai 
forradalom hatására (is) modernizálódtak a települé
sek, a század vége felé Budapesten és néhány vidéki 
városban megjelentek a villamosok – sőt a földalatti –, 
az elektromos közvilágítás, terjedt a vezetékes vízel
látás és a csatornázás. A polgári közigazgatás eltörölte 
a szabad királyi és a mezővárosi jogállást, helyettük 
a népesebb és jelentő sebb városok közül – összesen 
25 – törvényhatósági jogot nyert el, 106 pedig ún. ren
dezett tanácsú várossá alakult. 

A vázolt folyamatok néhány eredményét tartalmazza 
a 7  és a 8  térkép. Első ránézésre feltűnő az ország 
magjának, a Duna–Tisza közének és a Tiszántúlnak 
a sűrű városállománya (ha a városok közé számítjuk 
a 10 ezernél népesebb községeket is). Az alföldi megyék 
többségében a lakosság több mint egynegyede a funk
cionális értelemben vett városokban élt 1910ben 8 . 
Ez merőben eltér a közvéleményben élő képtől (az 
Alföld „várostalan táj”). E meglepő kép – a mezővá
rosias településszerkezet – még mindig a török kor 
öröksége, másrészt a 19. század második fele gabona
konjunktúrájának az eredménye. A „városodott” ma
got körülvevő karéjban viszont – mely magában fog
lalja a Dunántúlt, a Felföldet és Erdélyt – a városlakók 
aránya nem éri el a 10%ot, legfeljebb néhány nagy
város megyéje – mint Győr, Brassó, Kolozs, Abaúj – 
emelkedik ki környezetéből. A gyáripar elsősorban 
Budapest s néhány nagyváros – Pozsony, Arad, Temes

vár, Brassó, Fiume stb. – városiasodását támogatta szá
mottevő mértékben, ám már megjelennek a térképen 
azok a várossá formálódó népességtömörülések is, 
melyek kizárólag a bányászkodásnak és a hozzá kap
csolódó gyáriparnak köszönhették kialakulásukat (Re
sicabánya, Stájerlakanina, Salgótarján, Diósgyőr).

A városhierarchia az egyes városokban működő 
városi intézmények és tevékenységek számát, hierar
chikus rangjukat – például az egyetem hierarchikus 
rangja magasabb, mint egy középiskoláé – és választé
kát tükrözi. A 20. század elején a magyarországi vá
roshierarchia élén, abból messze kiemelkedve, Buda
pest állt, a vállalkozói (és külhoni) tőke, a technikai 
civilizáció, az innovációk, az új társadalmi eszmék, 
művészeti irányzatok magyarországi hídfőállása. (Pél
dául Budapest pénzintézeteinek folyószámláin tartot
ták az ilyen pénzállomány 87,9%át, itt tanult a felső
oktatás hallgatóinak 61,9%a, a fővárosban kezdemé
nyezték a telefonhívások 41,5%át, itt adták fel a táv
iratok 26,4%át 1910ben.) A fővárost már elő és 
kertvárosok gyűrűje övezte Újpesttől Budafokig. La
kosaikkal együtt Budapest átlépte az egymilliós kü
szöböt. Kialakulóban voltak a főváros ellenpólusai is, 
a regionális központok, élükön a társország, Horvát
Szlavónország fővárosával, Zágrábbal; e várost követte 
Pozsony, Kolozsvár, Temesvár, Kassa, Debrecen, Nagy
várad, Szeged. Közülük legnépesebb Szeged, közel 
120 ezer lakossal. (Igaz, bő harmaduk a város hatalmas 
tanyavilágában élt.) A megyeközpontok gazdasági bá
zisukat, lakosságszámukat tekintve már meglehető
sen heterogén csoportot képeztek. A 20. század elején 
Magyarország területén – HorvátSzlavón or szággal 
nem számolva – jogállásától függetlenül 330335 te
lepülés tekinthető városi szerepkörűnek. 

Eredetüket, településképüket, alaprajzukat tekintve 
az évszázadok során a Kárpátmedencében, azon belül 
Magyarország mai területén (is) a települések gazdag 
választéka formálódott ki 9 .

Kiscell (a mai Celldömölk) sajátos keletkezésű tele
pülés: eleve városi funkciójú helynek épült. A meglévő 
településektől távolabb, az 1744ben felszentelt, nagy
hírű zarándokhellyé vált bencés apátsági templom és 
monostor képezi a település magját, mellé települtek 
a búcsújárók ellátását szolgáló intézmények, kegyszer
készítők és árusok, kereskedők, szállásadók, valamint 
a sóház (sóelosztó állomás), a sóhivatal tiszt viselőinek 
lakásaival. Ez a kis központi hely fejlődött előbb szabá
lyos faluvá, majd piachellyé és vasúti csomóponttá.

A Kárpátmedence középkori fürdőéletéről írott for
rások is tudósítanak, de az élet megszokott részévé, 
tömegessé a polgári életforma kialakulása nyomán, 
a 19. század második felében vált. A hazai gyógyfürdő
helyeink élén álló, a Vág egyik szigetén kiépült Pöstyén 
fürdőtelepe fogadta a dualizmus korának végén a leg
több fürdővendéget. Térképünkön már láthatók a ven dé
geket kiszolgáló intézmények a Vág szigetén és Teplicén.

A szepességi Lőcse a középkori nyugatias hangulatú
jellegű városok példája. Német (szász) alapítói ala kí
tották ki a hozott városépítési tradíciók alapján a négy
szögletes reprezentatív főteret, benne a sza badon álló, 
1551ben épült árkádos városházával és a gó tikus temp
lomépítészet remekével, a Szent Jakabtemp lommal. 
A város magvát (hasonlóan Bártfához, Körmöcbányá
hoz, Sopronhoz, Budához, Segesvárhoz) középkori fa
lak övezik, az utcák futása a városfalak alakját követi. 

A 17–19. században a kiváltságos Hajdú Kerület 
szék helye, Hajdúböszörmény „kétbel tel kes” településé
nek térképe a Magyarországról megjelenő monográ
fiák ked velt témája. A nagyállattartó mezővá rosok ta
lálmánya volt a beltelek (belsőség) megosztása egy la
kóöve zetre és egy terjedelmes, a gazdasági udvar sze
repét betöltő kertségre (ólaskertre), ahol az állatokat, 
a ta  karmányukat tartották. A település központját el 
foglaló lakóterület így mentesült a nagyszámú állat kö
 zel ségének zavaró hatásától. A kertség az állat tartás 
mellett veteményes kertként is funkcionált.
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