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Elızmények 
 
 
Az elmúlt évtizedekben jelentısen megváltoztak a hangsúlyok az anyagi 

javak cseréjével kapcsolatos néprajzi a kutatásokban. Ennek okát részben a 
tudományszak tárgyában és metodikájában zajló belsı folyamatokban és a 
néprajz egészét ért változásokban (néprajz/antropológia diskurzus, történeti 
szemlélet térnyerése, társadalomkutatások megerısödése, gyors társadalmi és 
kulturális folyamatok hatásai stb.) kell keresnünk, részben pedig a konkrét 
tematika újabb kutatási eredményeiben. Ez utóbbiból kiemelendı az árucsere 
~ javak cseréje disztinkció (Dankó Imre), ami nem csupán a néprajzi érdek-
lıdést bıvítette az anyagi javakról a társadalmi és a kulturális folyamatok 
irányában, hanem a természeti és a megtermelt javak elcserélésének lehetı-
ségét is kitágította – térben és idıben – az „árutermelı” parasztságon túlra. 
Új értelmezési tartományok nyíltak meg a történeti tájakon belüli és a tájak 
közötti gazdasági kapcsolatok formáinak feltárásával, amelyek a táji munka-
megosztás mellett, a létformák és a hagyományos kultúra regionális tagolódá-
sát is árnyalták (Andrásfalvy Bertalan, Kós Károly, Paládi-Kovács Attila, 
Szilágyi Miklós, Viga Gyula és mások). Mindehhez komoly hátteret biztosí-
tottak a történeti kutatások (Bácskai Vera, Kubinyi András, Nagy Lajos, 
Takács Péter, Udvari István és mások), amelyek nem csupán a jobbágy-
paraszti létformák táji változatait mutatták be, de szinte benépesítették az 
elmúlt századok országútjait a – földesura vagy a maga érdekében – úton 
levı köznéppel. Különösen megbecsülendınek tartom azt a tudományos 
támogatást, amit néprajzunk a társadalomföldrajztól és a történeti földrajztól 
kapott az elmúlt két évtizedben (elsısorban Frisnyák Sándor és tanítványai), 
ami – két világháború közötti elızményeivel – jelentısen hozzájárult a Kár-
pát-medence társadalmi és kulturális tagolódásának megértéséhez is. Sorol-
hatnám még a problematika értelmezésére ható tényezıket a gazdasági 
antropológia, vagy a szinte önálló diszciplínává szervezıdı „regionális tu-
domány” szempontjaiig, miközben a változások másik oldalán a jószerével 
eltőnı, vagy alapjaiban átformálódó hagyományos csere-formák (vásárok, 
vándorárusítás) rögzítésének igényét kell említenem. A szervezett árucsere 
alkalmak, fıleg vásárok komplex néprajzi értelmezésének szándéka tovább 
él, s azok bemutatását és értelmezését jellemzıen áthatotta, hogy a sokadal-
mak egy-egy táj történetében, gazdasági rendszerében gyökerezı, az esztendı 
tradicionális ünnepeinek sorába emelt „népünnepélyt”, a helyi hagyományok 
hordozóját, a város és a falu közötti kölcsönhatás megkülönböztetett alkalmát 
képviselték, mellette az interregionális és (gyakran) interkulturális érintkezé-
sek helyszínei is voltak. Mindeközben a piacok, de fıleg a vásárok közösségi 
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„intézményként” való mőködése mára alapvetıen megváltozott, s kétségte-
len, hogy mind funkciójuk, mind formájuk nehezen illeszthetı a változó 
gazdaság és társadalom térségi rendjébe. 

Bár disszertációm az életmód változataira, s az azokkal élı csoportok 
gazdasági kapcsolataira koncentrál, nem vonatkoztathat el attól a kiterjedt 
szakirodalomtól, amit a vásárok, piacok, különbözı javakkal vándorlók, s a 
más tájakon munkát vállalókról, nem utolsó sorban az általuk közvetített 
mőveltségi javakról az elızı kutató generációk létrehoztak. Munkáikat 
Dankó Imre két alkalommal is összegezte és kritika tárgyává tette (1979., 
1991.), s magam is számba vettem összegzı munkáimban (1990., 2007.).  
A disszertációban fıként az elvi kérdéseket taglaló, vagy tájakról, kiterjedt 
térségekrıl készült átfogóbb mőveket hivatkozom. De disszertációm elkép-
zelhetetlen a dolgos elıdök által létrehozott adatbázis nélkül. Jó szívvel gon-
dolok rájuk munkám végeztével. 

 
 

Témaválasztás és idıkeret. Kutatási feladatok 
 

A disszertációmban összegzett anyag egy három évtizede zajló győjtı- és 
feldolgozó munka eredménye, ami egy, néhány falu alkotta településcsoport, 
aztán történeti tájak árucsere-kapcsolatainak vizsgálatából bıvült fokozatosan 
a problematika régiók közötti vizsgálatává, természetesen a szempontrend-
szer és a kutatási metodika kiszélesítésével. A munka a Felföld geográfiai és 
kulturális zónáinak földrajzi-ökológiai feltételrendszerét, s a létformáikkal 
ahhoz alkalmazkodó csoportok gazdasági kapcsolatait tárja fel, vármegyén-
ként bemutatva a javak cseréjének belsı, táji lehetıségeit és a régión túlmuta-
tó kötıdéseit. Ennek megfelelıen, a vizsgálatok másik frekventált térsége a 
centrális sík vidék, ám a disszertáció – a szerzı korábbi összegzéseire ha-
gyatkozva – nem részletezi a Felföld és a magyar Alföld közötti gazdasági 
kapcsolatok történeti néprajzának jellemzıit és tanulságait. A mezıgazdálko-
dó sík vidék elsısorban úgy jelenik meg a feldolgozásban, mint a Felföld 
népeinek élelmiszer bázisa, ami felszívta a domb- és hegyvidék népeinek 
természeti javait és háziipari/kézmővesipari termékeit. Két, egymástól eltérı 
földrajzi adottságokon nyugvó, más fejlıdési irányokat követı térséget, de 
nem kétféle létformát körvonalaznak a Felföld és a magyar Alföld népeinek 
elmúlt századai. A Felföld domb- és hegyvidéke sokféle, gyakran összetett 
tevékenységeket egyesített, melyben az eltérı földrajzi feltételek nemcsak 
foglalkozási, hanem etnikai-kulturális különbségeket is körvonalaztak. A me-
zıgazdálkodás feltételei mozaikosan tagoltak, s a történeti tájak rendszerében 
a megtermelt javak belsı forgalma – változó igények szerint – komplementer 
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módon egészült ki a sík vidék népének drágán megszerezhetı feleslegével.  
A hegyközi medencék és folyóvölgyek földmővelı és állattenyésztı, vagy 
hegyi legelık pásztorkodó és másodlagosan szántó-vetı népességet nem 
egyformán tartotta meg a szülıföldje: a megtelepülésük idırendje és megél-
hetésük feltételei is befolyásoltak voltak a földrajzi feltételek által, s lényegesen 
differenciáltabbak voltak a tevékenységeik is, mint a sík vidéki parasztoké. 
Az alföldi, domb- és hegyvidéki csoportok gazdasági kapcsolatrendszere a 
vizsgált térségben a magyar, szlovák, morva, ruszin, német, lengyel, s más 
nációk kontaktusának históriája is, amelynek változásai összefüggenek mind 
a Felföld nyersanyagbázisának történetével, mind a sík vidékek társadalom-
históriájával.  

A feldolgozás idıkeretét a 18. század 70-es évei, és 1920. adja: az elıbbi 
a Mária Terézia-féle úrbérrendezést elıkészítı jobbágy-paraszti bevallások 
(investigatio) egységes szempontú adatbázisának létrejötte, az utóbbi pedig a 
trianoni határok megvonása, ami több állam részévé tette a korábbi biroda-
lom organikusan mőködı térségeit. A vizsgált másfél század mind a magyar-
országi gazdaság, mind a hagyományos kultúrában élı társadalmi csoportok 
történetének rendkívül fontos idıszaka volt, s a disszertáció tanulságai a 
tradicionális mőveltség változásának fontos összefüggéseirıl is informálnak. 

 
 

Kutatási eredmények 
 
I.  A különbözı anyagi javak cseréje az ember történetét végigkísérı gaz-

dasági cselekvés, ami az eltérı ökológiai környezetben élı, de a legalapve-
tıbb szükségletükben hasonló igényő embercsoportok között jön létre, s a 
társadalmak fejlıdésének különbözı szintjén más-más gazdasági-társadalmi 
környezetben valósul meg. Soha nem gazdasági probléma csupán, hanem a 
kereskedelemben résztvevı egyének és az általuk képviselt csoportok közötti 
szellemi-kulturális javak átadásának, az eltérı mőveltségek érintkezésének 
lehetısége is, vagyis a különbözı tulajdonságok és tudások, ilyen módon a 
„másság” felismerésének alapvetı lehetısége, ha úgy tetszik, a legalapvetıbb 
néprajzi-etnológiai problematika. Miközben azonban a javak kicserélésének 
módozataiban a Föld egymástól távoli tájain hasonlóságokat fedezhetünk fel, 
azok megvalósulása a különbözı földrajzi feltételekben megformálódott 
társadalmak históriájához kötött. Ilyen módon az európai feudalizmusban, 
pontosabban annak keletközép-európai formájában, majd az indusztrializáció 
hatására változó társadalmi rendszerben, a gazdálkodás és a társadalom regio-
nális változataiban kell megkeresnünk a javak cseréjének kereteit és rendjét. 
Azok átalakulásában találhatjuk meg a hagyományos kereskedelem változá-
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sának különbözı történeti szakaszait is. Azonban alapvetı jellemzıje volt az 
egész történeti folyamatnak, hogy parasztok, pásztorok, különbözı fokon 
szervezıdött kézmővesek és iparosok, bányászok és számos más – nem rit-
kán e társadalmi rétegek között elhelyezkedı – csoportok osztották fel egy-
más között a történeti tereket, s a terek kihasználása egészében csak ritkán 
biztosította megélhetésük minden igényét. Az öreg földrész históriája ebben a 
vonatkozásban is erısen tagolt. A mediterrán Dél és az óceániai Nyugat a 
vízi szállítás és kereskedelem következtében élvezett össze nem hasonlítható 
elınyös feltételrendszert Köztes-Európa, hangsúlyosan a Kárpát-medence 
térségéhez képest, még akkor is, ha a szárazföldi kereskedelem útvonalai  
– egészen a 19. századig alig változó állapotukban ugyan – ebben a régióban 
is a javak cseréjének érrendszerét képezték.  

A javak cseréje nem csupán a termelési technikák és munkakultúrák táji 
változatainak kapcsolatrendszere, hanem a különbözı társadalom csoportoké 
is. A kereskedelem történetének korai adatai azonban nem tájékoztatnak a 
mindennapi életrıl, és az abban résztvevı hétköznapi ember szerepérıl.  
A kárpát-medencei magyarság históriájának elsı évszázadaiból rendelkezésre 
álló forrásokból legfeljebb csak sejthetjük, hogy a társadalom zömét kitevı 
jobbágy-parasztok csak kis mértékben kapcsolódhattak a kereskedelembe, 
ami persze nem jelentette, hogy – egyfajta „térségi autarkia” keretei között 
(Andrásfalvy Bertalan fogalma) – egymással ne cserélték volna el a javaikat. 
Vagyis nem kell feltétlenül „árutermelı” parasztra gondolnunk az idıszakos, 
periodikus csere és kereskedelem résztvevıi esetében, a javak cseréje a feu-
dális társadalom közönséges velejárója volt. A kereskedelem ökonómiai 
szerepe a gazdaság és a társadalom fejlıdésével és differenciálódásával érte-
lemszerően növekedett, s az abban való részvétel lehetısége vagy annak 
hiánya jelentıs különbségeket eredményezett az egyes vidékek népének 
életminıségében, társadalmi státusában. Az, hogy térségünkben a parasztság 
a 20. század derekáig több mint a felét adta a társadalomnak, sokat elárul a 
kézmővesek és kereskedık szerepérıl is. Nem csak a parasztok gazdasági 
tevékenységére kell tehát gondolnunk, amikor a tradicionális kereskedelem 
és a táji munkamegosztás, valamint az ezek eredményeként kialakult kapcso-
latokat vizsgáljuk, hanem a társadalom egész vertikumára. Csak ennek orga-
nikus egységében értelmezhetjük a kereskedelem „hagyományos” formáit is. 

1. A kárpát-medencei magyarság és a térségben vele együtt élı népek ke-
reskedelme a feudális korban kristályosodott rendszerré a tevékenységi for-
mák táji változataiban és a településszerkezetben. Az eltérı adottságú tájak 
kapcsolatrendszere csak lassan módosult, amit – a kereskedelem jelentıségét 
is tükrözı – településhierarchia lassú változása is jelez. Az egyes tájak, tele-
pülések helye és feudális kori helyzete jószerével még a 19. századi polgáro-
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sodás esélyeit is megszabta, ha úgy tetszik, a modernizáció és urbanizáció 
feltételei elsıdlegesen elsısorban azoknak voltak adottak, akik az értékesítés 
jobb feltételeivel rendelkeztek.  

Európa különbözı térségeiben a mezıgazdálkodás és a kézmővesség jó-
szerével együtt fejlıdött ki a megszilárduló feudalizmussal. Ez azt is jelenti, 
hogy mind a paraszti, mind a kézmőves árutermelés és kereskedelem részle-
tekbe menıen át volt itatva a feudális tulajdonlás és szolgáltatás, nem utolsó-
sorban a jogrend által. Ebben a vonatkozásban tehát csak kellı körül-
tekintéssel használhatók az öreg kontinensen az etnológia primitív csere 
kapcsán tett megállapításai, a törzsi és más színtereinek etnológiai párhuza-
mai. (Ez még akkor is így van, ha az antropológiai definíciók mind hangsú-
lyozzák a paraszti társadalom „rész társadalom”, ill. a paraszti kultúra „rész 
kultúra” jellegét.) Köztes-Európa, benne a kárpát-medencei magyarság és a 
vele együtt élı népek paraszti termelése, kézmőves tevékenysége, a különféle 
javak cseréje a táji feltételrendszer és a feudális kötelékek térhálójában zaj-
lott. A kutatás során egyre több elemérıl derül ki annak tudatossága, szerve-
zettsége, amivel párhuzamosan csökken a spontán gazdasági folyamatok vélt 
jelentısége. A középkor végére kialakult településhálózat és települési hierar-
chia, vele a táji kapcsolatok szerkezete – a török megszállás történelmi katak-
lizmájának ellenére – tovább élt, s szerkezetének kiterjedt részletei 
felismerhetık még a tradicionális kereskedelem lezárulta után, a kapitalizmus 
elsı idıszakában is. A késıi polgárosodás, az ellentmondásos és lassú mo-
dernizáció eltérı szintjei, a paraszti kultúra 19–20. századi táji változatai 
számos vonatkozásban éppen e tradíció meghaladásáról, vagy annak nehéz-
ségérıl tanúskodnak. Vagyis a gazdag és tetszetıs néprajzi leírások, a szaka-
szolt történeti folyamatrajzok ellenére, megítélésem szerint alapvetıen 
egységes rendezıelvei és nagy kimetszésben megrajzolható históriája van a 
magyarországi árucserének, benne a népesség nagyobb részét kitevı paraszt-
ság termékcseréjének és kereskedelmének.  

Nem csupán a magyar tudományosság problémája a feudális kor falusi-
mezıvárosi népességének idıszakos vándorlása, az úton levı parasztok meg-
ítélése. Sokáig erısen tartotta magát az a vélekedés, hogy a paraszti áruter-
melés és árucsere gyengén fejlett volt, a félig paraszt kézmővesek – már csak 
a rossz közlekedı utak okán is – csak szőkebb körüket szolgálták ki, ezáltal 
csak kis körzetek, a mikro-tájak belsı gazdasági kapcsolatrendszere, jószeré-
vel autarkiája jellemezhette évszázadokon át a falusi társadalmat. Az utóbbi 
évtizedek kutatása könyvtárnyi anyagot tárt fel a helyváltoztatás, a „horizon-
tális mobilitás” kérdésérıl, ami nem csupán a középkori és kora újkori ember 
világát és életminıségét hozta életszerőbb, emberibb közelségbe, de igen sok  
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vonatkozásban segítette a válaszadást a mőveltség számos elemének elterje-
désére, regionális kapcsolatára vonatkozóan is. Nehéz lenne ma még megvá-
laszolni azt a kérdést, hogy – túl az adózás kötelezettségén – mit vásárolt, ill. 
mire cserélte a jobbágy-paraszt a javait a középkor és a korai újkor idıszaká-
ban, s az ilyen módokon adott-vett javak mennyire szolgálták az önfenntar-
tást, s mennyire elégítettek ki (kvázi) „luxus” igényeket. Keveset tudunk 
arról, hogy az utóbbiak megjelenése és kielégítése milyen módon függött 
össze a társadalmi struktúrával, ill. a vagyoni helyzettel, s körvonalazott-e 
regionális társadalmi-kulturális változatokat. Annyiban bizonyára, hogy a 
Kárpát-medence területén nem egyforma igény, ill. kényszer volt a kereske-
dés, s az egyes tájak népe nem egyforma esélyt bírt a kereskedelembe való 
bekapcsolódásra. 

 
II.  A parasztság történetének kutatása olyan tömegő adatot tárt fel az el-

múlt fél évszázad során a nagy számban úton levı jobbágyokról, azok vásári-
piaci jelenlétérıl, hogy nem vonhatjuk kétségbe: a jobbágy-paraszt a 14–15. 
század kereskedelmének is résztvevıje volt. A földesurának megfizetendı 
adóhoz készpénzre is szüksége volt, urának is érdeke volt tehát, hogy a job-
bágy piachoz jusson. A társadalomban a paraszti és a kézmőves tevékenység 
minden korábbinál erıteljesebb differenciálódása kísérte ezt a folyamatot, 
még akkor is, ha a falusi-mezıvárosi árutermelésben a 19. század elsı feléig 
szorosan összefonódott a mezıgazdálkodás és az iparőzés. 15. századi ada-
tokból már biztonsággal kielemezhetı, hogy az árutermelı jobbágy-parasztok 
egymástól – légvonalban – 10–35 km távolságra esı vásárokat is felkerestek, 
de vélhetıen ennél messzebb is eljártak. A különféle vámok és a földesúri 
hatalmaskodás sokáig nehezítette ugyan a kereskedést, az érett feudalizmus 
azonban a mozgás és a kereskedés jogbiztonsága felé hatott. A késı közép-
korban már sőrő vásár- és piachálózat fedte az ország területét, megnıtt az 
árutermelés és a kereskedelem jelentısége. 

1. A török kiőzése utáni generációk életét az ország gazdasági reorganizá-
ciója határozta meg. A nagyszámú áttelepülı jelentısen befolyásolhatta mind 
a mezıgazdasági termelés, mind a különféle iparok, mind az értékesítés tér-
szerkezetét (pl. idegen ajkú telepesek által meghonosított iparágak a koráb-
ban lakatlan erdıvidékeken). A jelentıs demográfiai növekedés, és a szinte 
folyamatos – a 19. század elejétıl hangsúlyosan érvényesülı – agrárkonjunk-
túra nem csupán a paraszti polgárosodás gazdasági-társadalmi feltételeit 
teremtette meg, de a köznapi és a reprezentációs tárgyi szféra elkülönülésével 
a kézmővesség és a kereskedelem minden korábbinál erıteljesebb virágzását 
is segítette. A 18. század második fele és a 19. század a vásárok virágkora, a 
paraszti kereskedelem és gazdasági kapcsolatok leggazdagabb korszaka volt. 
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Más kérdés, hogy a települési struktúra és a kereskedelem térszerkezete  
– elsısorban a városfejlıdés ellentmondásai miatt – meglehetısen fejletlen 
volt, s számos vonatkozásban akadályozta a mezıgazdaság fejlıdését, tıke-
erejének növekedését. Ebben az idıszakban már rendkívül gazdag forrás-
anyag – a Mária Terézia-féle úrbérrendezést elıkészítı paraszti vallomások 
(1770–1772) tömege – igazolja, hogy a paraszti népesség zöme számára a 
falujából elérhetı vásár(ok) száma és azok távolsága az egyik legfontosabb 
gazdasági „elınyt”, ill. „hátrányt” jelentette. A peremterületek, a domb- és 
hegyvidék népe számára ez volt a gazdaság egyik alapja, ráadásul alkalmi 
munkát is rendszeresen a vásár- és piactereken találhatott önmagának. De 
virágkora volt még a javak cseréjének a szervezett árucsereformákon kívüli, 
tájak közötti gazdasági kapcsolatoknak is, amit a sík vidékrıl a hegyvidékre 
tartó gabona- és élelmiszerforgalom, és az ellenkezı irányba utazó kézmőves 
javak tömege igazol. 

A kézmőipar virágkora a 19. század elsı harmadától a parasztok tárgyi el-
látottságában még tükrözıdött: a népmővészet virágkora volt ez, amikor 
megnıttek a tárgyszámok, s kialakult díszes, reprezentációs funkciójú tár-
gyak elkülönülı világa. A népviselet kivirágzását azonban már a gyáripar, ill. 
annak termékei biztosították, s a kereskedelem korábbi formáinak jelentısége 
ettıl kezdve egyre csökkent. A céhek felszámolása, ill. az új ipartörvény 
(1872) már megváltozott szerepet biztosított a kereskedelem korábban meg-
határozó rétege, az iparosság számára. Az új tárgytípusok, technikai innová-
ciók zömmel már nem a vásárokon jelentek meg, hanem a tıkés kereskedelem 
keretei és formái között. 

A jobbágyi kötelékbıl szabaduló parasztok árutermelése és kereskedelme 
sok vonatkozásban új utakat keresett, s a tradicionális kultúra átalakulása, táji 
változatainak és reprezentáns néprajzi csoportjainak kialakulása alapvetıen 
összefüggött a paraszti termelés és áruértékesítés folyamataival. Jelentıs 
változások zajlottak a 19. század utolsó harmadától – pl. a falu–város gazda-
sági kapcsolatban –, de a vásárok és piacok szerepét csak lassan és fokozato-
san vették át az üzletek, s a szervezett kereskedelem. Voltak vidékek, ahol a 
parasztok jószerével éppen úgy kereskedtek, mint a késıi középkorban, má-
sutt pedig a vasút egy generáció alatt átalakította a termelés és az értékesítés 
hagyományos rendjét és kereteit. A városi piacok azonban lényegében a 
második világháborút követı évekig, a mezıgazdaság kollektivizálásáig 
megırizték jelentıségüket.  

2. A feudális és újkori paraszti üzemszervezet(ek) szerkezete szorosan 
összefüggött a különbözı adottságú tájak hasznosításával, és közvetve az 
eltérı létformák közötti gazdasági kapcsolatokkal. A kutatók kiindulása álta-
lában a paraszti üzemek autarkiája, vagy legalább az arra való törekvés.  



 8 

Bizonyos, hogy a Kárpát-medence településterületein ez nem mindenütt volt 
megvalósítgató a korábbi századokban sem, ráadásul a tájak közötti gazdasá-
gi kapcsolatok lehetısége – a feudális kor végétıl hangsúlyosan – fel is men-
tette a különbözı csoportokat annak kényszerétıl, hogy mindent családi 
üzemük, vagy településük keretei között állítsanak elı. A tájakon belüli és a 
tájak közötti gazdasági kiegyenlítıdés kényes egyensúlya nemcsak jellemzı-
je volt egy-egy közösség létformájának, de befolyásolója is. Andrásfalvy 
Bertalan úgy véli, hogy a nagytájat éppen a szakosodott falvak egymást ki-
egészítı regionális kerete körvonalazza. Megítélésem szerint, többféle regio-
nális változat is létezhetett. Akár egy idıben is, de még valószínőbb, az hogy 
a feudális szolgáltatások rendszere egy-egy táj, térség falvai, csoportjai „sza-
kosodásainak” komplexitása, komplementer jellege felé hatott, a török kiőzé-
sét követıen, a 18. századtól, majd különösen a 19. század elejétıl a 
szakosodott csoportok javai széttörték a korábbi határokat. Vagyis a földrajzi 
adottságok, feltételek mellett, egyre inkább érvényesültek a gazdaság, a tár-
sadalmi munkamegosztás és a pénzgazdálkodás szempontjai is. A folyamat 
kiteljesedése a 19. század elsı harmadától kezdıdött, s a jobbágyfelszabadí-
tás, ill. a kapitalista piaci viszonyok között teljesedett ki: az egyes települé-
sek, falucsoportok igyekeznek karakteres gazdasági tevékenységgel 
bekapcsolódni a regionális piacba. Ez a folyamat a lassú, ellentmondásos és 
nagy táji differenciákkal zajló paraszti polgárosodás része volt. 

 
III. A földrajzi környezet és az alkalmazkodási formák, valamint azok 

társadalmi-kulturális adaptációjának változásai az eltérı adottságú vidékek 
gazdasági kapcsolatrendszerében szervesültek. Azonban ez utóbbi is változó, 
alakuló rendszer, s meglehetısen egyoldalú képhez jutunk, ha csupán a struk-
túra azonos, ill. hasonló, alig vagy lassan változó elemeit rendezzük egymás 
mellé vizsgálataink során. Nem kétséges, hogy a mindenkori termelési rend-
szerek, gazdasági-társadalmi formációk mőködtették az eltérı adottságú, más 
módon alkalmazkodó tájak, ill. népcsoport regionális munkamegosztását, 
gazdasági összemőködését, kapcsolatrendszerét. Az sem vitás, hogy egyes 
javak, termékek, tevékenységek története olykor hosszú idın átível, s úgy 
tőnhet, mintha évszázadokon keresztül azonos helyet foglalt volna el a gaz-
dasági struktúrákban, másképpen a tájak közötti cserében. Ez azonban csak 
ritkán van így. Kétségtelen, hogy pl. a gömöri kerámia lényegében az Árpád-
kortól helyet kapott a magyar Alföld konyhai edényei között, sokfelé pótolva 
a tőzálló anyag nélkülözött fızıedényeket. Befogadásának környezete, hasz-
nosítása nem volt azonban független az alföldi fazekasközpontok történetétıl. 
A paraszti polgárosodást kísérı, gazdagodó, a köznapi valamint a reprezentá-
ciós tárgyakban különváló materiális javak készítésében egyre inkább meg-
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nıtt a lokális központok és a városi, mezıvárosi, valamint falusi kézmővesek 
szerepe, míg az erısödı gyáripar termékei igen gyorsan leváltották a kézmő-
ipar termékeit. A gyári textíliák a 19. század derekán igen hamar lecserélték a 
felföldi gyolcsos, vásznas, csipkés háziiparos és vándorkereskedık portékáit. 
De a tárgyi univerzum számos javát említhetnénk, mindnek megvan a maga 
története: szerepük, jelentıségük, értékük alakult, változott. Maga a tárgyak, 
tárgycsoportok elterjedése is összetett folyamat, s jellemzıje volt a változás. 
Aligha kell hangsúlyozni, hogy mindez kihatott a készítık, a felhasználók és 
a közvetítık szerepére és társadalmi helyzetére is. 

1. Voltak persze olyan radikális változások is, amelyek egyáltalán nem 
organikusak, mégis alapvetıen befolyásolták az eltérı adottságú tájak közötti 
munkamegosztást, gazdasági kapcsolatokat. Ezek közül legmarkánsabb ter-
mészetesen a trianoni békediktátum, ill. annak gazdasági–társadalmi–
kulturális következménye. Az új országhatárok megvonása hagyományosan 
eltérı gazdasági-mőveltségi jellegő vidékeket szakított különbözı államok 
területére, lezárva ezzel egészében harmonikusnak tőnı szimbiózisukat. Bizo-
nyos, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia kiterjedt területéhez és szervezett 
piacához képest alapvetıen más helyzet állt elı az utódállamok gazdaságában 
és társadalmában is. Sok egyéb, a magyarság szempontjából meghatározó fon-
tosságú hatása mellett, itt csupán a „határmentiség” kérdésére, kiterjedt térsé-
gek dinamikájának elvesztésére utalok, túl az általam mindenképpen pozitívnak 
gondolt ökológiai, gazdasági és kulturális sokféleség romlása mellett.  

A táji kapcsolatok rendszere és annak részletei, elemei együtt változnak a 
földrajzi környezettel és az azt formáló társadalommal. Nem elegendı tehát a 
reliktumok felderítése, hanem a változás folyamatának megragadása a fel-
adat. Ebben igen nagy szerep jut a lokális és regionális kutatásoknak, mélyfú-
rásoknak, amelyek nélkül az egész struktúra mőködése sem értelmezhetı.  
A néprajz területén a történeti módszer, a hosszú kimetszések, folyamatok 
megragadása jelenthet ebben elırelépést. Csak ezek révén tárható fel a 
makrorégiókon belüli differenciálódás, s a mikrorégiók mőveltségi tagozódásá-
nak, egyáltalán, a tradicionális mőveltség regionális szerkezetének mibenléte. 

2. A javak cseréje többirányúan meghatározott, s abban a különbözı ter-
mészeti feltételek, a kultúrában élı ember csoportjainak azokhoz való alkal-
mazkodása, a termelıtevékenység mindenkori színvonala, ill. a társadalmi 
munkamegosztás nyilvánul meg. Az ember gazdasági tevékenysége – külö-
nösen termelı munkája – során állandó szoros kapcsolatban és kölcsönhatás-
ban állt a földrajzi környezetével. E sajátos kölcsönhatás jellegzetes térbeli 
formákban valósult meg, ám a természeti ökoszférák és a társadalmi-
gazdasági szférák korrelációja az alkalmazkodási formák idıbeli (történeti) 
rendjeit követte. Ezek a rendek lényegében a tradicionális kultúra regionális 
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változatait körvonalazzák, amelyek állandósága vagy változásra való hajlama 
sok tekintetben éppen az elıbbiek által behatárolt. Elfogadott etnológiai, 
ökológiai elv, hogy az emberi tevékenység nem egyszerő „lenyomata” a táji 
feltételeknek, s hogy a hasonló földrajzi adottságok között élı csoportok 
létformái csak hasonlítanak egymásra, de nem azonosak. Mégis úgy tőnik, 
hogy a hagyományos mőveltség regionális típusai lényegében lefedik a geo-
gráfiai térségeket, s hogy a tradicionális mőveltség – fıleg annak földrajzi 
feltételekhez kötıdı része – táji típusokként modellezhetı. A természetbıl 
megszerzett és a megtermelt javakat az egyes tájak hasznosításának révén 
állítják elı a különbözı közösségek, így ezek a javak is specifikusak kisebb-
nagyobb mértékben: a gabonafélék nyilván kevésbé, mint a gyümölcsök, az 
utóbbiak pedig nyilván kevésbé, mint a specifikus anyagokból elıállított 
kézmőves termékek. 

A különbözı adottságú nagytájak eltérı létformáinak, valamint azok gaz-
dasági és mőveltségi kapcsolatainak, érintkezésének kérdése alapvetı törté-
neti és etnológiai problematika. A síksági és a hegyvidéki népek mőveltségét 
határoló ökológiai zónák kérdése egyértelmőbben kidolgozott a nagyobb 
régiókat elemzı munkákban. A vizsgált területen a nagytájak közötti kon-
taktzónák egymástól alapjaiban eltérı létformákat választanak el, amelyek 
belsı táji differenciáltsága és életmódbeli összetettsége azonban erıteljesen 
árnyalja a képet. A délrıl érintkezı sáv (Alacsony-Felföld) maga is erısen 
tagolt medencék és folyóvölgyek által, északról a Selmeci-hegység, a 
Karancs, a Medves, délrıl a Börzsöny, a Mátra és a Zempléni-hegyvidék 
keretezi. Hasonlóan nem homogén a Magas-Felföld területe sem: a lokális 
vagy mikroregionális sajátosságoknak megfelelıen markáns különbségek 
lehetnek a munkamegosztás nagytáji rendszerében is. A földrajzi adottságok-
hoz alkalmazkodó, kistájak mentén tagolt életformát kialakító népcsoportok 
mőveltségének és gazdasági kapcsolatainak volt köszönhetı, hogy az Északi-
középhegység (Mátra-erdı) kulturális jellege alapvetıen eltér mind a magyar 
Alföldétıl, mind a Magas-Felföldétıl, s igen sok vonásában különbözik  
– övezetesen átmenetet mutat – a Felföld déli medencesorának csoportjai 
felé. Sajátos ütközı övezetként is értelmezhetı ez a térség a két nagytáj kö-
zött, ami összetettségében is jellemzı létformát képviselt, egyszersmind ru-
galmas rendszert, amelyen mind északi, mind déli irányból áthatoltak a 
szomszédos nagytájak javai. Ezek a javak azonban – a változó feltételekhez 
igazodva – kiegészülhettek az itt élık termelvényeivel és termékeivel, de be 
is kapcsolódhattak ezeknek a csoportoknak az ellátásába. Az átmenetiség a 
létformák jellegét adta, egyszersmind a kultúra állapotának egyik meghatáro-
zója is volt. Az itt élık generációi folyamatosan alakították a földrajzi kör-
nyezetüket, de az újonnan betelepülık mindenkori csoportjai a mindenkori 
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feltételek történeti folyamatában találták meg létük alapját, s ahhoz idomult  
– magukkal hozott jegyeivel együtt – az egész mőveltségük. 

 
IV. Terjedelmes fejezet foglalkozik a disszertációban az áruszállítás kü-

lönbözı formáival, s azokkal a társadalmi csoportokkal, amelyek erre a köz-
vetítı tevékenységre szakosodtak. Megkülönböztetett szenteltem a fuvaros-
ság problematikájának. A fuvarosok (szekeresek) kereskedelemben játszott 
szerepének megítéléséhez két tevékenységi formát, egyszersmind a társadal-
mi fejlıdésük kétféle lehetıségét kell elkülönítenünk. Annak ellenére, hogy 
voltak vidékek, ahol a korai századokban is kimutatható a (kis)nemesség 
jelenléte az árucsere és a hozzá kapcsolódó szállítás folyamatában (pl. Gömör 
megye), a szállítás fı lebonyolítói általában a jobbágyság fuvaros elemei 
voltak. A kettı között persze nem volt éles az átmenet: a jobbágy-paraszti 
társadalomban a feudális korban is elterjedt volt a bérfuvarozás, a 18. szá-
zadban pedig nem volt ritka a bérért végzett, de kötelezı robotszolgálat sem, 
ami vélhetıen a mindenkori munkaerı-ellátottság és a kereskedelembe való 
bekapcsolódás lehetıségének függvénye volt. A Felföld területén a fuvaros-
ság nem csak részese volt megszokott módon a bányászatra és iparra szako-
sodott kistájak népességének, de sajátos létformában írható le a 
tevékenysége, valamint – a korai településtörténeti tényezık miatt – a társa-
dalma is. A jobbágynépesség életmódjában kiterjedt területeken meghatározó 
jelentısége volt a bányák körüli tevékenységnek, munkavállalásnak. A bá-
nyászat a Felföld regionális sajátossága volt, évszázadokon át fontos telepítı 
erı, ami – alrégiónként változó haszonnal – a nemesfémek kinyerésétıl a 
vasig, szénig különféle gazdasági célokat szolgált. A hegyvidéki települések 
közül több jószerével ipartelep volt, sajátos mőködési modellt képviselt: lakói 
nem parasztok voltak, azokétól eltérı volt egész életmódjuk, munkakultúrá-
juk is. Jelentıs fuvarosság kialakulását eredményezte a 18. század során 
kialakuló manufaktúraipar – fıleg hámoripar és üveggyártás – az Északi-
középhegység területén is. A hámorokat, hutákat, papírmalmokat fuvarosok 
látták el a különféle alap- és segédanyagokkal: a kisszámú szakalkalmazott 
réteg mellett ezek adták a munkáslétszám jelentısebb részét. A korai újkortól 
fokozatosan megtelepülı, de legerıteljesebben a 18. századtól gyarapodó 
erdei iparok (üveg- és vasgyártás, az ugyancsak az ipart kiszolgáló faszén- és 
mészégetés) éppen úgy munkát adott a fuvarosoknak, mint a 19. század má-
sodik felének iparszerő erdıirtása és az ahhoz társuló fakereskedelem.  
A fuvarosok gyakran maguk is kereskedtek a fával: a közös erdıbıl járandó-
ságként kapott, vagy pénzen váltott fát árultak Pest, Vác, Gyöngyös, Eger, 
Miskolc, Sárospatak piacain, vagy az Alföldre szekereztek vele, ahol gaboná-
ra, élelemre cserélték. Igen jelentıs fuvarosságot foglalkoztattak a nógrádi és 
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borsodi szénmedencék, s azok üzemei. Ózd környékén már az 1840-es évek-
tıl szinte önálló foglalkozási ág lett a szén és a vasanyag fuvarozása, a bá-
nyákat és ipari üzemeket kiszolgáló népességnek egy igen jelentıs rétege a 
Felvidék idegen ajkú lakosságából verbuválódott. Bár az ipari technológia és 
a vasúti szállítás fejlıdésével ezek szerepe századunkra erısen lecsökkent, az 
Ózd környéki falvak népessége még a két világháború között is jelentıs fuva-
rosságot ırzött meg. Jelentıs szerepet vállalt a fuvaros réteg a különféle erdei 
iparok termékeinek értékesítésében is. 

Hasonlóan fontos szerep jutott a mobil fuvarosságnak az erdıvidékek fa-
anyagának mozgatásában és értékesítésében is, a háziipari és a kézmőves 
központok pedig szinte szimbiózisban éltek a számukra nyersanyagot biztosí-
tó, termékeiket pedig akár más tájakon is élelemre, és pénzre váltó fuvaro-
sokkal.  

A „távolsági” kereskedelemben is jelentıs szerepet játszó tájak, elsısor-
ban az Ipoly, a Sajó, és a Hernád mentén rajzolódnak ki, amelyek a Felföld 
felé irányuló, ill. az onnan érkezı áruforgalom szempontjából meghatározók 
voltak. Nagy jelentıségő volt a Duna- és Tisza-völgy szerepe is, mert az 
azokon érkezı áruféleségek nagymértékben „behatoltak” régiónk hagyomá-
nyos kultúrájába is. Lényegében a Felföld valamennyi vármegyéje számotte-
vı fuvarossággal rendelkezett, ám az Északi-középhegység és a történeti 
Felsı-Magyarország kapcsolata szempontjából Nógrád, Hont, Torna, Gömör 
és Zemplén fuvarossága bírt a legnagyobb jelentıséggel. A felvidéki megyék 
kiterjedt fuvarossága az eltartó képességgel, ill. a nagytáji munkamegosztás-
ban elfoglalt sajátos helyzettel van szoros összefüggésben: az itt élı népessé-
get életmódja ezer szállal kapcsolja össze az Északi-középhegységet északról 
szegélyezı medencesor, közvetve a gabonatermı Alföld népességével. 

A felvidéki bányavárosok, s az északi vásárvonal sajátos határvonalat je-
lentett a fuvarosságban is: ebben a zónában egyenlítıdött ki az északi és déli 
területek javainak jelentıs része. Az északi megyék termékeit innen gyakran 
nógrádi, gömöri, zempléni fuvarosok szállították tovább, a Nógrád délebbi 
részérıl, Heves, Borsod, Abaúj felıl érkezı áru, fıleg termény, pedig ugyan-
csak itt cserélt gazdát: itt vették azt át a liptói, zólyomi, árvai fuvarosok, akik 
tovább szállították észak felé. A Felföld és a magyar Alföld közötti termék-
cserében az északi vásárvonal sajátos kiegyenlítı szelepként mőködött. Talán 
Tokaj-hegyalja fuvarossága, s a tokaji bor volt az, amely átszelte ezt a vona-
lat, bár itt is számolnunk kell a Szepesség közvetítı szerepével. 

Trianon után e vonatkozásban is átrendezıdött a kereskedelem és a szállí-
tás rendje. A Börzsöny, Cserhát, Mátra és Bükk-vidék fuvarossága, amely 
korábban másodlagos szereppel bírt a nyelvhatár sávjának fuvarosai mellett, 
már csupán egy kisebb léptékő, és kisebb jelentıségő táji kiegyenlítıdés 
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szolgálatában állt: az Északi-középhegység és az Alföld között. Lényegesen 
lecsökken a szállított áruk mennyisége és sokfélesége is. A hegyvidék fuva-
rossága a fával, mésszel, kıvel, gyümölccsel folytatott alföldi kereskedı utak 
mellett, elsısorban az északi hegyvidék és az alföld érintkezı sávjában fekvı, 
korábban is nagy fontosságú vásárövezet, s az ebben zajló termékcsere szol-
gálatában állt. A vonzáskörzetek, piaci kapcsolatok átrendezıdésével a Bör-
zsöny-vidék fuvarosságának szerepe megnıtt, ám a nagy hagyományú 
fuvaros zónák (Ipoly-völgy, Dél-Gömör) elveszítették korábbi jelentıségüket 
a szállítás folyamatában. A Mátraalja, Bükkalja, a Börzsöny és a Tisza mente 
fuvarossága aránylag sokáig ırizte korábbi jelentıségét, ám azt a közvetítı-
továbbító szerepet, amelyet egykor a Tisza vizén, és a Tisza-völgyön érkezı, 
vagy Erdély felıl a hegyek lábánál Pest felé tartó árucikkek szállításában 
egykor betöltöttek, az elsı világháborút követıen elveszítették. Ha ehhez 
hozzászámítjuk a vasúti szállítás szerepének növekedését a távolsági forga-
lomban, s a bolthálózat és a pénzgazdálkodás fontosságát az alapvetı élelmi-
szerek beszerzésében, akkor nyilvánvaló, hogy a két világháború között már 
csak nyomaiban létezett egy nagy hagyományú tevékenységi forma, a fuva-
rosság korábbi szerepe. A disszertáció három, a távolsági forgalomban is 
domináns anyagon mutatja be a fuvarosság közvetítı szerepét, ill. azt, hogy 
az áruforgalomban milyen jelentıs szerep jutott ennek a rétegnek: a gabona, a 
bor és a só szállítása különösen fontos szervezı erıvel bírt.  

 
V. Történeti folyamatában, vármegyénkénti tagolásban mutatja be a disz-

szertáció a táji kapcsolatok térbeli rendszerét, s azok változásainak fıbb jel-
lemzıit. Az anyag egyértelmően tükrözi, hogy a vármegyék kiterjedése, 
adminisztratív határa csak nagyon ritkán – leginkább ha természetes földrajzi 
akadályt jelentı határral esett egybe – befolyásolta a gazdasági kapcsolatokat. 
A vásáros- és piachelyek sajátos térhálót alkottak, amelynek szerkezete vál-
tozott: bıvült a kereskedelem igényei szerint, ugyanakkor leáldozott egyes 
helyek, akár városok és mezıvárosok sokadalmainak jelentısége. A minden-
kori országos és helyi hatalom befolyása mellett, maguk a vásározók voltak 
azok, akik a mindenkori feltételeiknek megfelelıen befolyásolták az egyes 
árucsere-központok, ill. a szervezett árucsere alkalmak sorsát. A sokadalmas 
települések fekvése, földrajzi helyzete dominált ebben, a gazdasági célok és 
elképzelések csak nehezen írták felül a távolságok és a közlekedési utak 
szabta lehetıségeket. Már a középkor végétıl kirajzolódott a szándék, hogy a 
vásárhelyek távolsága mellett, a sokadalmaknak a térség termelési szerkeze-
tének az esztendı ciklusaihoz igazodó idıpontjai is egymáshoz illeszkedje-
nek, mintegy komplementerként igazodjanak a piacozók és vásározók 
igényeihez. A vásárok és piacok a 19. században még megırizték korábbi 
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jelentıségüket, ám a polgárosodás folyamatában fokozatosan feloldódtak a 
felvásárló kereskedelemben, s a parasztok által megtermelt javak közvetítésé-
re sajátos társadalmi jegyeket öltı kereskedı réteg és áruforgalmi hálózat 
szervezıdött. Ez azonban nem zárta ki, hogy a feltörekvı, kistérségi központ 
szerepkörre pályázó települések ne törekedtek volna vásártartásra a 19–20. 
század fordulóján is. A polgárosodás és a közlekedés modernizációja felszá-
molta a kistérségek távolabbi kapcsolatait, s a termékszállítás korszerősödése 
átszervezte a korábbi kistérségi központok térhálózatát is. A közlekedés föld-
rajzi feltételrendszere alapján nem meglepı azonban, hogy sok győjtıhely 
megırizte korábbi jelentıségét, sıt, közúti és vasúti csomópontként emelke-
dett is térségi szerepköre.  

1. Magyarország 18–20. századi históriája kapcsán több vonatkozásban 
vetıdik fel a centrum és periféria kérdése. Témánk szempontjából meghatá-
rozó, hogy a Felföld és a többi peremterület periférikus helyzetét – közvetle-
nül vagy közvetve – alapvetıen befolyásolta a centrális térségek, a magyar 
Alföld és a Dunántúl betagozódása az európai gazdaság szerkezetébe.  
A centrum gazdasági reorganizációjának idıszakára sokat veszített jelentısé-
gébıl a peremterületek erdıségének és bányászatának korábbi gazdagsága, 
ami hatást gyakorolt a birodalmi gazdaságpolitikára, s az egyes régiók gazda-
sági szerepének újragondolására is. A nagytérségek gazdaságának egymást 
kiegészítı szerepe azonban lényegében a trianoni határok megvonásáig nem 
tőnt el a birodalom gazdaságpolitikájából, ennek hatása azonban egyre áttéte-
lesebben érvényesült a kistájak egymás közötti kapcsolataiban. Az új ország-
határ megvonása inkább a határ menti térségek ellátásában, a korábbi vásári- 
és piackörzetekben jelentett megoldhatatlan problémát, mert a régiók korábbi 
– egyébként mindig árnyaltan összetett, a természeti feltételek és az alkal-
mazkodás révén organikus – kapcsolatrendszere a 19–20. század fordulójára 
már szétdarabolódott, behelyettesíthetı egységek laza szövetére bomlott fel.  

 
VI. Ha a Kárpát-medence geográfiai térszerkezetét, és etnikai arculatát 

egymásra vetítjük, akkor nem kétséges, hogy a népi kapcsolatok alapját az 
eltérı adottságú tájak népének differenciált életmódja, s azok sajátos gazda-
sági szimbiózisa jelentette. A szóban forgó térség éppen a népi kultúra ha-
gyományosnak vélt, s forrásokban is leginkább megragadható idıszakában, a 
török kiőzését követıen egy impérium része volt egészen a trianoni határok 
megvonásáig. A Felföld a kutatásaimban nagyobb területet jelent annál, mint 
ahogyan azt a magyar néprajz általában vizsgálja: korábbi szakirodalmunk-
ban a magyar Alföld északi pereme és a (változó) magyar nyelvhatár közé 
esı, nyugaton a Garam és a Duna, keleten pedig a Hernád-völgy és az Eper-
jes-Tokaji-hegylánc által határolt területet jelentette. Közismert ugyanakkor, 
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hogy a térség déli, döntıen magyarok lakta területének gazdasági, társadalmi 
és kulturális fejlıdése összefüggött az északi rész – Kárpátok határolta – 
zónájában élı német és szláv csoportok történetével. Elsısorban Paládi-
Kovács Attila tanulmányai igazolták, hogy a földrajzi feltételek kistáji tagolt-
sága, és a hozzájuk alkalmazkodó mőveltségi csoportok kiterjedése számos 
vonatkozásban egybeesett, s a mőveltség zonális szerkezete sok tekintetben 
párhuzamos volt a geográfiai szerkezettel. Másrészt viszont a térségben a 
nyelvhatár soha nem etnikai határ, s a Felföld „népi kultúrái” között nincse-
nek éles határok, egyáltalán, a különbözı etnikumok „népi kultúrái” valószí-
nőleg nem is népek, nemzetek, etnikumok nyelvi kiterjedése mentén 
körvonalazódtak. Bár a hagyományos materiális kultúrában éppen úgy, mint 
a szellemiekben kimutat a kutatás „felföldi” vonásokat, az nem felejthetı el, 
hogy a térségben évszázadokon át erıteljes etnikai folyamatok zajlottak, s 
hogy mind a két dominánssá váló etnikum, a szlovák és a magyar is sok ge-
nerációs asszimilációs változásokat tudhat maga mögött. A nagyrégióban 
máig nem zárult le a különbözı népek fejlıdésének története (ruszinok és 
szlovákok, szlovákok és magyarok). Bár disszertációm elsısorban a táj és a 
kultúrában élı népcsoportok változó viszonyát, hangsúlyosan a különféle 
létformák gazdasági kapcsolatait taglalja, az elızıekben vázolt etnikai és 
kulturális összefüggésrendszer témám állandó hátterét képezi. Az etnikai és 
kulturális folyamatokat a gazdasági kapcsolatok elválaszthatatlan kísérıjének 
gondolom, s hogy – más tényezık mellett – a különbözı népcsoportok gaz-
dasági érintkezései mindig magukban hordozták a mőveltségi hatások lehetı-
ségét is.  

1. A Kárpát-medence vizsgált térségében a sík vidéki, a dombsági és a 
hegyvidéki zónák népcsoportjainak kontaktusa, s együttmőködésük harmóni-
ája szinte toposza az egy birodalom részeként békésen együtt élı népek Tria-
non elıtti állapotának. Amennyire disszertációm különbözı fejezetei meg-
erısítik a tájak közötti gazdasági, népi kapcsolatokat, olyan módon 
figyelmeztetnek arra is, hogy a regionális kapcsolatok organikus mőködését 
természeti, gazdasági, politikai, kulturális tényezık befolyásolták. A távlatos 
kép a rendszer finomszerkezetében szervesült, s történeti folyamatokat egye-
sített, de nem hordozott egyenlı esélyeket. A különbözı népcsoportok mig-
rációja, idıszakos munkásvándorlása, akár nyelv- és kultúraváltozása a 
gazdasági és társadalmi folyamatok korrekcióját is jelentette, a mindenkori 
lehetıségekhez mérten. Sem a természeti-ökológiai feltételeket, sem azok 
változását nem lehet automatikusan konvertálni az emberi létformák és a 
mőveltség állapotának értelmezésére. Mindez persze nem írja felül távlatos 
evidenciák igazságát, de a részletek – gazdasági és társadalmi – összefüggé-
seinek megrajzolására figyelmeztet. Ennek ma különösen nagy jelentısége 
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van, hiszen érezhetı a nosztalgia az Osztrák–Magyar Monarchia idıszakának 
gazdasági és kulturális felemelkedése iránt, ami azonban öröklött és létreho-
zott térségi és társadalmi egyenlıtlenségek, ellentmondások hordozója volt. 

A peremterületek felé haladva, a szántóföldek termıhelyi adottsága rom-
lott, csökkent a földek értéke, mind nagyobb szerephez jutott az erdı a tele-
pülések határában, s a meglevı földek is egyre nehezebben voltak 
mővelhetık, és fokozottan veszélyeztette azokat a talaj eróziója is. Mindez, s 
számos egyéb, lokális tényezı a mezıgazdálkodás mellett sokféle kézmőves 
tevékenységre ösztönözte a domb- és hegyvidék népességét. Jóllehet, a mos-
toha adottságú tájakon is szemtermelésre törekedett a parasztüzem, amellett  
– különbözı szinten – sokféle tevékenységet folytatott. Ha helyben, vagy a 
közelben munkát vállalva tavasztól ıszig a mezıgazdaság foglalkoztatta, 
akkor ısztıl tavaszig erdıt irtott, fát közelített, fuvart vállalt, vagy fát fara-
gott. Ha saját földje csak kevesebb munkát adott – pl. az Alacsony-Kárpátok 
jobbára szénatermı területein –, akkor nyáron 2–4 hétre aratást vagy/és csép-
lést vállalt a sík vidéken, egyébként erdın, vagy ipari üzemek környékén 
dolgozott, s a feleség, illetve a család végezte el a gyenge földecske körül a 
szükséges munkát. Miközben a sík vidék iparőzıi csak igen késın, a 19. 
században, fokozatosan szakadtak el a földmőveléstıl, illetve a mezıgazdál-
kodástól, s 1848 elıtt a falusi és mezıvárosi iparőzık zöme zsellér, vagy 
telkes jobbágy volt, aki az iparőzés mellett gazdálkodott is, addig a peremvi-
dékek jobbágynépességének jelentıs része az év nagy részében nem mezı-
gazdálkodott. A peremvidékeket tekintve: erdımunkát végzett, fuvarozott, 
favágóként, vagy fuvarosként dolgozott a vashámorok, üveghuták, bányák 
körül, követ fejtett és faragott, talpfát, hordódongát és legkülönbözıbb faesz-
közöket készített, s a legkülönbözıbb kézmőves tevékenységet végzett.  
A domb- és hegyvidéken mindez része volt a tradicionális népi mőveltség-
nek, és rendre megjelent a feudális szolgáltatásokban is. A jobbágynépesség 
– kisegítıként, segédmunkásként – ott volt a különbözı manufaktúrák, ké-
sıbb nagyüzemek, bányák munkahelyein, s – a 17–18. századtól jól adatolha-
tóan – sajátos kettısség jellemezte az életmódját. A jobbágyfelszabadítást 
megelızıen a földesura számára is rendkívül sokféle eszközt, tárgyat készí-
tett, amelyek útját jól nyomon követhetjük a történeti forrásokban: egyértel-
mő, hogy elcserélte elıállított javait a sík vidék népességének mezıgazdasági 
fölöslegére.  

2. A feudális kor nem akadályozta a domb- és hegyvidék jobbágynépes-
ségének sokféle tevékenységét, sıt, ösztönözte kereskedelmét és távoli mun-
kavállalását a portio megfizetéséhez szükséges pénz megszerzése érdekében. 
Az egyes falvak, kistájak hagyománya, a szakosodás igen sok formája olykor 
több évszázadra tekinthetett vissza, s generációkon át speciális szerepkört 
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biztosíthatott az ott élı népesség számára a táji munkamegosztás keretei 
között. Ezek a szerepek azonban csak ritkán voltak változatlanok, s a Kárpát-
medence tájai és népei közötti munkamegosztásban is erıteljes cezúrák fi-
gyelhetık meg. Ilyen például a peremterületek, fıleg a Felföld nyersanyag-
kincsének kimerülése. A Felföldet Magyarország leggazdagabb térségévé 
emelı nemesfémbányászat a középkor egyik legfontosabb telepítı tényezıje 
volt, ami nem csupán a bányavidékekre vitt idegen ajkú, fıleg német népes-
séget, hanem sajátos feladatkört és mőveltséget formált meg az általuk lakott 
városokban, bányavárosokban. A bányák kimerülése nem csupán az ipari 
tájak térségi átrendezıdésével járt, hanem etnikai–kulturális folyamatokat is 
gerjesztett, s fokozatosan feloldódott a korábbi bányásztelepülések, kistájak 
karakteres kultúrája. Hasonlóan fontos hatást gyakorolt a népi kapcsolatokra 
az erdıs peremvidék faállományának megfogyatkozása, a fa 18. századi 
drágulása is. 

A Felföld egész gazdasági mőködését organikus rendszernek tartom, 
amely a részleteiben változó földrajzi feltételekhez igazodva, a javak belsı 
kiegyenlítését éppen úgy biztosította, mint a Kárpát-medence centrális terüle-
teivel való cserét. A Felföld és a magyar Alföld népcsoportjainak története 
közismerten eltérı létformákat jelentett, de a kettı közötti szimbiózis – meg-
ítélésem szerint – a hegyvidék folyamatos megszállásának éppen úgy feltéte-
le volt, mint a sík vidék török utáni reorganizációjának. A nagytáji 
kapcsolatok részleteiben mobil, a mindenkori feltételekhez igazodó rendjét a 
nemzetgazdaság születése még igyekezett rendszerbe foglalni, ám a moderni-
zációval járó változások (közlekedés, kereskedelem, gyáripar) folyamatosan 
bontották az organikusnak egyre kevésbé nevezhetı kapcsolatokat, fıleg, 
hogy a 18–20. század során más volt már a két régió gazdaságának dinamiká-
ja. Nem egyszerően hiányok és többletek kiegyenlítıdése zajlott évszázado-
kon át, hanem rendszerek találkozása: tájak, települések, létformák 
kapcsolata. A javak cseréje a gazdasági élet egyik meghajtója volt, de válto-
zásokat generált a társadalomban és a mőveltség csoportjainak mindenkori 
állapotában is. 
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