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(Válogatás az angol történeti földrajzi iskola írásaiból) 

Az 1960-as évek végén alapvető paradigma váltás történt az angol történeti 
földrajzban. A korábban az ember természet átalakító tevékenységének történeti 
változásait vizsgáló tudományág hirtelen átalakult regionális gazdaság- és társadalom-
történetté. Ez a váltás rendkívül sikeres volt — ezen új iskola képviselői a történész 
szakma legnevesebb képviselőitől kaptak elismerő kritikákat. így pl. Harold Parker 
vagy Eric Hobsbawn az újabb gazdaság- és társadalomtörténeti munkák legjobbjai kö-
zé sorolják a „történeti földrajzosok" tanulmányait. 

Ezen irányzat történeti-szaktudományi érdemein túl úgy véljük, a társadalom 
olyan multidiszciplináris szemléletű megközelítésről van szó, amely új módon fogal-
mazza meg a tér, az idő és a társadalom közötti kölcsönhatásokat. Ezt programszerűen 
is megfogalmazta a „Society and Space" című folyóirat kiáltványa. „Napjainkban a tér 
túl fontos ahhoz, hogy csak a geográfusokra hagyjuk ... Az újjászerveződés közép-
pontjában a történelem kritikus szemlélete áll - az idő dominanciája a tér felett a tár-
sadalom elméletben, a történelmi magyarázat ..." Ez azonban egyáltalán nem jelenti 
a térbeliség mellőzését. 

1953-ban Fred K. Schaffer a földrajzi törvények jellegéről még így fogalmazta 
meg az általánosan elfogadott álláspontot: „A tisztán földrajzi törvények nem tartal-
maznak utalást az időre és változásra." (Schaffer 1953, 243. old.) Ezzel szemben az 
új történeti földrajz egyik vezéralakja Allan Pred a 80-as években már azt hangsúlyoz-
za, hogy: ,.Minden humán geográfia történetileg specifikus ... A humán geográfia mü-
velése azonos a hely társadalom- és gazdaságtörténetének vizsgálatával'. (Pred, 1986, 
5. old.) 

A történeti társadalomföldrajz ezen angolszász irányzata továbbfolytatója an-
nak a — Lucien Fevbre által megfogalmazott — követelménynek „ha a földrajz hű 
marad ahhoz a szerepéhez, amelyet Vidal de la Blache tulajdonított neki, s folytatja 
fejlődését, a szintézis diszciplínájává, a világ térbeli bemutatásának bázisává, nagy-
szerű trilógiává csoportosulhat a törénelemmel (a fejlődés ábrázolójával) és a pszicho-
lógiával (a mentalitás ábrázolójvai). (Fevbre, 1953, 377. old.) 

A humán geográfia történeti irányzata a francia Annales-iskolát tekinti példa-
képnek. A Braudel által geo-histoire (geotörténelemnek) nevezett terminológiára és 
a regionális történeti szintézisek megírására helyezett kettős hangsúly az angolszász 
történeti földrajz meghatározó vonásává vált. Alan R. H. Baker az angol történeti föld-
rajz ezen új irányzatának egyik vezéralakja az Annales-iskola és a történeti földrajz 
kapcsolatát elemző tanulmányában arra szólít fel, hogy ,,olyan mértékben totalizáljuk 
a történeti geográfiát, hogy ne csak az embernek a természettel" (a kulturális tájak lét-
rehozása) tudja magába foglalni, hanem az embernek a „tudattal" folytatott személyes 
harcát és az osztállyal folytatott személyes harcát is". (Baker 1984, 21. old.) Ez a 
szemléletváltozás a vizsgálat tárgyának megváltozásához vezet. Előtérbe kerül a csopor-
tok, a szervezetek és intézmények kialakulása, funkciójuk reprodukálása. A „hitek és 
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cselekedetek kerülnek a történeti elemzés középpontjába, mivel rendkívül fontos szere-
pet játszanak a társadalmi változásban és a társadalmi ellenőrzésben, valamint a ritka 
erőforrások (beleértve a teret és az időt) allokációjában". (Baker, 1984,22. old.) 

Robin Butlin az európai mezőgazdaság kapitalizálódásának regionális különbsé-
geit elemzi, széles körű áttekintést adva a főbb elméleti irányzatokról. Bírálja a pro-
toindusztrializáció koncepciót a túlzott linearitás, a pontatlan regionális kronológia és 
amiatt, hogy a városi iparnak a falusi térségekkel kialakított munkamegosztásáról csak 
elnagyolt képet ad. Szerinte ez utóbbi kérdésnél a regionális különbségekre koncentrálva, 
a termelőt és a kereskedőt összeekapcsoló fizetési módok formáinak és körülményei-
nek alapos vizsgálatára van szükség. A Wallerstein által megfogalmazott „világszintű" 
koncepció mellett más,országokon belüli regionális léptékben is elemezni kell „a kapi-
talizmus térbeli terjedésének és keveredéseknek' ütemét, beleértve a háztartások szint-
jét és ehhez kapcsolódóan a munkaerő újratermelésének folyamatait". (Butlin 1989. 
19. old.). 

A cambridge-i történeti földrajzi iskola másik neves képviselője, Mark Biliinge 
elveti az olyan, városra vonatkozó megközelítéseket, melyek a lakóhely meghatáro-
zásával és az ehhez hasonló térbeli típusokkal foglalkoznak, ezeket tekintve a társadal-
mi (osztály) szegregáció evidenciáiként. Szerinte az ilyen megközelítések az osztályok 
és a társadalmi rétegek kialakulásának és a magának az osztály/rétegtudatnak a rová-
sára a vizsgálat középpontjába az osztály/rétegtudatnak a térbeli kifejeződését állít-
ják. A cambridge-i történeti földrajzi iskola tagjai egyetértenek abban, hogy ezen tár-
sadalmi folyamatok vizsgálatát nem célszerű korlátozni, sőt mi több, „nem lehet ala-
pozni azokra, amelyeknek feltérképezhető térbeli szerkezetük van. Ha az utóbbiakra 
koncentráljuk a figyelmet, akkor az azzal a veszéllyel jár, hogy átsiklunk olyan társa-
dalmi csoportokon, amelyeknek társadalmi jelentősége jelentős lehet ugyan, de nem 
jut kifejezésre térbelileg tipizálható formában". (Baker, 1984, 22. old.) 

Mark Biliinge az egyén és a struktúra kölcsönhatásában elsősorban azt kutatja, 
hogy az egyének, az intézmények reprodukálásához való hozzájárulásuk során, hogyan 
járulnak hozzá a szélesebb értelemben vett társadalom reprodukálásához. Billinge e 
problémákat konkrétan a késő György-kori, a korai viktoriánus Anglia társadalmának 
kultúrföldrajzi vizsgálatával bizonyítja. Szemléletesen bizonyítja, hogy a tág értelem-
ben vett kultúra sokkal inkább beépül a mindennapi tevékenységbe, mint ahogyan azt 
a különböző társadalomelméletek jelzik. Élesen bírálja a marxizmust, mert az a kul-
túra jelentőségét korlátozza, s az „érdemibbnek" tartott gazdasági és politikai ténye-
zők által determinált gyakorlat keretei között véli leírhatónak". (Biliinge, 1982, 
19. old.) Az általa vizsgált korszakot a földbirtokos arisztokrácia hanyatlása és a bur-
zsoázia látványos megerősödése jellemzi. Biliinge külön-külön elemezve a földbirto-
kosok, illetve a burzsoázia különböző csoportjainak erőviszonyait a gazdaság, a poli-
tika és kultúra szférájában megállapítja: „bár a burzsoá emancipáció lehetőségét a föld-
tulajdon gazdasági hanyatlása teremtette meg, a középosztály hegemóniájának kiala-
kulása mindenekelőtt a kultúra intézményeiben és eszközeivel zajlott". (Biliinge, 
1984, 35. old.) Azonban a kulturális folyamatok elemzése azt is jelzi, hogy a század 
közepének burzsoá tudata már nem volt azonos a 18. század közepén jellemzővel: meg-
enyhült, megszelídült ... mindinkább közeledni látszott a földhöz kötődő presztízshez 
és értékhez. Más szóval az arisztokrácia életstítlusa átmentődött, s jelentősen befolyá-
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solta a burzsoázia habitusát. Billinge-nek a kulturális folyamatokra koncentráló elem-
zése magyarázatot ad egyúttal az angol gazdaság 19. századvégi relatív hanyatlására. 
Ez a „megenyhült, megszelídült" burzsoázia jórészt elveszítette vállalkozói dinamiz-
musát. Biliinge a konkrét történei elemzés mellett, a kultúrföldrajzi megközelítés tár-
sadalomelméleti jelentőségét is megfogalmazza: „a társadalmi kapcsolatok normál mű-
ködése, vagyis a társadalmi csoportok közötti egyenlőtlenségi viszonyok intézménye-
sülése, a domináns, homogén szerepet betöltő erößc kulturális értékein és azok (tuda-
tos vagy kevésbé tudatos) manipulativ érvényesítésén nyugszik". (BiĽinge, 1984, 
30. old.) 

Richard Dennis a viktoriánus kori London jótékony célú lakásépítkezéseinek 
elemzésénél alkalmazza a kultur-társadalomföldrajzi megközelítést. Az érdekviszonyok 
és a társadalmi attitűdök finom elemzésével — alapos levéltári kutatásokra építve -
mutaja be, hogy a jótékony célú lakásépítések sem földrajzi, sem társadalmi értelem-
ben nem valósították meg az eredeti célkitűzéseket. Az East-End nyomornegyedeit 
széles ívben elkerülték az építőtársaságok. 

A humán geográfia ezen történeti irányzatával kapcsolatban az általában elisme-
rő kritikák gyakran felteszik a kérdést: földrajz-e ez még, vagy már inkább történelem? 
A cambridge-i iskola képviselői szerint a vagy-vagy kérdés helytelen, „a történeti föld-
rajznak mint határtudománynak mind a geográfia, mind a történelem módszereit és 
szemléletét alkalmazni kell. Ezáltal a kutatás sokkal bonyolultabb, de nem kevésbé 
geográfikus". (Baker 1988.) 
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