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RUDL JÓZSEF: EGY HATVANÉVES TANÁREMBER
DÖVÉNYI ZOLTÁN

Az illendőség és a jólneveltség is azt kívánná, hogy most pontosan és részletesen
leírjam, hogy miként esett meg az első találkozásom az ünnepelttel. Hiába erőltettem azonban öregedő memóriám mindig ugyanoda jutok: fogalmam sincs róla…Talán valamelyest enyhít a dolgon, hogy szerintem Rudl tanár úr emlékei sem
sokkal gazdagabbak ebben az ügyben. Így maradjunk abban, hogy ez a találkozás
valamikor nagyon régen esett meg. Sajnos. A „sajnos” nem annak szól, hogy a
dolog megesett, hanem annak, hogy ez már a régi idők ködébe vész. Az idő múlását jelzi az is, hogy beszélgetéseink közben egyre gyakrabban tiszteljük meg
egymást a „Jóska bátyám”, ill. a „Zoli bácsi” megszólítással…
Bár a vészesen közelgő 60. születésnap is mutatja az idő könyörtelen múlását,
RUDL JÓZSEF nálam valahogy az állandóságot és a változatlanságot testesíti meg.
Ez természetesen nem a külső megjelenésében érhető tetten – ezen a téren a változások aligha tagadhatók –, hanem a mentalitásában és a habitusában. Amit mindig irigyeltem Tőle, az a sztoikus nyugalom és a rendíthetetlen kitartás. Amikor
más már tajtékozva kiabál, Ő csak annyit mond: „á, nem kell ezt olyan komolyan
venni”. Néhány évvel ezelőtt az egyik kurzusát egy technikai hiba miatt közel 400
hallgató vette fel. Más ilyenkor azt keresné, hogyan lehet a jelentkezők többségét
törölni a rendszerből. A tanár úr másként reagált: „legfeljebb kétszer tartom meg
az előadást…”.
Igen, a Tanár Úr. Mert Ő még ahhoz az egyre vékonyodó réteghez tartozik,
aminek képviselői még a klasszikus tanári erényeket csillogtatják meg. Olyan
oktató, akit az ember valahogy automatikusan szólít tanár úrnak, nem pedig docens úrnak. Rudl tanár úr még képes arra, hogy egy személyben egyesítse a néptanító, a középiskolai tanár és az egyetemi oktató legjobb tulajdonságait. Bizonyos, hogy kevesen tesznek többet a hallgatóinkért, mint Ő. Időnként reménytelennek tűnő helyzetekben is megtalálja a megoldást és a kiutat. Miként történt az
első MSc-s évfolyamunk esetében is, ahol november elején valamennyi hallgatónk bizonyos volt abban, hogy geomatematikából meg fog bukni és itt a világ
vége. A tanár úr azonban ezt másként látta: szervezett, tárgyalt, korrepetált, s mit
tesz isten: mindenki átment, méghozzá nem is rosszul!
És ne feledkezzünk meg tanári habitusának elengedhetetlen kellékéről, a fehér
köpenyről sem. Ez többek között alkalmas annak leplezésére is, hogy bizony nem
a tanár úr diktálja a férfi divatot… Visszafogott, minimál stílusú öltözködése
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időnként megtéveszti az őt nem ismerőket. Miként az történt egyik nagy könyvkiadónk vezetőjével is, akihez Rudl tanár úr egy forró nyári napon bejelentés nélkül
toppant be. A könyvmogul gyanakvóan méregette a váratlan vendéget, akiről el
nem tudta képzelni, hogy mit akarhat. Öltözéke egyszerűbb már nem is lehetett
volna: felül póló, a lábán szandál (bizonyára a kettő között is volt valami, de ezt
már elfelejtettem), kezében pedig reklámszatyor. Mielőtt a főnök magához tért
volna, a látogató belenyúlt a szatyorba és kitette az asztalra a „Szovjetunió utódállamainak földrajza” c. könyv kéziratát…
Tapasztalatból tudom, hogy a 60. életév elérésekor sokan vigasztalják az embert, hogy ezen életkor elérésének vannak előnyei. Én ilyent nem mondok, mert
tudom, hogy nincsenek. Azt viszont mondom, hogy az ilyen kerek évfordulókkal
nem kell törődni, csinálni kell a dolgainkat úgy, ahogy azt korábban is tettük. Így
hát kedves Jóska Bátyám, a 60. életév elérése Neked nem ad felmentést semmi
alól, tedd a dolgod úgy, ahogy eddig is tetted! Vagy egy kicsit még olyanabbul is!

EGY ÉLETRE SZÓLÓ PÁLYA ELKEZDŐDIK
KRAJKÓ GYULA

A 60. születésnap nem szokványos nap, kortársaktól eltérően kiemelkedik, ezért
mindenki számára jelentős esemény. Az emberek többsége közvetlenül a nyugdíjazása előtt éli meg ezt a kort. A kutatók később mennek nyugdíjba, de azért számukra sem közömbös, felvetődik a kérdés, hogyan tovább? Mi az, amit jól csináltam, vagy végeztem el?
RUDL JÓZSEF több mint négy évtizede, mint hallgató került – életétől elválaszthatatlanul – kapcsolatba a földrajzzal. A diákévei alatt elsősorban a természeti földrajz érdekelte, de a gazdasági földrajzot, mint szorgalmas diákhoz illik, a
vizsgakövetelményeket betartva – megtanulta. Ennek ellenére a Gazdaságföldrajz
Tanszékre kértem dolgozni. Miért? A tapasztalatom szerint a természeti földrajz
alapos ismerete szükséges és nélkülözhetetlen a gazdaságföldrajz számára. Továbbá matematika szakot is végzett a hetvenes években, ami divattá vált a számítástechnikai eredmények használatához. A történeti szemlélet, amit mint hallgató
nem kaphatott meg. Nos, negyven év távlatából elmondhatom, hogy RUDL JÓZSEF nem okozott csalódást.
A tanszéki kutatás külső intézmények megbízása alapján olyan témák kidolgozását jelentette, amelyben valamennyi résztvevő megkapta a feladatát és ezekből
megszabott idő alatt állt össze az egész. A kollektív munka hatékonysága az
egyének fegyelmezettségét, pontosságát, hozzáértését egyaránt megkövetelte,
ugyanakkor az érdekazonosság is ezt erősítette.
RUDL JÓZSEF kiválóan megfelelt a követelményeknek, alapos elemzéseket
végzett – a határidőket betartva –, melyeket szinte változtatás nélkül az összesítésbe lehetett illeszteni. A kutatásokban a számítástechnikai módszerek használatában nem vált öncélúvá, a történelmi és a társadalmi mozgások hatásait is kellő
mértékben érzékeltette. Kissé lassan, de céltudatosan dolgozott, a töprengő típus,
az eredményeit rendszeresen ellenőrizte, mintha ezek helyességéről saját magát is
meg akart volna győzni. Én állandóan bíztattam, hogy célszerűbb lenne, ha a feleségével – akivel egy szobában voltak együtt – egy témán dolgoznának, a felvetődő problémákat megbeszélve, a kutatás hatékonyságát növelhetnék. De valahányszor szóba került, mind a ketten elutasították, tartottak a vég nélküli vitáktól. Úgy
tudom, a kutatásban azóta is külön úton járnak.
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Intézményeinkben az oktatási munkákat akkoriban szavakban elismerték, de
valójában nem sokra becsülték, elhanyagolták, az előbbre jutás feltétele a kutatás
volt. Az oktatás színvonalának ellenőrzése egyedül a tanszékre hárult, de ennek
követelményi rendszere nem alakult ki. Tehát anyagi és erkölcsi ösztönzés híján
az oktatók egyéni hozzáállásától, alkatától, képzettségétől függött a hallgatók
munkára való felkészítése.
Az elmúlt két évtizedben a technikai felszerelés sokat javult, azonban a minőség és az oktatók képzettsége jócskán visszaesett. A nevelésről a „tömegtermelés
miatt” egyáltalán nem beszélhetünk.
RUDL JÓZSEF viszont született pedagógus, szeretett oktatni, erre nem sajnálta
az időt, a hallgatókkal jó kapcsolatot épített ki, velük személyesen is sokat foglalkozott. A Tanszéken a kirándulásokat és a terepgyakorlatokat szervezte és vezette.
Mindkét képzési forma a földrajz szakosok számára alapvetően fontos és oktatók
számára meglehetősen időrabló feladat. RUDL JÓZSEF szerény, csendes, meggyőződése mellett kitartó, a hallgatók teljesítményét jó érzékkel elbírálni tudó egyéniség, amiért diákjai tisztelték és kedvelték.
A tanszéken nagyobb konfliktusok nélkül zajlott az élet, mindenkinek volt bőven munkája, de azért közös kirándulásokra, névnapokra is szakítottunk időt.
Ezek alkalmával Józsi szolgáltatta a tangóharmonikájával a zenét. Ő maga nem
volt vidám természetű, a számára jó és kellemetlen benyomásokat egykedvűen
vette tudomásul. A konfliktusokat kerülte, de az általa jónak vélt álláspontja mellett konokul kitartott. Mint szakszervezeti bizalmi, állandóan a dolgozók érdekeit
képviselte, még akkor is, ha ütköznie kellett a tanszékvezetővel. Ezt a kollégái is
tudták, és ezért is kedvelték.
Úgy vélem és nem csak én, hogy az akkori tanszék valamennyi dolgozója szeretettel gondol rá és a hatvanadik születésnapja alkalmával további sikerekben
gazdag munkát és ehhez szükséges jó egészséget kíván.

TANULMÁNYOK

MODERN VILÁGUNK LÁTHATATLAN TERE
MÉSZÁROS REZSŐ

Az 1960-as évek elején az információs és kommunikációs ágazat jelentős gazdasági térnyerését érzékelve többen, KISHO KROKAWA, TADEO UMESAO, FRITZ
MACHLUP, DAVID BELL és mások, előrevetítették az információs társadalom eljövetelét. A fogalom használata azonban csak később vált ismertté és az 1970-es
évek végén terjedt el. Mindenesetre az a felismerés, hogy az informatika kora
drámai változásokat ígér a gazdaságban, a kultúrában, a tudományokban, helyesnek bizonyult. A két időpont után született egy másik fogalom is, a kibertér. Ezt a
fogalmat WILLIAM GIBSON 1984-ben megjelent Neuromancer című sci-fi regénye
tette ismertté. Ebben a regényben a kibertér (cyberspace) olyan mátrix, amely
színes elektronikus, karteziánus adattérkép, ahol az egyének és cégek interaktív
kapcsolatba lépnek az információval és kereskednek vele. Más megközelítésben a
kibertér a hálózatba kötött számítógépek által létrehozott virtuális tér.
GIBSONNAK a kibertérről alkotott víziói nem a semmiből keletkeztek, hanem
azokból a technikai és társadalmi innovációkból, amelyek az 1960-as, 1970-es
években és az 1980-as évek elején nagy hatással voltak a fejlett világban élő emberek érdeklődésére és világszemléletének alakulására. GIBSON „találmányának”
sikere végül is az, hogy volt képessége, tehetsége megfelelő időben olyan találó
nevet adni a legmodernebb technológiák, illetve technikai rendszerek működésének eredményét „befogadó” térnek, amely név egyben nagy képzelő erőt is ki
tudott váltani. Végül is azt mondhatjuk, hogy a kibertér egy sci-fi regényből született fogalom, amely napjainkban a tündöklését éli.
Nagyon lényeges látni, hogy a kibertér ott jelentkezik a maga térkínálatával,
ahol valamilyen igényt elégíthet ki, ami egyrészt fontos abból a szempontból,
hogy a kibertér társadalmi eredetét bizonyítja, másrészt azért, mert regionális
összefüggésekre is utal. A regionális vonatkozás azt jelenti, hogy a kiberteret
létrehozó „társadalmi termék” (gazdaság, kultúra, pénzfolyamat, terrorizmus stb.)
regionálisan jelenik meg, illetve időbe változó térbeli eloszlásban.
Aligha tagadható, hogy a kibertér létének alapja a gazdaság, a tudományos kutatás és fejlesztés. Kölcsönösen serkentő, mondhatni egymást nem helyettesíthető
a kapcsolat gazdasági fejlődés és ezen belül az ICT-szektor között, ami szinte
egyidőben más területekre is kiterjedt. A főbb területek az alábbiak:
• a gazdasági szerkezetátalakulás elindulása (a kibertér „hordozója” a folyamatnak),
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• a multi-, és transznacionális vállalatok térbeli expanziója,
• a pénzfolyamatok új típusú térbeliségének kialakulása,
• a megapoliszok kialakulása,
• a globalizáció egyre szélesebb körű elterjedése,
• az intelligens és a virtuális városok létrejötte,
• a már említett információs társadalom kialakulása és fejlődése.
De a kezdetek (lényegében az új szemléletű, új típusú gondolkodás és fejlődés)
megértéséhez van még három körülmény, amire érdemes figyelemmel lenni:
• a 2. világháború után egyre növekedett az elektronika kínálata, fogyasztói
kereslete, következésképpen a társadalmi elfogadottsága. Ez új életminőséget hozott (kezdetben ugyan csak kevesek számára), és azt is, hogy az új világgazdasági pólusok egy része ekkor alapozódott meg;
• a kibertér-fogalom megjelenése óta a kifejezést a legkülönbözőbb csoportok, vállalkozások használják fel saját céljaikhoz igazított jelentéstartalommal, ami azt mutatja, hogy gyorsan és széleskörűen bővülnek a számítógépes kommunikáció és a virtuális valóság formái;
• az internet megjelenése, valamint az, hogy csaknem azonnal meghatározó
médiummá vált az információ előállításának, áramlásának és fogyasztásának területén, a kibertérre irányította a figyelmet. Az 1990-es években a kibertér óriási publicitást kapott. A „kibertér-fogalom” a megszületésekor
olyan egyszerűnek és világosnak tűnt, hogy sokan azt gondolták, semmi baj
nem lesz vele. Pedig lett. Név ugyan maradt, de a tartalma, megítélése, jelentése kibővült. Zűrzavar lett a fogalom értelmezése körül. Nagyon sok
vélemény van, ezek közül öt megközelítést szeretnék bemutatni:
JOHN PERRY BARLOW (1991) szemléletében a kibertér olyan alternatív virtuális világ, az a „hely”, amely szülőföldje az információs korszaknak, és az a
„hely”, ahol a jövő polgárainak rövidebb-hosszabb időt el kell tölteni.
ESTHER DYSON és szerzőtársai (1994) véleménye szerint a kibertér a tudás
földje, amelynek felfedezése és megismerése a civilizáció egyik legnagyobb kihívása lehet.
WILLIAM MITCHELL (1995) térellenes, azt tartja, hogy nem lehet a kibertérről
megmondani, hogy hol van, az alakját, az arányait sem tudjuk úgy leírni, hogy
emlékezni lehetne rájuk. A Háló körül vesz bennünket, de nincs konkrétan sehol,
és mégis mindenütt ott van. Nem odamegyünk, hanem bejelentkezünk.
JOHN DECEMBER (1995) véleménye szerint a kibertér (virtuális tér – ahogy ő
használja) különféle elektronikus kommunikációs rendszerek önálló belső tereiből
épül fel. Ez a fölfogás nagyon hasonló azokhoz a nézetekhez, amelyek azt vallják,
hogy a kibertér nem egyetlen tér, hanem nagyon hasonló, kis, gyorsan terjeszkedő
terekből (kiberterekből) áll, amely a digitális interaktív szolgáltatások és a kommunikáció más és más formáját kínálják.

Modern világunk láthatatlan tere
Mészáros Rezső

MANUEL CASTELLS (2006) nézete igen figyelemre méltó. „…a kibertér nem
igazi tér, csak úgy hívjuk. Az ember él a maga terében, azután kalandozik egy
kicsit a Cyberben, ami azt jelenti, hogy másutt élő emberekkel találkozik anélkül,
hogy kimozdulna otthonról. A kibertér beépíthető az ember szellemi terébe. Mi
ketten most ezt tesszük, hiszen e-mailban kommunikálunk. A kibertér tehát olyan
hipertér, amely csak a fejünkben található, nap mint nap bejárhatod, és találkozhatsz benne idegen emberekkel, máshonnan és más időkből származó gondolatokkal. ”
A kibertér az Internet kialakulása időszakába is felvetett igen érdekes elméleti,
de a gazdasággal, kultúrával és társadalommal kapcsolatos összefüggéseket. Voltak már előzmények (telegráf, posta, rádió, televízió), de tulajdonképpen az Internet (kibertér) megalkotása döbbentette rá az emberiséget, hogy az idő egyre inkább (egyre sebesebben) legyőzi a teret, aminek az eredménye az, hogy a távolság
átértékelődik. Végül is ez az alaptétel, amit sok irányból lehet megközelíteni. Az a
tény már az Internet formálódásának kezdetén sem lehetett a vita tárgya, hogy a
telekommunikáció által az információ nagyon rövid idő alatt eljut a Föld bármely
pontjába, ahová azt a technika lehetővé teszi.
Ez a helyzet, ez az észlelés az idő – tér viszonylatban három elmélet kialakulását eredményezte: az idő – tér konvergencia; az idő – tér „eltávolodás” és az idő
– tér „tömörítés”. Amikor az Internet terebélyesedésével, alkalmas bizonyíték
látszott arra, hogy egyesek szinte végső csapást mérjenek a geográfiára, mondván,
hogy ebben az információbőségben és hozzáférési sebességben feleslegessé válik
a hely, ahol az információ keletkezett. RICHARD O’BRIEN (1992) azt a helyzetet
írta le, amelyben a gazdaság oly módon fejlődik, hogy a földrajzi elhelyezkedés
többé már nem számít tényezőnek, vagy ha számít, akkor sem úgy és olyan mértékben, mint korábban. A telephelyeket egyre nehezebb a hagyományos földrajzi
módszerekkel azonosítani (GÁL Z. 2010). Kétségtelen, hogy az 1980-as, 1990-es
években a gazdasági, pénzügyi szakmai körökben, de a tömegkommunikációban
is eluralkodott a zsugorodó világ képe.
A jelenséget leíró elnevezések közül leginkább a távolság halála vált kedvelt
formulává. Ezzel a címmel a The Economist 1995. szeptember 30-i számában
FRANCES CAIRNCROSS nagy feltűnést keltő cikket írt, amiben, többek között a
földrajz elhalásáért is a telekommunikációt tette felelőssé a globális információtranszfer korában. Mások ezt az álláspontot cáfolták, és inkább azt vallották, hogy
a „távolság halála” jellegű megközelítések tévesek. Az információs és kommunikációs technológiák újraformálják ugyan a fizikai tér gazdasági, társadalmi jelentőségét és jellegét, de a tér továbbra is nélkülözhetetlen tényező marad. Többen,
nemcsak geográfusok, a hely fontossága mellett érveltek. A The Economist 2003.
március 15-i számában nagyon érdekes írás jelent meg „A földrajz bosszúja”
címmel. A cikk sokoldalú megközelítéssel a hely nélkülözhetetlensége mellett
érvel az információs és kommunikációs technológiai innovációkban is, közvetve

13

14 Dimenziók térben és időben

Tanulmánykötet a 60 éves Rudl József tiszteletére

alátámasztva azt is, hogy a földrajz nem halott, hiszen a geográfiának alapkategóriája a tér és a hely.
A kibertér hasznosításának talán leglátványosabb területe a virtuális valóság
témakörébe tartozik. A virtuális valóság nagyon speciális formája az ember –
számítógép kapcsolatnak, ezért már korábban, az 1990-es évek közepén felmerült
az a kérdés, hogy van-e határ a valódi és a virtuális között? Vagyis a valódi és a
virtuális közötti határok bizonytalanná válása új helyzetet teremtett. Ennek egyrészt számos elméleti összefüggése van, másrészt egyre bővülő alkalmazási lehetőségeket kínál. Az alkalmazási lehetőségek ma már olyan gazdagok, hogy csak a
felsorolásuk is meghaladná a rendelkezésre álló terjedelmet. Közismert alkalmazási csoport ebből a szempontból a számítógépes szimulátor technológia, amelynek fejlődése fantasztikus pályát fut be és autóvezetés tanítása, a szituációs játékok, a kutatási kísérletek, az orvostudomány, és még számos más területen.
A kibertér közreműködésének új távlatokat nyitó iránya a városokkal kapcsolatos. Már az 1960-as évek második felében elindult az a gondolkodás, hogy miként lehetne a gyorsan fejlődő információs és kommunikációs technológia lehetőségeit a városok működtetésében hasznosítani. A lehetőséget egyre több város
ismerte fel és azok a városok, amelyek egyre inkább az információs és kommunikációs technológia felhasználásával kezdték működtetni magukat, szívesen használták az intelligens város kifejezést. Az intelligens város teljes körű létrehozása
és az e-működtetése sok esetben komplikált, hosszú távú műszaki (pénzügyi) és
tudati (iskolázottsági, illetve morális) nehézségei vannak, pedig már lassan az m-,
illetve t-mobiltelefon és más infokommunikációs eszköz használatával történő
közigazgatásról is beszélhetünk (TÓZSA I. 2008).
A számítógépek tömeges elterjedésével együtt alakult ki az a vélemény (amit
egyre többen vallottak és már szinte általánosan elfogadott), hogy a kibertér az
információszállítás és feldolgozás mellett legalább olyan nagy hatással van a társadalmi viszonyok és kapcsolatok, szerveződések alakulására. Konkrét tapasztalássá vált, hogy a kibertér képes befolyással lenni az éntudatra és a közösségekre,
a kibertér átalakíthatja a társadalom térviszonyait. Az interaktív számítógépes
közösségek kialakulása, vagyis a kibertéri társadalmi közösségek létrejötte már
korán megfigyelhető volt (RHEINGOLD, H. 1993), és ez később hatással volt a
földi közösségekre is. A kibertér olyan térkínálatot nyújt, ahol az ember „testetlenné” válhat azzal, hogy olyan kölcsönhatások terébe lép, amelyek függetlenek a
testtől, a testtel kapcsolatos meghatározottságoktól (nem, morfológiai jegyek
stb.). De az is meghatározó élmény, amely megadja azt a lehetőséget az emberek
számára, hogy elhagyják tér és időbeli helyüket. Feltűnő volt, és ez a mai helyzetre is igaz, hogy a kibertér használói új „helyérzést”, új térbeliséget keresnek a
kibertér „helynélkülisége” ellenére. VÖRÖS ZSÓFIA (2005) ezt erősíti, hogy olyan
szavakat használunk a kibertérrel kapcsolatban, hogy „hely”, „szörfözés”.
JIM TAYLOR már 1997 azzal érvelt, hogy a virtuális világban lenni lényegében

Modern világunk láthatatlan tere
Mészáros Rezső

földrajzi élményt jelent, mert a virtuális világról szerzett tapasztalatainkat úgy
éljük át, mint térbeli élményeket.
Ezt a lehetőséget kihasználva sokan töltenek sok időt a kibertérben. Számos
oka lehet annak, ha valaki számítógépes úton keres magának interaktív társadalmi
kapcsolatokat, még azokat is beleértve, akik így akarnak ismertté válni, vagy társadalmi, politikai sikert elérni. Bármilyen csoportosítást teszünk, a kibertérben
való tartózkodásban mindig ott fenyeget a függőség veszélye. Éppen a világhálón
(ami szélesebb körű, mint az Internet) lehet olvasni elborzasztó statisztikákat, és
feltehetően ez a helyzet romlani fog, és most már sajnos a függőség szinte valamennyi hozzáférhető információs és kommunikációs eszközre kiterjed.
Manapság aligha tagadható, hogy a kibertér életünk részévé vált. A kibertér jelenséget, a virtuális világ „jelenlétét” (vigyázat, kép-, és fogalomzavar!) nem lehet
egyszerűen mellőzni. A kibertér komplex képződmény, összetett hatásmechanizmus. Hogy meddig, az komoly és globális tudományos, technológiai, gazdaságfilozófiai, társadalomfejlődési és egyéb kérdések összessége. Mindenesetre az emberiség jelenének és közeli jövőjének sorsa nehezen képzelhető el kibertér nélkül
– minden áldásával és átkával együtt.
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A HONFOGLALÁS ÉS AZ ÁLLAMALAPÍTÁS
KULTÚRGEOGRÁFIAI HÁTTERE
SÜLI-ZAKAR ISTVÁN

Bevezetés
A magyar nép fennmaradásában a földrajzi adottságokhoz való sikeres alkalmazkodásnak és a földrajzi energiák jó hatásfokú kihasználásának óriási jelentősége
volt. Úgy vélem, népünk kialakulásakor (IX–XI. sz.) ezek a kérdések alapvető
jelentőségűek voltak. Írásomban a honfoglalás és az államalapítás korának legfontosabb geopolitikai – történeti-földrajzi kérdéseit tekintem végig fenti állításom
bizonyítására.
Több mint fél évszázada foglalkoztat az a talány, hogy mi magyarok – egyedül
a Keletről jött népek közül – megmaradtunk, s itt élünk a Kárpát-medencében.
Ismereteink szerint a Kr.e. VIII. századtól kezdve a pusztai pásztornépek (a
kimmereket és a szkítákat követve) törtek be a keleti sztyeppékről, így a „világhódító” hunok, az avarok, vagy a magyarokat támadó besenyők, s utolsóként a
kunok és a mongolok. Mintegy 20–22 hódító vagy honfoglaló nép érkezett
„Skytiából” (DUGONICS ANDRÁS olvasatában Szittya-földről) a kérdéses kétezer
év alatt, de csak mi magyarok őriztük meg nevünket, nyelvünket és államunkat.
Ezért tartom ma is aktuálisnak az alábbi mondatokat: „A nagy világhódító ősöktől
való leszármazás gondolata egy pillanatra talán végigcirógatja nemzeti hiúságunkat, de mennyire felemelőbb az a tudat, hogy a magyarság nem elbukott nagy
nemzetek messze vetődött törmeléke, hanem önerejéből lett azzá, ami, megállva
helyét, megtartva nemzeti létét, csorbíthatatlan egyéniségét idegen népek tengerében, testvér nélkül, olyan történelmi színpadon, hol hatalmas népek és fajok
tucatszámra hullottak el, omlottak semmivé, elvesztve nyelvüket, nemzeti öntudatukat, sőt anyagi létüket. A magyarság életrevalóságának, szívósságának oly bizonyítéka van ebben a tényben, mely nemzeti önérzetünket jobban emelheti, mint
bármely előkelő származtatás hazug elmélete. A valóság, mellyel keményen szembenézhetünk, ebben az értelemben, ha jól meggondoljuk, szebb, mint az álom”
(BÁRCZI G. 1943).
Megmaradásunk szempontjából meghatározó jelentőségű esemény volt a honfoglalás és az államalapítás. Az alábbiakban olyan geopolitikai - történeti földrajzi
tényeket és körülményeket veszek sorra, amelyeknek fontos szerepük volt abban a
talányos sikersorozatban, amely a magyar nép fennmaradását eredményezte.
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1. Nomadizmus – vagy folyómenti szállásváltó gazdálkodás
A magyar lakosság döntő része úgy véli, hogy a honfoglalás előtt őseink nomád
pásztorok voltak. A nomadizmus az óvilág (Ázsia, Afrika) hatalmas sivatagos és
félsivatagos térségeiben még ma is jellemző gazdálkodási mód, de Európában
még a múltban is kicsiny volt a jelentősége. (Leginkább az északi rénszarvastenyésztő nomádok – elsősorban a lappok és a nyenyecek - korábbi életmódját jellemezte az állandó vándorlás.) A nagyállattenyésztő nomadizmus eléggé körülhatárolt területen működött, és működik ma is. Általában területe egybeesik a
300 mm évi csapadékösszeg alatti területekkel. Ilyen száraz sivatagi-félsivatagi
terület Európában mindössze a Kaszpi-tengertől északra a Volga és az Urál folyók
torkolatánál található. A vándorló magyarság ezt a területet a honfoglalás előtti
századokban nem is érintette.
Közép-Ázsiából – a Turáni-alföldről, vagy Belső-Ázsiából (a mongolokigtatárokig bezárólag) igen számos igazi nomád nép tört be Európában azonban az
avarok, az onugor–törökök, a kazárok, a besenyők, a kunok és tatárok példája is
igazolja, hogy a nedvesebb területre érkezve ezek a népek is áttértek a szállásváltó, majd a letelepült életformára.
A nomádok a sátraikkal, a vándorlást jól tűrő állataikkal rövid idő alatt nagy
területeket voltak képesek bejárni, a szállásváltó népek azonban már nehezebben
vándoroltak. Helyhez kötötte őket a növénytermelés, s a tenyésztett állataik között
több olyan is volt (baromfik, sertés), amelyek nem igen bírták a vándorlást. A
magyarság megmaradásában döntő szerepet játszott az a tény, hogy soha nem volt
igazi nomád nép (1. ábra).

1. ábra: A magyar nép vándorlása és a honfoglalás
Szerkesztette: SÜLI-ZAKAR I. 2010.

A honfoglalás és az államalapítás kultúrgeográfiai háttere
Süli-Zakar István

A magyar nyelv élelmiszerekre, növénytermesztésre és állattenyésztésre vonatkozó szavai, ill. szavainak eredete a legfontosabb tájékoztató tényező arra a
korai időszakra vonatkozóan, amelyre sem írásos, sem régészeti bizonyítékokat
nem sikerült még találni.
Az uráli nyelvek kialakulásakor és a finn-ugorok elkülönülésekor az ebbe a
nyelvi csoportba tartozó emberek gyűjtögető-, halászó-, vadászó életmódot folytattak. A magyar nyelv legősibb szava pl.: méh, vagy méz szavak a természetben
található élelmiszerek gyűjtögetéssel-zsákmányolással való megszerzését bizonyítják. A méh szakszerű tenyésztéséhez kapcsolódó magyar szavak (kas, kaptár)
azonban már török eredetűek, s átvételük jóval későbbre tehető.
Őseink a lóval és a lótenyésztéssel a „Feltételezett Magyar Őshazában”, az
Ural hegység DK-i lábánál ismerkedtek meg az „ugor együttélés” korában egy
óiráni nyelvet beszélő nép (talán alán vagy hun) hatására. A nyelvtudomány bizonyítani tudja, hogy velünk együtt ismerkedtek meg az obi-ugorok ősei is a lótenyésztéssel, de ők É-felé a tajga irányába sodródtak, míg a magyarok ősei DNy-ra
Európába. A hantik és a manysik mongoloid őslakókkal keveredtek, s embertanilag hozzájuk hasonultak, míg a magyaroknak az európai jellege erősödött meg a
nyugati vándorlás során.
Turáni kultúrájú – igazi nagyállattartó – néppé bizonyára már Európa területén
váltak a magyarok. A Középső-Volga mentén kerültek őseink a bolgár–törökök
hatása alá, ami alapjaiban megváltoztatta életmódjukat.
GOMBOCZ ZOLTÁN a magyar nyelv bolgár-török jövevényszavairól írt műveiben (1906; 1912) kimutatta, hogy nyelvünknek az állattenyésztésre és földművelésre vonatkozó alapvető szókincse honfoglalás előtti „bolgár-török” eredetű (így
pl. bika, ökör, tulok, tinó, ünő, borjú, kos, ürü, toklyó, gyapjú, disznó, ártány,
serte, ól, tarló, árpa, búza, eke, sarló aratni, kéve, boglya, szérű, szórni, ocsú,
őrölni, dara, szőlő, szűrni-szüretelni, bor, komló, kender, csöpű, orsó, borsó,
gyümölcs, körte, alma stb.)
Feltételezhető, hogy a magyarság már része volt a bolgár–törökök vezetésével
létrejött rövid életű Onogur Birodalomnak. Az Onogur Birodalmat (610–650)
szétverő kazárok elől a bolgár–törökök részben az Al-Dunához, másrészt a Kárpát-medencébe és harmadrészt a Volga mentén északabbra húzódtak. Az Onogur
Birodalom (Ó-Bulgária) uralkodójának Kovrat (Kuvrat) kagánnak a fiai népükkel
(hordájukkal) tehát elhagyták a Kazár Kaganátus területét: Aszparuk az AlDunához, Bat-Baján a Volga-Káma összefolyásához, Kuber népével 670 körül az
Avar Birodalomba költözött. LÁSZLÓ GYULA ezt az onogur–bolgár bevándorlást
(illetve ennek griffes-indás díszítő stílust meghonosító népét) már magyar nyelvűnek tekintette. Erre építve a „kettős-honfoglalás” néven ismert elméletét.
A bolgár törökök jelentős tömegei azonban elfogadták a kazár főséget és beépültek a Kazár Kaganátusba. A magyarság a VII–VIII. században onogur–török
néprész uralma alá került, s ezzel őseink a jelentős kultúrhatás mellett új turáni
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típusú politikai szervezetet is nyertek. A Közép-Volga és Felső-Don vidékén
szerveződtek meg ugyanis azok a törzsek bolgár-török vezetéssel, amelyek később Etelközben létrehozták a magyar törzsszövetséget. Az onogur-bolgárok hatására a magyaroknak nemcsak a gazdasági tevékenysége változott meg, s lett
igazi nagyállattartó (szállásváltó) sztyeppei nép, de kulturálisan is teljesen hasonult a turáni népekhez (törökökhöz, alánokhoz). A törököknek köszönhetjük a
„zenei anyanyelvünket”, keleti harcművészetünket, turáni hitvilágunkat (A magyar Isten szó a nyugati türk dinasztia istenként tisztelt ősétől, Istemi kagán nevéből származik). Sem az Al-Duna, sem a Volga mellé került onogur-török népek
(ma bolgárok, illetve csuvasok) nem őrizték meg nevükben az Onogur Birodalom
emlékét, nem úgy mint mi magyarok. A legtöbb európai nyelven az onogur (=tíz
nyíl, tíz nép) törzsszövetség nevéből képzett népnévvel neveznek bennünket. Igaz
a bizánciak egyszerűen törököknek (turkoi) nevezték etelközi őseinket, akik kulturálisan (szokások, öltözet, harcmodor stb.) egyáltalán nem különböztek ekkor
már a többi „szittya”-néptől.
2. Nagyállattartás – földművelés
A magyar honfoglalás során Etelközből a Kárpát-medencébe mintegy félmillió
ember vándorolt át. Ez a nagyszámú népesség csak úgy élhetett meg az Etelközben – majd 895-öt követően a még kisebb területű Kárpát-medencében – ha a kis
eltartó képességű legeltető állattartás mellett már jelentős földműveléssel is foglalkozott. A Fekete-tengertől északra – Herodotostól tudjuk – már a szkíták korában is éltek „szántó-vető szkíták”, s később is az e területeket birtokló népek – így
a törökös szervezetű népek is – téli és nyári szállásokkal rendelkeztek.
A szállásváltó gazdaság is egy szabályozott éves vándorlást jelent, csakúgy,
mint a nomád gazdálkodás, azonban ez jóval kisebb távolság megtételét jelenti a
pásztoroknak, s ugyanakkor a lakosság nagyobb része már nem is vesz részt a
vándorlásban. Gyakran félnomád gazdálkodásnak nevezik ezt a mezőgazdasági
formát, bár ezt az elnevezést nem tartom szerencsésnek. Míg a nomád pásztorkodás a sivatagok és a félsivatagok földrajzi adottságait hasznosítja, addig a szállásváltó gazdálkodás a 300–500 mm éves csapadékkal rendelkező sztyeppterületek
jellegzetes gazdálkodása volt. Fontos földrajzi feltétele ennek a gazdálkodásnak a
viszonylag sűrű folyóhálózat, s a folyók menti galériaerdők megléte. Gyakran
folyóparti (folyómenti) szállásváltó gazdálkodási rendszernek is nevezik ezt a
mezőgazdasági típust (2. ábra).
Etelközben a magyar törzsek a nagyobb folyók mellé települtek, ahol a birtokba vett területet a folyóhálózat alapján lehetett felosztani, a vezérek (urak) és a
nemzetségfők (bők, bőség) között. Az állandó téli szállások a nagyobb folyók
mellé, a révek és gázlók közelébe települtek, lakóik döntően a köznép (ín-ek,
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ínség) soraiból kerültek ki. Ezek az emberek a téli szállásokon laktak, általában
szegényes házakban, kunyhókban, a téli szállás körül szántottak, vetettek és arattak, gyakran kertet, sőt szőlőt műveltek, szénát gyűjtöttek. Különösen telente a
folyókban halásztak.
A nemzetségek vezetői gyakorolták a transzhumálást, családjaikkal és rabszolgáikkal. Tavasszal, hatalmas kísérettel, nagyszámú lóval, szarvasmarhával és
taligával vonultak fel egy mellékfolyó mentén a nagy folyóhátakra a nyári legelőkre, ahol felverték sátraikat. A nyájak őrzésével, harci játékokkal, az ifjúság
katonai nevelésével, vadászattal töltötték a nyári hónapokat. Ősszel ugyancsak a
mellékfolyók mentén leereszkedtek a téli szálláshelyre, ahol újra felvert sátrakban
lakva berendezkedtek a hideg időszakra. Az állatokat a folyóparti galériaerdőkbe
hajtották, amely védelmet nyújtott a zord északi szelek ellen. Az értékesebb állatállományt takarmányozták is. Általában a téli szállásra érkeztek a kereskedők is,
akiktől vámpénzt és révdíjat is szedtek. A téli szállások mellett voltak a kézművesek telephelyei is.

2. ábra: Téli és nyári szállások Etelközben
Szerkesztette: SÜLI-ZAKAR I. 2010.

A magyarság gazdálkodásában a honfoglalásig a nagyállattartás meghatározó
szerepet játszott, de ezt a magyarok már Levédiában, vagy Etelközben sem nomadizálva gyakorolták. A téli-nyári legelőváltó (folyómenti) nagyállattartás mellett
már itt is fontos gazdasági tevékenységet jelentett a nagyszámú köznép (ínség)
által gyakorolt szántóföldi gazdálkodás, a kertészkedés, a halászat, sőt a szőlőmű-
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velés is. Ezek az intenzívebb gazdálkodási formák jelentősen megnövelték a terület népességeltartó képességét.
A katonáskodó nemzetségek alá tartozó nagyszámú köznép már jórészt földművelésből élt Etelközben is, s a Kárpát-medencében a csapadékosabb klímán a
magyar nép viszonylag rövid idő alatt tökéletesen letelepült – földművelővé vált.
A honfoglalást követően tehát a Kárpát-medence földrajzi adottságai kedveztek a
földművelés további térnyerésének, s az európai feudális állam viszonylag gyors
és sikeres kiépítését segítették elő.
3. Hatalmi vákuum a Kárpát-medencében
A magyar honfoglalás sikerességét jelentősen segítette az a geopolitikai helyzet,
amely a IX. század végére a Kárpát-medencében kialakult. A magyarok Etelközből évtizedeken keresztül „kalandoztak” Ny- és DK-Európába a Kárpát-medencén
keresztül (a Bécsi-medencében már 840-től van régészeti emlékünk). Gyakran a
bajorok, vagy a morvák szövetségében (zsoldjában) harcoltak, s jól ismerhették a
Kárpát-medence politikai-katonai erőviszonyait. Az Avar Birodalom kihasználta a
Kárpátok geostratégiai adottságait, s az avarok állama elsőként a történelem során
teljesen kitöltötte a Kárpát-medencét. Az Avar Birodalmat a frankok és a bolgárok katonailag-politikailag megsemmisítették, bár az avarok maradékai még megérték a magyar honfoglalást. Az Avar Birodalom szétzúzását követően külső hatalmi központok (Keleti Frank Királyság, Bolgár Birodalom, Morva Nagyfejedelemség) peremvidékei nyúltak be a Kárpát-medencébe, de ezek az államalakulatok a IX. század végére szétestek vagy meggyöngültek. A honfoglalók alapos
helyismeret és katonai erejük birtokában könnyedén kiszorították a peremekről az
ellenséget. 907-ben az ún. Pozsonyi csatában megakadályozták a korábbi hatalmi
viszonyok visszaállítására tett bajor és morva kísérletet. Ettől az időponttól számítva csaknem másfél századig komoly/sikeres támadást nem tudtak indítani
szomszédaink a kiépülő Magyarország ellen.
4. A magyarság katonai ereje
A Kazár Kaganátus első századaiban a magyar törzsek a birodalom ÉNy-i peremén éltek, a kazárok és a nekik meghódolt keleti-szlávok között. A magyarok
katonai erejét feltétlenül növelte, hogy kazár megbízásából ők szedték be a szlávoktól az adót. A VIII–IX. században már önálló vállalkozásként „kalandozásokat” is indítottak a szomszédjaik ellen, s a fekete-tengeri rabszolga kereskedelem
legfőbb „ellátói” lettek. A népesség súlypontja DNy-i irányban Levédiába, majd
Etelközbe tolódott át, amiben a kazároktól való függőség lazítását kell látnunk. A
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bizánci és nyugati megbízásból végrehajtott kalandozásoknak egyre nagyobb lett
a gazdasági szerepe. A bizánciak véleménye szerint a kazárok a növekvő magyar
katonai hatalom miatt építették fel a Don partján a hatalmas Sarkel erődöt. A honfoglalás körüli időszakban a magyarok Európa egyik legnagyobb, legerősebb
hadseregével rendelkeztek. DZSAJHÁNI, arab geográfus azt írta a magyarokról,
hogy a hadvezér-fejedelem, a gyula 20 000 lovas harcost tud harcba hívni. Ez azt
is jelenti, hogy az etelközi törzsszövetség eredményeként az urak (törzsfők, vezérek) katonai kíséretét már a IX. század végére sikerült egyesíteni, egy kézben
összefogni. Ez az ütőképes hadsereg tette lehetővé a honfoglalás gyors és eredményes lebonyolítását, s a közvetlen szomszédság számára pedig kényszerből a
magyar honfoglalás tényének elfogadását. A magyar törzsek katonai ereje mellett
számottevő haderőt képviseltek a csatlakozott kabarok harcosai, akik a honfoglalás előestéjén már a magyarokkal szorosan együttműködtek, általában segédhadként Árpád fia Levente vezetése alatt. Ez a magyar hadsereg DK-Európa meghatározó katonai ereje volt, ezért már a IX. század második felében szövetségesként
bízták meg (vagy fogadták fel) őket háborúikhoz a morvák, a frankok, vagy a
bizánciak.
5. Átkelés a Kárpátokon, a honfoglalás
Etelközből Ny-ra kalandozó magyarok legalább egy fél évszázada ismerték már a
Kárpát-medencét, s megítélhették, hogy a „nyitott” Etelközzel szemben a Kárpátmedence geostratégiai szempontból mennyivel kedvezőbb. Azt, hogy tervezték-e
a kárpát-medencei honfoglalást őseink, talán ma már nem is lehet eldönteni. Mindenesetre a mintegy félmillió embert megmozgató honfoglaláshoz közvetlenül a
besenyők váratlan támadása vezetett. A besenyők katonai ereje messze elmaradt a
magyarokétól: Dzsajháni arab geográfus seregüket 5 000 főre – tehát magyarok
negyedére – becsülte.
Bizánc követei Kurszánnal és Árpáddal, a két fejedelemmel állapodtak meg a
nándorok (bolgárok) megtámadásáról 894-ben. Ugyanekkor a Morva Nagyfejedelemség ura, I. Szvatopluk katonai segítséget kért Árpádtól pannóniai háborújához.
Ennek megfelelően Levente herceg – Árpád fejedelem legidősebb fia – a kabar
sereggel Bulgáriába tört, Árpád fejedelem pedig a magyar fősereggel morva szövetségben Pannóniába indult, illetve a dél-alföldi bolgár végeket támadta. A jelentős katonai védelem nélkül maradt etelközieket ekkor érte az összehangolt bolgárbesenyő támadás. A bizánci beszámolók az állatállomány elvesztését, illetve hatalmas emberi veszteséget említenek. A megtámadott magyar törzsek a KeletiDéli-Kárpátok hágóin és szorosain Erdélybe és a Felső-Tisza vidékére áramlottak,
menekültek. Valószínűleg 10–12 hágón és szoroson kelt át a félmilliónyi magyar,
s torlódott fel a Kárpát-medence keleti peremén, majd egyesült Árpád fejedelem
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seregeivel. Ez a sereg a Felső-Tisza vidékén táborozott, mert I. Szvatopluk meghalt, s így a pannóniai hadjárat elmaradt.
Az etelközi emberveszteséget hiba lenne eltúlozni, hiszen a besenyők fő célja
az állatállomány megszerzése volt. (Az előretörő úzoktól elszenvedett vereségük
során veszítették el állatvagyonukat, elsősorban ezt akarták pótolni.) A nők és a
gyermekek, egyáltalán a családok zömének elvesztése a magyar nyelv kihalását
eredményezte volna. Ez nem következett be, s ebből a mérsékeltebb emberveszteségre következtethetünk.
A magyar haderő ezt követően két ütemben foglalta el a Kárpát-medencét
(3. ábra). Az első lépésben 899-ig a honfoglalók szétáramlottak a Nagy-Alföldön,
ahol valószínűleg – Anonymus meséjével ellentétben – komoly ellenállásba nem
ütköztek.

3. ábra: A magyarság területfoglalása a Kárpát-medencében
Szerkesztette: SÜLI-ZAKAR I. 2010.

899-ben Arnulf császár fogadta fel a magyar sereget, hogy támadja meg az
Észak-itáliai királyt, Berengárt. A Brenta-folyó mentén a magyar lovasság tönkreverte Berengár legalább háromszoros túlerőben lévő hadát, akivel ezt követően
900-ban békét kötöttek, s ebben rendszeres adó fizetésére vállalt kötelezettséget.
A hazavonuló had elfoglalta a Dunántúlt, majd a civakodó Szvatopluk-fiaktól a
nyugatra törő magyar hadak elfoglalták a Morva végvidékeket, a NyugatiFelvidéket. Az Avar Birodalom után másodszorra került az egész Kárpát-medence
egy államhatalom – a Magyar Fejedelemség uralma alá.
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6. A szomszédos nagyhatalmak meggyengülése
A honfoglalás sikeres megvalósítását és a magyarság meggyökeresedését a Kárpát-medencében jelentősen megkönnyítette az a tény, hogy a szomszédságban
található nagyhatalmak a X. század elejére meggyengültek, belső problémáik
lehetetlenné tették a magyarok elleni eredményes fellépést.
Keleten a besenyők elfoglalták a magyarok korábbi etelközi szállásait, s kifelé
irányuló katonai akcióik inkább a Balkán, illetve az oroszok felé mutattak. A besenyő törzsek egyébként sem jutottak előre a törzsszövetség kiépítésében. A Magyar Fejedelemség, majd Királyság irányába inkább csak kevés harcost mozgósító
rablóhadjáratokat indítottak, de ezeket jórészt felfogta a keleti gyepü, illetve a
hatékony magyar határvédelem. Taksony fejedelem – békés baráti gesztusként –
besenyő feleséget kért maga számára.
A Kárpátoktól északra élő szláv törzsek között – morvákhoz képest – késve
jöttek létre uralmi központok, így a létrejövő, s megerősödő lengyel állam majd
csak Szt. István uralma idején jelentett veszélyt Magyarországra nézve.
A Balkánon a X. században a két nagyhatalom, a Bolgár (Nándor) Birodalom
és a Bizánci Birodalom vívta élet-halál harcát. A balkáni küzdelmet végül
II. (Bolgárölő) Bazileosz bizánci császár nyerte meg Szt. István királyunk hathatós támogatásával.
A Keleti Frank Birodalom császára Arnulf a magyarok szövetségese volt, s
igénybe vette segítségünket Berengár király ellen. Ő azonban 899 végén meghalt,
s ezt követően került sor Pannónia megszállására. Arnulf utódjának, Gyermek
Lajos német királynak békét ajánlottak a magyarok, ennek megkötése azonban
dunántúli és morvaországi hódításainak elismerését jelentette volna. Ezt a békeajánlatot, s ami ezzel járt, a rendszeres éves adót a németek nem fogadták el. Ez
egy 14 éves háborúskodás kezdetét jelentette a magyarok és a németek között,
amely Bajorországot a pusztulás szélére sodorta. Ennek a háborúnak kiemelkedő
sikere volt magyar részről a 907-ben megvívott pozsonyi csata, amikor a támadó
bajor-morva sereg teljesen megsemmisült. (Hagyományosan pozsonyi csatának
nevezzük ezt a dicsőséges győzelmet, bár Pozsony – a vár és a vármegye – magyar megalapítása későbbre tehető.)
Arnulf bajor herceg 913-at követően békét kért a magyaroktól, sőt támaszkodott a magyar segítségre Konrád német királlyal vívott küzdelmében. Bajorország
ezt követően a Magyar Fejedelemség szövetségesének számított. Madarász Henrik szász uralkodó is 9 éves békét kért a kalandozó magyaroktól, s ezt az időszakot erőgyűjtésre használta fel. A magyarok kárpát-medencei honfoglalása tovább
mélyítette a Keleti Frank Birodalom válságát, s hozzájárult teljes bukásához. A
nyugati határainknál jelentős változást a szász uralkodóház megerősödése és a
Német-Római Császárság megalapítása (962) jelentett.
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7. A gyepü geostratégiai jelentősége
Az avarok építették birodalmukat először a Kárpátok földrajzi energiáira. A Dévényi szorostól a Vaskapuig húzódó 1500 km hosszú hegységív óvóan öleli körbe
a Közép-Duna Medencét, lehetőséget adva arra, hogy – a Szávával és az AlDunával kiegészülve – itt egy természetes határokkal védett ország jöjjön létre.
A honfoglalást, illetve a 907-es pozsonyi csatát követve hozták létre a magyarok a Kárpátok hegyes-erdős ívét felhasználva a külső gyepűrendszert, amely
századokig hatékonyan segítette az ország védelmét (4. ábra). Az Óperenciától
(Ober-Enns), Ennsburgtól, az üveghegyektől (az Alpok gleccsereitől) az etelközi
pusztákig érő külső gyepürendszer egy széles lakatlan határsáv volt, amely természetes és mesterséges akadályokkal gátolta, megakasztotta az országra támadó
ellenséget. Fő feladata a támadók feltartóztatása, kifárasztása és kiéheztetése volt
(FRISNYÁK S. – CSIHÁK GY. 2004).

4. ábra: Gyepürendszer a X. század közepén és a német őrgrófságok megszervezése
Szerkesztette: SÜLI-ZAKAR I. 2010.

A gyepürendszer megbontásának „érdeme” a németeké. Madarász Henrik és
utódai, a szász császárok megtalálták a magyarok keleti harcművészete és taktikája hatékony ellenszerét. A Merseburg melletti csúfos megfutamítás (933) és főleg
az augsburgi vereség (955) után a magyarok már nem indítottak kalandozó hadjáratokat nyugat felé. (Más égtájak felé azonban még másfél évtizedig folytatódtak
a kalandozások.) Taksony fejedelem (majd különösen fia Géza) határozottan bé-
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kére törekedett a nyugati szomszédokkal is. Ez azonban eléggé nehezen sikerült
azután, hogy a magyarbarát Arnulf fia 967-ben átvette Bajorország és Karintia
felett az uralmat. Igen találó néven „Civakodónak” nevezett Henrik a magyar
gyepüelvén őrgrófságok szervezésébe kezdett. Várak építésével, telepesek betelepítésével tört előre és szorította vissza a magyar gyepüőröket Civakodó Henrik.
970-ben a megszállt Duna völgyében szervezte meg Bajorország „keleti” őrgrófságaként Ostarrichi néven a későbbi Ausztriát, majd 973-ban elfoglalta az Adria
felé vezető útvonalat – a „Strata Ungarorum”-ot – s itt a Krajna őrgrófságot alapította meg. A kilencszázkilencvenes években Géza a Bécsi-medence feladására
kényszerült. A nyugati gyepü összeszűkülése Géza fejedelem békepolitikájának
következménye volt, aki bizonyíthatóan kerülni igyekezett a háborút. Ez – elsősorban Civakodó Henrik folytonos viszálykodása miatt – nem mindig sikerült.
Mégis stabilizálni tudta a magyar-bajor viszonyt, mert Civakodó Henrik gyermekeivel, utódaival sikerült tartós békét teremteni. Ennek bizonyítéka, hogy a fia
számára megkért bajor hercegnő – Civakodó Henrik egyik leánya, Gizella – lett
Magyarország első királynéja.
8. A törzsi szervezet szétbomlása
A bizánci leírások alapján a magyarok hadrendjére, de a népesség felosztására is a
hét egységre való tagolódás volt a jellemző Etelközben: Nyék, Megyer KürtGyarmat, Tarján, Jenő, Kér és Keszi. (Igen, a bűvös hetes szám elérése érdekében
két törzset, a Kürt és a Gyarmat törzseket mesterségesen egyesíteni kellett.)
Ugyanakkor a honfoglalást követően a magyar törzsek kárpát-medencei telephelyét írott források nem őrizték meg, s már régtől fogva ismert az a vélemény,
mely szerint a honfoglaló törzsek nem is elkülönülő tömbökben telepedtek volna
meg az új hazában. Többen, elsősorban a törzsi helynevek segítségével – kizárásos módszer alapján – kísérelték meg a Kárpát-medencében a törzsi szállásterületeket meghatározni. A módszer lényege az, hogy ahol a törzs neve előfordul, ott
nagy valószínűséggel kizárható a megnevezett törzs telephelye, s a letelepedése a
törzshöz tartozóknak csak ott tételezhető fel, ahol a neve nem szerepel. A magyar
törzsnevek a Kárpát-medencében igen szétszórtan – többnyire csoportokat alkotva
– fordulnak elő. Egy-egy törzs neve 20–50 helyen található meg a földrajzi nevekben (5. ábra). A törzsek nevével jelölt településrészeket bizonyára a környéken élők a bennük lakó katonai elem törzsi eredetéről nevezte el, ami azt bizonyítja, hogy a X. században még élt a törzsi eredet emléke. A lokális földrajzi nevek a
Kürt-Gyarmat törzs esetében számomra azt bizonyítják, hogy a Nyitrai Dukátus
jelentős részben – a kabarok és a székelyek mellett – éppen ennek a törzsnek a
katonai erejére támaszkodott.
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5. ábra: A Kürt-Gyarmat törzs nemzetségeinek szétrajzása
Szerkesztette: SÜLI-ZAKAR I. 2010.

A földrajzi nevek azonban egy esetben sem bizonyítják a törzsi tömbökben való megtelepedést, pedig a magyar földrajzi névadás gyakorlatában – a tájnevek
esetében – bőven találunk példát (pl.: Kunság, Jászság, Székelyföld, Palócföld,
Őrség) arra, hogy etnikai, vagy összetartozó társadalmi csoportról neveznek el
egy térséget.
Véleményem szerint ez is azt bizonyítja, hogy a törzsi szervezet a honfoglalás
során szétzilálódott és többé már nem is tudott regenerálódni. A 9–12 hágón és
szoroson az Erdélyi-medencébe és a Felső-Tisza vidékére 895–896-ban összezsúfolódott kb. félmilliónyi honfoglaló 896–899 között – második lépésben – széttelepült az Alföldön. A harmadik szakaszban – 900 után – került sor a bajor és a
morva végek (Dunántúl és Nyugati-Felvidék) elfoglalására. A teljes Kárpátmedencei életkamra kitöltése 907 körül fejeződött be. A honfoglalás tehát szakaszosan történt és kb. egy évtizedet vett igénybe. A történeti mondák és néphagyomány alapján dolgozó Anonymus szerint a honfoglalás Árpád fejedelem által
megbízott vezérek láncszerűen összekapcsolódó hódításai voltak, s a szeri gyűlésen a meghódított új haza „szétosztása” a hadvezéri érdemek alapján történt. A
szájhagyomány sem őrizte meg tehát a törzsenkénti hódítás és letelepedés emlékét. Ez is azt bizonyítja, hogy a vérszerződés – tehát az egy néppé szerveződés –
után elveszítette a törzsi tagoltság a jelentőségét. A szeri gyűlés éppen azt bizonyítja, hogy a meghódított területet az urak (vezérek), és a mögöttük álló nemzet-
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ségek alapján osztották szét. Az így létrejött uraságok (országok) alkották a korai
Magyar Fejedelemséget.
Ezzel szemben a földrajzi helynevek bizonyítják a törzsi eredetüket ismerő katonai-nemzetségi közösségek szétrajzását a Kárpát-medencében, azonban a földrajzi nevek másik jellegzetes csoportja (fejedelmekről, vezérekről elnevezett nevek) már a törzsi szervezet helyébe lépő, az Árpád-ház megerősödéséhez kapcsolódó új térszerkezet kialakulását bizonyítják. A törzsszövetség helyébe lépő új
hatalmi rend kiépülése tehát visszatükröződik a földrajzi névadásban is. A településeket többnyire a szállásbirtokos főemberek (fejedelmek, vezérek, nemzetségfők) nevével jelölték, így a kialakult földrajzi névanyag alapján – különösen az
első generáció esetében – jól rekonstruálhatók a honfoglalást követő szállásviszonyok. Ezek a földrajzi nevek a törzsi elkülönülés helyett a kibontakozó feudális
„nemzeti” egységesülés tényét bizonyítják.
9. A magyar mikrokozmosz
A honfoglalás lezárását jelentő 907-es pozsonyi csatát követően megkezdődött a
Kárpát-medence békés birtokbavétele. Erre csaknem öt emberöltőt kitevő hosszú
időszak adatott meg a magyaroknak. Lényegében Szt. István halálát követő polgárháborús időszakig (Ottó – Aba Sámuel hatalmi harcáig) jelentős idegen hadsereg nem tudott betörni az ország belsejébe. A gyepü hatékonyan felfogta a külső
támadásokat ez alatt a csaknem másfél évszázad alatt. Géza békepolitikája végső
soron sikeres volt, azonban fel kellett adnia a nyugati gyepüelvét, amely azonban
lakatlan lévén nem érintette a magyar szállásterületeket. Közismert, hogy Szt.
István király minden háborúját megnyerte, s ez is az ország lakosságának békés
gyarapodását eredményezhette. Géza és Szt. István egyeduralomért vívott harcai a
katonáskodó réteget érintették, polgári áldozatai ezeknek a belső harcoknak alig
voltak.
Népünk-nyelvünk megmaradásában ez a 907 és 1038 közötti időszak meghatározó szerepet játszott. A magyarság egységesülése már Etelközben elkezdődött, a
„hétmagyar” elnevezés már ezt bizonyítja. Itt a Kárpát-medencében a honfoglalást
követő évtizedekben az avarok maradékai, valamint a hajdan avar uralom alatt élt
onogur-török népelemek, a Dunántúlon, az Alföldön és Erdélyben lakó szlávok
(tótok) javarészt ugyancsak beolvadtak a magyarságba (6. ábra). Az Etelközben
hozzánk csatlakozott kabarok 950 körül Konstantin császár leírása szerint már
kétnyelvűek voltak, tehát beolvadásuk már ekkor előrehaladott volt. A
gyepürendszeren belül mindössze az egykori Morva Nagyfejedelemséghez tartozó
ÉNy-i peremeken élt nagyobb összefüggő szláv lakosság, valamint a Dráva-Száva
közötti „Tótország”-ban. A magyar nyelv azonban nagyon sok szláv szóval gazdagodott a X. századi együttélésünk korában. Az itt talált népekkel való összeol-
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vadás erősítette a magyarok közép-európai embertani jellegét. Szt. István uralkodásának végére a kereszténnyé lett birodalmának lakosságszáma elérte az egy
millió főt, s az itt élők döntő többsége – 80–90%-a – keletről hozott nyelvünkön,
magyarul beszélt. Nem jutottunk tehát a dunai-bolgárok sorsára.

6. ábra: A Magyar Királyság népei Szt. István korában
Szerkesztette: SÜLI-ZAKAR I. 2010.

10. Az Árpád-ház egyeduralma
Európa nyelvi-etnikai térképe a középkorban a kiemelkedő uralmi központok által
megteremtett államok alapján jött létre. Ennek ellenére a ma itt élő polgári nemzeteket már igen nehéz középkori elődjeikre visszavezetni. A Kárpát-medencében
ma több polgári nemzet (vagy nemzetrész) él, de ezek közül szinte csak a magyarokat lehet probléma nélkül a középkori állam-elődjére visszavezetni. A honfoglalást követően az Árpád-ház sikeres egyeduralomra való törekvését kell ebben
elsősorban látni. A korai Árpádok következetesen megvalósították egyeduralmukat, vagyis sikeresen magakadályozták a regionális elkülönülési kísérleteket.
Etelközben még kettős fejedelemség létezett, de a magyarok történelmi tudata
hamar elfelejtette ezt a tényt, bár Kündü fia Kurszán (Kurszán szakrális fejedelem) utódai még évszázadokig éltek a honfoglalást követően. Anonymus Gestája
már csak Árpádról, s az ő adományozásairól szól. Árpád a honfoglalás után „hetedhét ország” ura volt. Ezek az urak (akiknek országrésznyi „uraság”-uk, országuk volt) már néhány kivételtől eltekintve (Ond, Huba) mások, mint az etelközi
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törzsfők. Az „urak” között idővel egyre többen (Szabolcs, Tar-Zerind, Lél, Koppány) az Árpád-ház tagjai, de származásuk sem menti meg őket (pl.: Koppány
vezért, vagy Vászolyt), amennyiben az egyeduralmat veszélyeztették.
Az Árpád-ház szilárd egyeduralmát bizonyára Géza fejedelem kezdte el megszilárdítani („kezéhez vér tapadt”), bár az ő hatalomépítésének részleteit írásos
emlék nem őrizte meg. Szt. István országépítésének útját azonban jól ismerjük, s
tudjuk azt, hogy a territoriális külön-fejlődési kísérleteket erőszakkal, fegyverrel
akadályozta meg (Koppány, Ajtony, Gyula).
Államszervezésekor megbízható embereit ültette az új királyi vármegyék élére
(Csanád, Doboka, Pozsony, Szolnok). Az istváni vármegyék többsége a 10. században még vezérek és jelentősebb nemzetségfők uralmi körzetei (uraságai –
„uruszágai” – országai) voltak, amelyeket Szt. István többnyire erőszakkal szerzett meg (7. ábra). István király új szervezésű – előzmények nélküli – vármegyéinek a száma az előbbieknél jóval kevesebb volt.

7. ábra: Királyi vármegyék a korai Árpád-korban
Szerkesztette: SÜLI-ZAKAR ISTVÁN
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11. Nyitás nyugat felé
A keresztény feudális Európa a Római Birodalom romjain épült fel. A feudalizmus kialakulása – s természetesen ennek a rendszernek az ideológiai alapját jelentő kereszténység – a kezdetektől fogva külön úton fejlődött Nyugaton és Keleten.
A kialakuló kulturális, dogmatikus, liturgikus és egyházszervezeti különbségek
1054-ben elvezettek a skizmához, az egyházszakadáshoz. Mindenesetre már a
kölcsönös kiközösítés előtt századokkal is folyt – elsősorban a IX–X. században –
Róma és Bizánc között a harc a megtérítendő népekért. Kelet-Európában ekkor
tűntek fel itt olyan katonai erőközpontok, amelyek államalapításhoz vezettek
(csehek, lengyelek, magyarok, horvátok, oroszok), s a földrajzi helyzet miatt
mindkét egyház saját hatókörébe tartozónak ítélte meg őket. Így volt ez a Kárpátmedencét elfoglaló magyarok esetében is.
A merseburgi vereség után jelentős mértékben nőtt a német nyomás a Magyar
Fejedelemség ellen, s ez az avarok gyászos történetére emlékeztethette az ország
vezetését. Kiútként a megkeresztelkedés, tehát a Keresztény Európához való csatlakozás kínálkozott. A Német Birodalom hatására megkeresztelkedett szlávok a
német politikai felsőbbséget is kénytelenek voltak elfogadni, míg a bolgárok –
akik Bizánctól vették fel a kereszténységet – önálló egyházszervezetet tudtak
kiépíteni. Másrészt a negyvenes években az ellenséges németekkel szemben Bíborban született Konstantin császár szövetségesként maga is szorgalmazta Magyarország irányában a bizánci missziót. Bulcsú horka és Tormás herceg (Árpád
dédunokája) 948-ban Bizáncban megkeresztelkedtek, 953-ban pedig Zombor
gyula követte példájukat, aki bizánci püspököt is hozott Magyarországra. Valószínűleg Fajsz fejedelem is megkeresztelkedett, s többen a déli területeken országló magyarok közül (pl.: Ond-utódok). Számos görög rítusú templom építését
kezdték el ebben az időben, főleg a dél-magyarországi területeken. A bizánci
misszió időszakában épült be a magyar nyelvbe a pap, a barát, a kereszt, a szent és
a karácsony szavunk.
955-ben Taksony lett a fejedelem, s ő az Árpád-ház olyan ágából származott,
akinek nem tépázta meg a tekintélyét az augsburgi vereség. Ugyanakkor a vereség
hírére Konstantin császár megtagadta a magyarokkal megkötött szövetséget, s
nem fizette tovább az éves adót. 957-ben Olga orosz nagyfejedelem asszonyt hívta meg Bizáncba, s a vele megkötött szövetséget perspektivikusabbnak tekintette.
958-ban Apor és Botond vezérek sem tudták rávenni a császárt a további adófizetésre.
Taksony fejedelem, aki a keleti határok biztosítása érdekében egy besenyő
törzsfő leányát vette feleségül, az európai beágyazódás érdekében egy harmadik
utat választott: a kereszténység terjesztése érdekében Rómától kért püspököt. Ottó
császár azonban elfogatta a magyaroknak felszerelt püspököt és kíséretét.
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A nyugati kereszténység felvétele tekintetében Taksony fiának, Géza hercegnek, majd fejedelemnek a szerepe kiemelkedő. 970-től kezdve egyre inkább ő lett
az ország ura, s így kért most már Ottó császártól püspököt Magyarországra. A
általa küldött (St. Galleni) Bruno püspök Gézát István néven, öccsét Bélát pedig
Mihály néven keresztelte meg. Nagyon érdekesen alakult a magyar szókölcsönzés
ezt követően. A nyugati (német) misszió során a német főpapokat kísérő karantánszláv (windisch-vend) papok kapták a tolmácsolás és a térítés hétköznapi feladatát. A magyar nyelv keresztény terminológiájának második csoportja ezért a
X. században a Keleti-Alpokban beszélt szláv (vend-szlovén) nyelvből való: apát,
apáca, bérmál, keresztény, malaszt, pilis, vecsernye, zsolozsma stb. (Ugyancsak a
nem magyar képzésű napok nevei is a vend térítő papoknak köszönhető: szerda,
csütörtök, péntek).
Ottóhoz Quedlinburgba tizenkét főúrból álló követséget küldött Géza. A hűbéri függőségben lévő cseh, lengyel és dán uralkodók természetesem személyesen
jelentek meg az összejövetelen. Azt a tényt, hogy sem Géza, sem a fejedelmi családból senki nem vett részt a keresztény uralkodók találkozóján, úgy is értékelhetjük, hogy Géza országával része kívánt lenni a keresztény Európának, de igyekezett elkerülni a hűbéres függőséget. Géza, majd fia Szt. István ezt a törekvést sikerrel valósították meg, s ennek eredményeként Magyarország első királya nem a
német császártól, hanem a római pápától, mint eszmei-lelki uralkodótól kérte
felségjelvényeit, a lándzsát és a koronát.
12. A Magyar Királyság a nyugati keresztény civilizáció része
Géza fejedelem uralkodása és Szt. István uralmának első két évtizede eredményes
államszervező munkával és a királyság felépítéséért vívott belső és külső harcokkal telt el. A szilárd feudális intézményrendszerekkel megszervezett Magyar Királyság 1018, a bolgár háború befejezését követően nagyon kedvező külpolitikai
helyzetbe került. Ekkor Magyarországot közvetlenül két nagyhatalmú császárság
fogta közre, a Német-Római Birodalom és a Bizánci Császárság. Szt. István királynak mindkét császár házassággal megpecsételt szövetségese lett első királyunk békepolitikájának eredményeként. A Nyugattal való jó kapcsolatát sokáig
biztosította, hogy felesége bajor hercegnő volt, s Gizella királynő testvére II. Henrik német király, majd 1014-ben német-római császár lett.
Szt. István a balkáni hadszíntéren is jó érzékkel állt II. (Bolgárölő) Bazileosz
mellé. Bazileosz felkérésére hadjáratot is vezetett a Balkánra, s közös harcban
verték le a bolgárokat. A harci szövetséget a kor szokása szerint házassággal pecsételték meg: Imre herceget II. Bazileosz császár közeli rokonával, egy bizánci
hercegnővel házasították össze.
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István királysága – Bulgária elbukása után – fontos stratégiai híd lett a két birodalom között, s mindkettőhöz házassággal megpecsételt szövetség kötötte. Ez
lehetővé tette Szt. István számára új jeruzsálemi (szárazföldi) zarándokút megnyitását, mely országát végérvényesen bekapcsolta Európa vérkeringésébe, s ezzel
Magyarország Európa számottevő tényezőjévé, a feudális Európa szerves részévé
vált. A Nyugat és Kelet között kiépített fontos szárazföldi zarándokút, természetesen nemcsak a zarándokok és az eszmék, hanem a kereskedelem számára is fontos
útvonal lett, amely a népvándorlás kezdete óta elveszettnek tekintett Pannóniát (a
Kárpát-medencét és Magyarországot) hatszáz év után újra Európa részévé avatta.
Az egyidejű német és bizánci erős szövetséget azért is különlegesnek kell tekintenünk, mert már ekkor is kiélezett volt a latin és a görög egyházak ellentéte
(bár a szakadás még nem következett be). Istvánnak – de lényegében már Géza
fejedelemnek is – erős latin vonalat képviselő egyházi háttere volt – ami természetessé tette azt, hogy az udvar részét képező latin klérus a görög rítust eltévelyedésként szemlélte, és reális veszélyforrásnak tekintse (a fejedelmi főhatalommal szembenállók gyakran – pl.: Koppány, Ajtony, Gyula – a görög rítust választották). A pápával és a két szomszédos császárral megkötött diplomáciai szerződések Szt. István keresztény monarchiája számára megteremtették a lehetőséget,
hogy független államként része legyen a (nyugat) európai civilizációnak. Megteremtődött a középkori magyar állam, amelynek külpolitikai irányelve az lett, hogy
ez az állam része a keresztény Európának, de független idegen hatalmaktól.
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A BÁTASZÉK TERÜLETÉN FEKVŐ PUSZTÁK
TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA
GYENIZSE PÉTER – NAGYVÁRADI LÁSZLÓ – SZEBÉNYI ANITA –
BALASSA BETTINA – BUGYA TITUSZ – PIRKHOFFER ERVIN –
CZIGÁNY SZABOLCS

Bevezetés, célkitűzés
Hazánkban nagy múltra tekint vissza a külterületi lakott helyek vizsgálata. Ezek
alatt elsősorban a kiterjedt alföldi tanyavilágot értik legtöbben, de országunk más
részein (pl. a Dél-Dunántúlon) is számos, a tanyaközpontokhoz hasonló életvitelt
biztosító, ún. puszta jött létre az elmúlt századokban. Az ezen kötettel felköszöntött RUDL JÓZSEF tanár úr az elmúlt évtizedekben a tanyáknak és a dél-dunántúli
településeknek is számos tanulmányt, illetve cikket szentelt (pl. BANK K. –
RUDL J. 2002; 2006; BANK K. – RUDL J. – SZENTMARJAY D. 2004; RUDL J. 1983;
2000; 2005; 2008).
Bátaszék, mint minden nagyobb kiterjedésű közigazgatási területtel bíró település rendelkezik olyan lakott helyekkel, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a
voltaképpeni központi belterülethez. A korábbi évszázadokban egy nagyobb település határa, vagy uradalom gazdasága számos különböző funkciójú és persze
különböző helyen lévő egységből állt. A közlekedés fejletlensége miatt órákig,
vagy napokig tartott volna egy-egy kiterjedtebb birtok egyik végéből eljutni a
másik végében lévő aznapi munkahelyre. Ezt a késedelmet akkor sem engedhették meg maguknak az emberek, így szállásokat, tanyákat, majorságokat építettek.
A földeken, vagy az állatok mellett lévő építmények egy része ideiglenes volt,
más részük – a fontosabb helyeken – tartós anyagból készült. Az ideiglenes szállásokra példa az egykori Dolina-pusztától keletre fekvő szállások nevű terület,
ahol korábban idénylakások álltak. Ezekkel szemben a kőből, téglából épített
házak akár több évszázadon keresztül is fennmaradhattak.
A puszták életéről és lakóiról sajnos sokkal kevesebb információt találunk a
történeti forrásokban, mint magáról Bátaszékről, de ezek, valamint a korabeli
térképi ábrázolások felhasználásával levonhatunk néhány következtetést az ottani
lakosság életéről, a településképről és a környezetről.
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1. Puszták Bátaszék külterületén
Bátaszék határában a XX. század első felében hat jelentősebb puszta volt megtalálható. Név szerint Dolina, Dömörkapu, Furkó, Kövesd, Lajvér és Leperd
(1. ábra).

1. ábra: Bátaszék közigazgatási területe az egykori és mai pusztákkal
Ma már önálló települések: A = Alsónána; B = Mórágy; C = Pörböly
Puszták: 1 = Kislajvér; 2 = Lajvér-puszta; 3 = Kövesd-puszta; 4 = Kiskövesd; 5 =
Dömörkapu; 6 = Dömörkaputelep; 7 = Leperd-puszta; 8 = Farkasd egykori helye; 9 =
Dolina-puszta; 10 = Furkó-puszta. Pontozott vonal a város mai közigazgatási határa.
Szerkesztette: GYENIZSE P. 2010.

Dolina-puszta a Leperdi- és a Nagyorrosi-völgy találkozásánál, délies lejtőn
feküdt, ott ahol a bozsoki út metszi a Dolinai-árkot, vagy más néven a Belső-rétipatak völgyét. Ma már nincs nyoma.
Dömörkapu a Leperdi-völgy felső szakaszán (Ellető-völgy) fekvő két részből
álló lakott terület volt. A szétágazó völgyfő egy délies kitettségű lejtőjén feküdt a
tulajdonképpeni Dömörkapu, tőle délre, kb. 1 km távolságra pedig Dömörkaputelep. Mindkettőt felszámolták.
Furkótelep Bátaszéktől délnyugatra ott alakult ki és ma is ott fekszik, ahol az
ősi országút elhagyja az ártér peremét és felkapaszkodik a dombhátra.
Kövesd a Duna ártere és a dombság találkozásánál, a Kövesdi-patak völgyének
kezdeténél kialakult védett beöblösödésben fekszik. Két részből áll. A nagyobb
településrésztől nyugatra, kb. 1 km távolságra, a Rác-hegy lábánál található a
néhány épületből álló Kiskövesd.
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Lajvér-puszta a Lajvér-patak völgyének szájában, túlnyomóan délies lejtőkön
fekszik. A völgy peremét követő, kanyargó főutcából kisebb utcák ágaznak ki a
domboldal irányába. A völgyben északnyugat felé, mintegy 1 kilométer távolságban fekszik a pár házból álló Kislajvér.
Leperd-puszta egykor Dolinától északnyugatra, a Leperdi- és a Nagyorrosivölgy között húzódó (Leperdi-)háton kialakult külterületi lakott hely volt. A
Leperdi-völgyből északra kiágazó kis völgyrendszerben és a fölötte húzódó háton
sorakoztak lakó-, később gazdasági épületei. Már nem létezik.
Ezeken kívül számos állandóan lakott, de magányosan álló tanya is létezett, illetve létezik ma is, amiről nem ejtünk szót.
2. A puszták létrejötte, majd felszámolása (XVIII–XX. század)
Bátaszék mai területén számos lakott hely létezett az őskortól fogva, de ezek döntő többségéről keveset tudunk. Ma is fellelhető írott források csak a középkortól
léteznek. Ezek szerint a cikádori apátság birtokán több kisebb lakott hely volt már
az Árpád-korban is. Ilyen volt Furkó, Leperd, Kövesd, Lajvér, Alsónána, Mórágy,
Pörböly. Ezek úgy jöttek létre, hogy az apátság a majorságaiba szolgálat céljából
egyre több jobbágyot költöztetett. Nem minden ekkor keletkezett település maradt
meg máig. Így a török hódoltság idején pusztult el pl. Farkasd, nevét ma már csak
dűlőnévként ismerjük a várostól nyugatra fekvő szőlőterületeken (HERMANN E.
1955).
A falvakhoz hasonlóan a puszták török utáni újra benépesítése is betelepítésekkel történt a XVIII. században. A bátaszéki németek zömükben KözépBádenből származnak. Nagyjából innét jöttek az apátság más lakott részeire is. A
környező svábok lakta településekhez hasonlóan az itteni németek sem keveredtek szívesen más nemzetiséggel. Ezt bizonyítják az 1842. évi püspöki látogatás
iratai is, amelyek megemlítették, hogy Furkó-, Kövesd-, Lajvér-pusztán és Szente-tanyán akkor is németek laktak. Lényegében így maradt ez egészen a XX. század közepéig.
Az 1784-ben készült I. Katonai Felmérés térképlapjain még csak négy pusztát
ábrázoltak. Lajvér a Reicharts- és a Hansl-malom környékén elhelyezkedő mintegy 10 épületből állt. A völgyben feljebb több helyen, így a mai Kislajvér körül is
láthatók már ekkor házak elszórva. A dombokon a szőlőkön kívül szántók is húzódnak, amelyekből az ártéren is sok van. A völgytalpat legelőként hasznosították. Kövesd-puszta kiemelt épülete volt a Schwaben-malom, ami mellett 11 további épület számolható meg a térképen. A környező dombokat szőlők és szántók, az árteret legelők borították. Furkótelepen egy nagyobb és hét kisebb épület
látszik. A környékbeli dombokon szőlő és szántó látható, a keletre húzódó ártér
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viszont igen mocsaras. A völgyek találkozásában fekvő Dolinán hat házat lehet
látni. A puszta környékén szántókon és a völgytalpi legelőkön kívül más (szőlő,
erdő) csak kevés látható.
Egy, az 1793. évben készült uradalmi leírás a Bátaszék belterületén fekvő értékesebb épületek mellett a külterületi vagyonról is megemlékezik. A leltárból
kitűnik, hogy ezeken a pusztákon nem csak szántóföldi gazdálkodással, szőlőműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. Forrásunk szerint Lajvér-puszta 15
házas zsellérjéből ekkor hét molnár volt. Kövesd-pusztán méhészkedtek. Dolinapusztán téglakészítő lakott, valamint feljegyeztek egy juhászatot pincékkel és
egyéb melléképületekkel. Egész éven át működő csapszékek álltak Laivér és Dolina-pusztán, de találunk Kövesden egy kocsmát, valamint a szőlőhegyen borkimérő házat.

2. ábra: Bátaszék külterületén fekvő puszták ábrázolása a
II. Katonai Felmérés térképein
Szerkesztette: GYENIZSE P. 2010.

Az 1856 és 1860, illetve az 1880 és 1881 között elkészült II. és III. Katonai
Felmérés térképein jelentős fejlődésnek lehetünk tanúi ezeken a külterületi részeken is (2. ábra). Lajvér-puszta kezdi felvenni ma ismert formáját. Mintegy 40,
később 50 épület látható a térképen, köztük három megnevezés nélküli malom.
Északabbra, a Neu-malomtól nem messze már áll Kislajvér néhány háza. Érdekességképpen megemlítendő, hogy a Bonyhád felé tartó vasútvonal töltése már
megépült a pusztától délre, a Lajvér-patak völgyében. Kövesden a melléképületekkel együtt már mintegy 30 épület látszik ekkoriban, és a Kövesdi-patak déli
oldalára is építkeztek. Kiskövesd ma is ismert helyén négy, korábban nem ábrá-
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zolt ház áll, amelyektől délre – a Kövesd-malom mellett – további négy nagyobb
épület látható a térképen. Furkótelepen 10–12, Dolinán 12–15 épületet lehet öszszeszámolni. A XIX. század első felében létesült Dömörkapu-puszta szintén két
részből állt. Északon Dömörkaput hét elszórt épület alkotja, amelyek közül több
hosszan megnyúlt, valószínűleg istálló, vagy akol lehet. Ekkorra a környező erdőket kivágták, szántóvá alakították. A völgyben az állatok ellátására használt gémeskutat ábrázoltak. Délen, a Tolna és Baranya határán álló Dömörkaputelepen
kilenc kertes lakóház és melléképületek álltak. Az északi rész halmaz jellegű, nem
tervezett alaprajzú, a másik egy rövid egyenes utcával rendelkezett, aminek csak a
keleti oldala volt beépítve. Leperd-puszta helyét 1856–60-ban még erdő foglalja
el a Hegyhátnak nevezett területen. Csak az 1880–81-es lapon jelenik meg a hat
házból álló puszta magja egy a Leperdi-völgyből nyíló oldalvölgy védett, délies
lejtőin. Leperden elsősorban nem németek, hanem az uradalom cselédei, szegődményesei laktak.
Bátaszéken a kiegyezést követően hat patakmalom működött, ebből Lajvérpusztán négy, Kövesden pedig kettő, a Lajvér-patak vize öt, a Kövesdi-vízfolyás
pedig egy malmot hajtott. E malmok természetesen a környező falvak lakóinak is
őröltek. Az 1880-as évektől a kismalmok egyre inkább ellehetetlenültek a gőzmalmok előretörése következtében. Bátaszéken az 1883-ban létesített „Király”
gőzmalom adta meg nekik a végső döfést (BALÁZS KOVÁCS S. 2000).
A pusztákon élő gyermekek iskoláztatása sok gondot okozott, mert messze
laktak a községtől. Jelentős előrelépés volt ebben a tekintetben a kövesdi iskola
megnyitása az 1870-es évek végén. Egy ideig a lajvéri gyerekek is jártak át tanulni. A többi pusztán csak jóval később vált helyben elérhetővé az alapfokú oktatási
intézmény. Dolina-pusztán 1920-ban épült 40 m2-es iskolai tanterem, ahova 1944ben 24 tanuló járt (Leperdről is). 1938-ban Lajvér-pusztán épült 52 m2-es villany
nélküli iskolai tanterem. 1962-től a kis iskolákat megszüntették, ezért a lajvérpusztai és kismórágyi tanulókat a bátaszéki I. számú iskolába, az alsónyéki, furkópusztai és kövesd-pusztai diákokat a II. számú iskolába irányították (KACZIÁN J.
1992).
A közösségi életre a gyermekeknek az iskola, a felnőtteknek az italkimérések
és ünnepnapokon a templom adtak lehetőséget. Istentiszteletre Bátaszékre, vagy a
környező falvakba jártak.
A puszták legnagyobb lakosságszámukat általában a XX. század első évtizedeiben érték el. Az 1920-as népszámlálás tanúsága szerint Dolinán 61 fő, Kövesden
467 fő, Lajvéron 294 fő és Leperden 83 fő lakott.
A község központjától távol eső területeken sajnos kevés infrastrukturális és
kényelmi szolgáltatás létezett ebben az időben. Lajvér- és Kövesd-puszta 1925ben levélhordó járatot kapott, de a kevesebb lakossal rendelkező Dolinán, anyagi
okok miatt még a harmincas évek végén sem épült ki megfelelő kézbesítő-hálózat.
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A lakosság megélhetését elsősorban továbbra is a mezőgazdaság adta. A terményfelesleg egy részét személyesen vitték a piacra, de néhányan megpróbálták
kisipari módszerekkel feldolgozni azt. Az 1930-as, 1940-es években Lajvérpusztán Lechner György, Kövesd-pusztán Kammermann Gáspár foglalkozott
tejbegyűjtéssel és feldolgozással.
A II. világháború után azonban felső nyomásra átalakult a gazdaság szerkezete, ami az egyéni kezdeményezéseknek gátat vetett. Az elsősorban mezőgazdaságból élő puszták lakosságának is átalakult az élete. A földeket, termelőeszközöket, állatállományt nagygazdaságok keretei közé kényszerítették. Ezekben az
években Bátaszéken összesen 12 termelőszövetkezeti csoport működött. Kövesdpusztán 1951-ben Szabad Május TSZCS alakult, Leperd-pusztán 1949-ben állami
gazdaság létesült. Később Kövesdtől délre agyagbányát nyitottak és az 1960-as
évek végén ide épült a Bátaszéki Cserép és Vázkerámia Gyár (ma Wienerberger
Téglaipari Rt.), ami mellé 12 lakásos lakótelepet is építettek (Vázkerámia lakótelep).
Az 1950–51-es térképek tanúsága szerint Lajvér-pusztán ekkor mintegy 50 jelentősebb épület és egy kápolna állt. Kislajvéron három házat ábrázoltak. Kövesdpusztán három kisebb-nagyobb utcában mintegy 45 nagyobb és 15 kisebb épület,
valamint egy kápolna állt. Kiskövesden 11 épület számolható meg. (Ekkoriban
Kövesd-pusztának 2900 m utcahosszon 456 lakója, Lajvér-pusztának 1200 m
utcahosszon 212 lakója volt.) Furkótelepen 15 jelentősebb épület látszik, továbbá
temető és kápolna. Tőle keletre felépült Furkó-puszta 7–8 gazdasági épülettel.
Dolina és Dömörkapu lényegében nem változott az egy évszázaddal korábbi állapothoz képest. Leperd-pusztán már 13 db, jelentős részben nagy gazdasági épületek láthatók. A Nagyorrosi-völgyben, Dolinától északra három házból álló csoport
mellett Kisleperd név olvasható.
Nagy, de nem pozitív változást hozott az 1960-as évtized a délnyugati puszták
életében. Ekkor számolták fel ugyanis Dömörkapu-, Leperd- és Dolina-puszták
lakóépületeinek többségét és a lakókat Bátaszék más részeire költöztették. Az
egykor itt folyó életre egy darabig még emlékeztetett Leperden és Dolinán néhány
Tsz-épület, de a rendszerváltás után azokat is lebontották.
A megmaradt két nagyobb pusztán lassan egyre komfortosabbá vált az élet. Az
1950-es, 1960-as évek fordulóján Lajvér- és Kövesd-puszta házaiba bevezették a
villanyt, majd az ivóvizet, később a fontosabb útjaik szilárd burkolatot kaptak.
Napjainkra a közlekedési viszonyok tovább javultak, mert a 2-es számú helyi
buszjárat mind a két pusztát összeköti a várossal. A szennyvízhálózat és a vezetékes földgáz hálózat kiépítése még ma sem valósult meg, de szerepel az önkormányzat közeljövőben megvalósítandó tervei között.
Az ezredfordulón mintegy 370 fő élt Bátaszék külterületen fekvő pusztákon és
tanyákon. Lajvér és Kövesd ma már a belterülethez tartozik (1–2. kép). A puszták
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korábbi hangulatát ma már csak Kiskövesd és részben Furkótelep (3. kép) adja
vissza.

1. kép: Lajvér-puszta napjainkban
Kép forrása: GOOGLE MAPS, 2010.

2. kép: Kövesd-puszta (balra) és a téglagyár napjainkban
Kép forrása: GOOGLE MAPS, 2010.
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3. kép: Furkó-puszta napjainkban
Kép forrása: GOOGLE MAPS, 2010.

Összefoglalás
A török uralom után egyre intenzívebbé váló gazdálkodás következtében létrejövő, sajátos életformát mutató és megkövetelő településformák a puszták, melyekből 12 darab létesült a tanulmányban vizsgált Bátaszék külterületén (Alsónána,
Mórágy, Pörböly, Kislajvér, Lajvér-puszta, Kövesd-puszta, Kiskövesd,
Dömörkapu, Dömörkaputelep, Leperd-puszta, Dolina-puszta, Furkó-puszta). Ezek
fénykora a XIX. század második fele és a XX. század első fele volt, amikor az
akkori közlekedési és termelőeszköz viszonyok között nagyon jelentős szerepet
töltöttek be a földművelés és az állattenyésztés területén. A második világháború
után ezek közül a nehezen megközelíthető és a termelőerők fejlődése miatt funkciójukat szinte teljesen elvesztő lakott területeket felszámolták. Ma már csak a jó
közlekedési adottságokkal rendelkező Lajvér-, Kövesd- és Furkó-puszták állnak,
azonban a lakosság életmódja természetszerűleg átalakult és az életszínvonal is
közelít a kisvárosi nívóhoz.
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Bátaszék Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2009–2015. (2009) – Elfogadta Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2/2010 (I.21.) KT határozatával.
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Katonai felmérési és topográfiai térképek
KSH adatok

TÉR- ÉS IDŐBELI SAJÁTOSSÁGOK
A MAGYAR VÁROSODÁSBAN (1870–2010)
TÓTH JÓZSEF

Bevezetés
Az urbanizáció a termelőerők globális fejlődésének olyan aspektusa, mely ez
általános általános érvényű és elemi erejű folyamatból fakadó sajátosságokon túl
számos, az urbanizációból magából eredő jellegzetességgel is rendelkezik. Ezek
döntő hányada az időbeni alakulással és a térbeli differenciákkal függ össze.
Az urbanizációs folyamat hosszabb távú elemzése és értékelése fontos és számos tanulsággal kecsegtető feladata a kérdéskörrel foglalkozóknak, köztük a geográfusoknak is. Anélkül, hogy a rendkívül összetett problematika kiterjedt szakirodalmából ezen a helyen bárkit is kiemelnénk, rögzítjük a legfontosabb jellegzetességeket:
• világosan elkülöníthetők az urbanizáció egészével, minőségi és mennyiségi
aspektusával foglalkozó munkák;
• a városodással, tehát a mennyiségi oldallal foglalkozó munkák időbeni szakaszolásra és a regionális differenciák feltárására koncentrálnak;
• ezek a munkák vagy a mindenkori városi jogállású településeket elemzik,
vagy a mai városokat visszavetítve teszik vizsgálat tárgyává a városodást;
• a vizsgálatok egy része eljut a mai állapot elemzéséig, míg mások bizonyos
történelmi időszak sajátosságait tárják fel.
Összegzésünkben egy megadott időszak (1870–2010) jelenségeivel foglalkozunk, csaknem kizárólag a városodással, tehát a mennyiségi oldallal, vállalkozva
mind az időbeni, mind pedig a területi sajátosságok felmutatására. Bizonyos jogállást illető és dinamikai típusokra is kitérünk, megkíséreljük összevetni a mindenkori városi és a visszavetített városi kör elemzésének eredményeit és a mai
kép összegző értékelésére is vállalkozunk. Adataink zöme népszámlálási forrásból
származik.
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1.Eredmények
1.1. Országos és makroregionális változások
Az 1870-től áttekintett 140 esztendő alatt Magyarország lélekszáma ötmillióról
tízmillióra emelkedett. A népességszám-növekedés – népszámlálási időpontok
szerint – 1941-ig eltérő ütem mellett ugyan, de folyamatos volt, majd a II. világháború és a vele kapcsolatos, a népességet markánsan érintő események következtében, 1949-re csökkenés következett be. Az újra meginduló, állami intézkedésekkel is ösztönzött, egyre csökkenő ütemű lélekszám-növekedés 1980-ig tartott,
majd az ország népességszáma mind a mai napig tartós fogyásba ment át. A csúcsot 1981-re érte el több mint 10,7 millió fővel, míg az utóbbi években csak a
pozitív nemzetközi vándorlási egyenleg tudja a lélekszámot tízmillió fölött tartani.
A városok mindvégig egyre növekvő szerepet töltenek be az ország népesedésében. A mindenkori nemzetközi városi jogú településeket alapul véve 1870-ben
alig több mint egymillió, ma pedig közel hétmillió ember tekinthető urbánusnak.
A ma városi jogállású települések adatainak visszavetítésével a helyzet annyiban
változik, hogy az induló időpontban több mint kétmillió városi lakos az 1980-as
évek közepén közel 7,3 millióra nő és csak ezután csökken a mai hétmilliós értékre.
A városi lakosság számának változását tekintve ez azt jelenti, hogy a viszonyszám – tükrözve az urbanizáció erejét – kereken 20%-ról megközelítően 70%ra
nőtt – ha a mindenkori városokat vesszük számba. Ez esetben szembetűnők a
magyar urbanizációs folyamat sajátos szakaszai is: az első világháborúig tartó
gyors növekedés (a városi lakosság aránya másfélszeresére nő), a két világháború
közötti stagnálás (az urbánus-arány 30%-os marad), majd a II. világháború utáni
gyors, társadalmi-gazdasági folyamatokon túl politikai intézkedésekkel is segített
városodás (a viszonyszám 1970-re mintegy 45%, mára közel 70%).
A mai városi jogú települések adatainak visszavetítésével némileg árnyaltabb
képet kapunk. Az urbanizációs folyamatok magasabb arányszámmal (40%) indul,
kisebb ingadozásokkal jut el az extenzív városnövekedés 1980 körüli csúcsértékéhez, majd napjainkig lényegében stagnál. Ebben a két különböző megközelítésben az is megnyilvánul, hogy városi jogú települések a korszakokon átívelő módon sem mindig ténylegesen urbánus jellegűek voltak, a demográfiai folyamatok
kedvezőtlenre fordulása is megmutatkozik és az utóbbi időszak adataiban a rendszerváltozást kísérő gazdasági átrendeződés városi lélekszámot hátrányosan befolyásoló következményei is tükröződnek.
A városi jogállású és a ténylegesen urbánus jellegű települések hazai gyakorlatunkban megvalósuló éles eltérését a makroregionális adatok különösen jól mutatják. Jellemző példa: 1870-ben az Alföldön csaknem félmillió, ugyanakkor ÉszakMagyarországon mindössze 80 ezer városlakó volt, de még a Pest-Budát magába
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foglaló Központi Régióban is csak háromnegyede, mint az abban a korban kifejezetten rurális jellegű Alföldön. A makrorégiók közötti különbség a későbbi, ismert irányú és arányú folyamatok hatására lényegesen változik, esetenként a viszszájára fordul. Ezek a differenciák – bár tompított formában – akkor is érzékelhetőek, ha a mai városok visszavetített népességszámával operálunk (1. táblázat).
Magyarország lélekszáma kétszeresére nőtt a 140 esztendő alatt. A növekedés
úgy következett be, hogy amíg a rurális térségek lakossága közel 4 millióról alig
több mint 3 millióra csökkent, addig az urbánus térségek népessége hatszorosára
nőtt. A regionális differenciák számottevő és időszakonként is sajátosságokat
mutatnak. Legdinamikusabb lélekszám-növekedéssel a Központi Régió tűnik ki,
amely Budapest világvárossá fejlődése, majd agglomerációjának kialakulása következtében több mint 350%-kal nagyobb népességet koncentrál az időszak végén, mint annak kezdetén. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a városi lakosság
növekedési üteme nem itt, hanem a Dunántúlon és Észak-Magyarországon a legmagasabb annak ellenére, hogy az utóbbi évtizedekben az agglomeráció egyre
több települése kap városi rangot.
Az Alföld az időszak elejét jellemző gabonakonjunktúra és infrastrukturális
fejlődés következtében kedvező dinamikával tűnik ki, de később mind az összlakosság, mind pedig az urbánus népesség növekedése tekintetében elmarad a többi
makrorégiótól. Az 1980-as évektől az össznépesség minden régióban csökken és
hasonló helyzet alakul ki az urbánus lakosság esetében is. A csökkenési ütemdifferenciák jellegzetesek: először az államszocialista időszak legfejlettebb, ipari
jellegű régiói (Központi Régió, Észak-Magyarország) vesztettek a legnagyobb
arányban korábbi lélekszámukból, majd – már a XXI. században – helyreállni
látszik a „rend”: a Központi Régió és a Dunántúl revitalizációja sikeres, míg – bár
helyzetük a múlthoz képest javul – Észak-Magyarország és az Alföld társadalmigazdasági problémáinak érdemi enyhülése várat magára és ez a helyzet a népesedésben is tükröződik.
A városi lakosság növekedési üteme régiónként és időszakonként igen nagy
mértékben eltér. Ebből a szempontból a Központi Régió vezet – bár egyre csökkenő lendülettel – egészen a II. világháborúig, de onnan – az extenzív iparosítás
nyomán – a Dunántúl és Észak-Magyarország tör az élre (az 1970-ig terjedő időszakban urbánus lakók száma megduplázódik!), míg az évezred utolsó másfél
évtizede (a várossá nyilvánítások nyomán) az Alföldé.
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1. táblázat
Az egyes régiók összes és városi (mindenkori és mai) lakosságának alakulása
1000 fő (1870–2009)
Régiók
Évek

1870

1900

1920

1945*

1970

1985
**

2000
***

2008
****

Összlakosság
Akkori városi
lakosság
Mai városi
lakosság
Összlakosság
Akkori városi
lakosság
Mai városi
lakosság
Összlakosság
Akkori városi
lakosság
Mai városi
lakosság
Összlakosság
Akkori városi
lakosság
Mai városi
lakosság
Összlakosság
Akkori városi
lakosság
Mai városi
lakosság
Összlakosság
Akkori városi
lakosság
Mai városi
lakosság
Összlakosság
Akkori városi
lakosság
Mai városi
lakosság
Összlakosság
Akkori városi
lakosság
Mai városi
lakosság

Központi
régió

Dunántúl

ÉszakMagyarország

Alföld

Együtt

232,2

1929,6

712,9

1736,6

5011,3

358,3

216,3

80,1

457,5

1112,2

464,5

554,1

205,5

1005,1

2229,2

1311,6

2352,2

878,3

2312,4

6854,5

344,5

334,3

125,6

618,8

2013,3

1086,6

776,2

307,9

1353,0

3523,7

1803,8

2550,0

1013,1

2620,0

7886,9

1312,1

419,3

159,8

763,0

2654,2

1533,4

911,7

377,3

1555,9

4378,3

2277,3

2767,8

1161,7

2998,0

9204,8

1680,6

515,4

225,3

851,0

3272,3

1969,8

1062,9

445,7

1708,2

5186,6

2879,7

3087,3

1351,3

2982,7

10301,0

2140,5

1108,3

455,7

1156,5

4861,0

2540,2

1551,6

645,9

1876,3

6614,0

3020,0

3190,0

1360,0

3010,0

10580,0

2265,9

1549,7

581,2

1382,8

5779,6

2654,0

1864,9

724,5

2021,0

7264,4

2861,8

3117,3

1290,4

2928,8

10198,3

2215,3

1757,5

641,8

1880,5

6495,1

2471,0

1843,4

681,4

2001,0

6996,8

2897,3

3062,9

1236,7

2846,5

10045,4

2421,2

1833,1

658,2

1968,0

6880,5

2421,2

1833,1

658,2

1968,0

6880,5

*1949, **Becslés, ***2001, ****2008.01.01
Szerkesztette: TÓTH J. 2010. saját gyűjtés alapján
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A XXI. század első évtizede (alacsony dinamikával) az újrarendeződésé, de a
mai városállomány visszavetített adatai alapján már negatív értékek mellett
(2. táblázat).
1870-ben 42 olyan település volt Magyarország mai területén, amely városi
jogállással rendelkezett. Ez a szám a XIX. században – dacára a közigazgatás
polgári reformjának – már nem változott. 1920-ig további kettő, 1945-ig újabb
hat település kapott városi jogokat. Innen kezdve a várossá nyilvánítások felgyorsultak, így 1986-ra már több mint kétszer annyi városunk volt (108), majd 2009re ez a szám – újabb háromszoros növekedéssel – 328-at ért el. A regionális különbségek is számottevőek: a vizsgált 140 év során az Alföldön kezdetben (egy
évszázad alatt!) mindössze héttel nőtt a városok száma, majd utána közel százzal
és a 1870-es hússzal szemben meghatszorozódott és elérte a 121-et. Ugyanakkor
ez a legalacsonyabb regionális növekedési ráta: a többi három makrorégióban
meghaladja (Észak-Magyarország) vagy megközelíti (Központi Régió, Dunántúl)
a tízszeres arányt.
A városállomány növekedése természetesen együtt járt a városok sűrűsödésével. Általánosságban ezt a folyamatot a két végponton az az adatpár jellemzi,
hogy 1870-ben 1000 km2-re alig fél város jutott, míg 2009-re ez a szám 3,5-re
nőtt. A régiók egymáshoz viszonyított arányszámai lényegében nem változtak, a
városodás mutatói megközelítően azonosan alakulnak.
A várossá nyilvánítások gyakorisága alapján a vizsgált időszak több kisebb intervallumra bontható. Az első harminc évben nincs ilyen aktus, míg a második
húsz évben kettőre is sor került. A harmadik időszak negyed évszázada már hat új
várossal gyarapítja az állományt, a negyedik 25 éves intervallumban pedig már 23
új város születik. A következő 15 év (1971–1985) átmeneti jellegű és 35 új várost
avat. Az 1986–2009 közötti időszak közel negyedszázada jelenti a csúcsszintet:
ekkor 220 új várost avatnak Magyarországon, lényegesen többet, kétszer annyit,
mint amennyi addig létezett (108). Más megközelítésben: amíg a XX. század
elején egy évben átlagosan 0,1 várossá nyilvánítás jutott, tehát tíz évenként került
sor egy új város avatására, addig a század végén és a XXI. század elején évente
átlagosan kilenc új város született. (Ha figyelembe vesszük, hogy a választások
évében nem került sor várossá nyilvánításra, így minden negyedik év kiesik, ez a
szám még nagyobbra nő.)
Az Alföld és a Dunántúl áll az élen a makrorégiók közül nagyjából azonos értékkel, bár csúcs-intervallumukat nem azonos időszakban érik el. A Központi
Régió az agglomerációs fejlődés felgyorsulásával, a szuburbanizáció megerősödésével az utóbbi évtizedekben megkezdte a felzárkózást, ami viszonylag rövid idő
alatt látványos eredményekhez vezetett.
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2. táblázat
Az egyes régiók összes és városi (mindenkori és mai) lakosságváltozási üteme
% (1870–2008)
Központi
régió

Dunántúl

ÉszakMagyarország

Alföld

Együtt

Összlakosság
Akkori városi
lakosság
Mai városi
lakosság

107,5

21,9

23,2

33,2

36,8

106,8

54,6

56,8

35,3

81

133,9

40,1

49,8

34,6

58,1

Összlakosság
Akkori városi
lakosság
Mai városi
lakosság

37,5

8,4

15,3

13,3

16,5

40,4

25,4

27,2

23,3

31,8

41,1

17,5

22,5

15

24,3

Összlakosság
Akkori városi
lakosság
Mai városi
lakosság

26,3

8,5

14,7

14,4

15,2

28,1

22,9

41

11,5

23,3

28,5

16,6

18,1

9,8

18,5

Összlakosság
Akkori városi
lakosság
Mai városi
lakosság

26,5

11,5

16,3

-0,5

11,9

27,4

115

102,3

35,9

48,5

29

46

44,9

9,8

27,5

Összlakosság
Akkori városi
lakosság
Mai városi
lakosság

4,9

3,3

0,6

0,9

2,7

5,9

39,8

27,5

19,6

18,9

4,5

20,2

12,2

7,7

9,8

Összlakosság
Akkori városi
lakosság
Mai városi
lakosság

-5,2

-2,3

-5,1

-2,7

-3,6

-2,2

13,4

10,4

36

12,4

-6,9

-1,1

-5,9

-1

-3,7

Összlakosság
Akkori városi
lakosság
Mai városi
lakosság

-0,5

-1,4

-2,9

-1,8

-1,5

7,4

2

1

2,5

3,9

-3,7

-2,8

-4,8

-3,7

-3,6

Összlakosság

353,5

59,4

75,6

65,6

100,5

Akkori városi
lakosság

664,3

828,8

809,6

421,2

606,7

664,3

828,8

809,6

421,2

606,7

Régiók
Időszak

1870–
1900

1901–
1920

1921–
1945

1946–
1970

1971–
1985

1986–
2000

2001–
2008

1870–
2008

Mai városi
lakosság
Szerkesztette: TÓTH J. 2010.

Forrás: KSH-adatok alapján saját számítások

Tér- és időbeli sajátosságok a magyar városodásban (1870–2010)
Tóth József

1870-ben egy átlagos magyar városban 26,5 ezer fő élt. Ez az érték a Központi
Régió közel 72 ezres és a Dunántúl alig 17 ezres átlagos városi lélekszáma és az
Alföld, valamint Észak-Magyarország országostól alig elmaradó adatának eredőjeként jött létre. Az átlagértékek száz éven át, egészen 1970-ig országosan és regionálisan egyaránt növekedtek (az átlagos magyar városban 1970-ben már csaknem 67 ezren éltek), a Központi Régió (természetesen elsősorban a főváros mentén) magasan kiemelkedett, míg a másik három makrorégió megközelítően 40
ezer fős szinten nivellálódott. A második szakasz négy évtizede alatt viszont (természetesen elsősorban a várossá nyilvánítások egyre gyakoribbá válása révén)
látványosan csökkent az átlagos magyar város lélekszáma és napjainkra a 140
évvel ezelőtti értéknél is alacsonyabban, 21 ezer főnél állapodott meg.
A regionális különbségek is csillapultak: a Központi Régió az 1970-es csúcséveinek (356,8 ezer fő) mintegy hatodával (49,4 ezer fő) vezet, míg a többi régió 1516 ezer fő körüli átlaglélekszámot tud felmutatni. Nem kétséges, hogy a várossá
nyilvánítások folytatódnak, ami – természetes következményként – maga után
vonja az átlagos népességszám további csökkenését is.
A 140 év alatt a városi lakosság arány 22,2%-ról 68,5%-ra nőtt. Ebben az
aránynövekedésben összegződött a meglévő városok gyakran igen nagy mértékű
migrációs nyeresége, ennek korspecifikus volta miatt a megnövekedett természetes szaporodás, a nem városi jogállású települések városokba csatolása, majd végül egyes központi szerepkört betöltő községi/nagyközségi jogállású települések
várossá nyilvánítása. A lassú aránynövekedés a II. világháború után gyorsul fel és
ettől kezdve jut egyre nagyobb szerephez a várossá nyilvánítás.
1.2. A területi kép jellegzetességei
A magyar városállomány időbeni fejlődésének és területi allokációja változásának elemzését egy, a mai helyzetet bemutató képpel (1. ábra) kezdjük. E képen
egyértelműen érzékelhető a magyar városrendszer elemeinek sűrűsége, a nagyobb
városok kiemelkedése és területi eloszlása, a Budapest körüli város-sűrűsödés
megjelenése, a megyehatárokhoz igazított makrorégiók szerinti eloszlás lényegi
homogenitása, a még meglévő, bár egyre inkább visszaszoruló városhiányos térségek elhelyezkedése.
Ragaszkodva a népszámlálási időpontokhoz, az eltelt időszak így átfogható
131 évét (1870–2001) együttesen tekintve és a városodási különbségeket vizsgálva érdekes megállapításokat tehetünk. A népességszám-változás ütemkülönbségeire vonatkozóan ezek közül az alábbiak emelhetők ki:
• a különbségek óriásiak: a többször tíz százalékos lélekszám-csökkenéstől a
több mint 230-szoros népességszám-növekedésig terjednek;

51

52 Dimenziók térben és időben

Tanulmánykötet a 60 éves Rudl József tiszteletére

• van olyan városunk is, amely egyáltalán nem létezett az elemzett korszak
kezdetén: Sándorfalvát a településüket elpusztító tiszai nagyárvíz (1879)
után alapították Algyő lakói a Pallavicini-birtokon;

1. ábra: Magyarország városállománya (2009.07.01.)

• 19 olyan városunk van, amelynek 2001-ben kevesebb lakosa volt, mint tizenhárom évtizeddel azelőtt;
• a legnagyobb arányban Gönc veszített lélekszámából (38%), de további három város (Mindszent, Dunaföldvár, Abaújszántó) népessége negyedével,
további kettőé (Battonya, Nagybajom) ötödével csökkent;
• a népesség-vesztett városok egy csoportja a hagyományos agrárszerepkör
helyébe nem (vagy elégtelen mértékben) tudott más funkcióra szert tenni e
hosszú időszak alatt sem (Túrkeve, Gyomaendrőd, Körösladány, Füzesgyarmat, Nagybajom, Szarvas, Tótkomlós);
• a strukturális váltás elmaradásának következményével küszködő városok
közül Szarvas és Tótkomlós esetében a szlovák-magyar lakosságcsere társadalmi szerkezet-romboló hatása is szerepet játszott;
• külön csoportot képeznek azok a városok, amelyek korábbi funkcióikat a
vízre telepítették és a vasúti közlekedés dominánssá válása forgalmi árnyékba szorította őket (Dunaföldvár, Dunavecse, Adony, Mindszent, Abádszalók);

Tér- és időbeli sajátosságok a magyar városodásban (1870–2010)
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• tartós válságba kerültek a Tokaj-Hegyalja bortermelésre, az azt szolgáló
iparokra és a borkereskedelemre szakosodott kisvárosai is (Tokaj, Gönc,
Abaújszántó);
• a hátrányos helyzetbe került városok sajátos csoportját alkotják végül a trianoni határ mellé került kisebb-nagyobb települések is (Battonya, Makó,
Bácsalmás, Létavértes);
• véletlen egybeesés, hogy ugyancsak 19 azon városaink száma, amelyek extrém lélekszám-növekedést produkáltak (ha az extremitást tízszeres vagy
nagyobb növekedésként értelmezzük);
• az időszak legnagyobb arányban növekvő városa Szigethalom (23 292 %);
• a növekedési ütem szerinti sorrend első hat helyén a budapesti agglomerációhoz tartozó városok állnak, mint a gyorsan növekvők legdinamikusabb
csoportja;
• a vidéki nagyvárosok körül formálódó agglomerációs gyűrű városainak lélekszáma a budapestieknél mérsékeltebben ugyan, de a környékhez és a létrehozó nagyvárosukhoz képest gyorsan nő;
• néhány bányaváros extrém mértékben nő (Tatabánya, Komló, Oroszlány),
bár legdinamikusabb intervallumuk nem esik egybe;
• a többi bányaváros (Dorog, Ajka, Salgótarján, Ózd) is több mint ötszörös
lélekszám-növekedést ért el;
• külön kategóriát képviselnek a II. világháború utáni extenzív iparfejlesztés
szocialista városai (Kazincbarcika, Százhalombatta, Dunaújváros, Tiszaújváros), jellemzően 10–15-szörös lélekszám-növekedéssel;
• két település képviseli az állami agrárfejlesztés gyors népességszámnövekedésben máig is kitűnő eredményeit: Mezőhegyes lélekszáma 14szerese, Bábolnáé 5 és félszerese az 1870-esnek;
• az ugyancsak külön típust jelentő Martfűt a telepített cipőipar, Balatonfűzfőt a vegyipar/hadiipar lendítette fel;
• Balatonfűzfő fejlődésében később már a tó idegenforgalmi vonzereje is szerepet játszott, csakúgy, mint Fonyód 11-szeres, Balatonboglár, Siófok és
Balatonfüred 5–8-szoros lélekszám-növekedésében;
• a XIX–XX. századi vasútépítések nyomán csomóponti szerephez jutott városok (Pusztaszabolcs, Dombóvár, Hatvan, Szentlőrinc) népességszáma is
többszörösére növekedett;
• az előbbi városokhoz hasonlóan, de más időszakban nőtt nagyra Záhony, a
különleges vasúti csomóponti szerepkörű város népességvonzó szerepe;
• a közigazgatási szerepkör kiemelkedően nagy szerepet csak Zalaegerszeg
fejlődésében mutatott fel;
• az említett típusok majdnem mindig keverve, komplexitásra mutató módon
jelennek meg.
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Az eltérő ütemű népességszám-változást mutató városok terület elhelyezkedésében feltételezhető törvényszerűségeket keresve az alábbi fontosabb megállapításokat tehetjük:
• az időszak legfontosabb népességkoncentráló térsége vitán felül álló módon
Budapest és agglomerációja, mint ahogy ez a térség városodottságában és a
városok népességszám-növekedésében is megnyilvánul;
• a dinamikus agglomerációs övezet nyugat – északnyugat felé egy gyors városi lélekszám-növekedéssel jellemezhető, Bécs felé irányuló, egészen az
államhatárig kontinuus sávba megy át;
• ezen a sávon keresztül, a Dévényi-kapun át érintkezik Magyarország és az
egész Kárpátia a nyugat-európai innovációs centrummal, így ennek jelentősége nehezen túlbecsülhető;
• a budapesti agglomerációból délkeletre irányuló, Kecskemétet már elért sáv
ugyancsak európai térszerkezeti vonalakat követ, a Kárpát-medence balkáni
kapuja felé irányulva;
• a háromszorosnál nagyobb lélekszám-növekedéssel kitűnt városok összefüggő nagyobb térsége alakult ki a Közép-Dunántúlon viszonylag komplex,
ipari, közigazgatási és idegenforgalmi bázison;
• az Észak-Magyarországon elhatárolható hasonló térség bázisa szimplább,
így ingatagabb (bányászat, nehézipar);
• a Dél-Dunántúl központi térségében elhatárolható terület már kisebb, bázisát a bányászat, a közlekedés és a közigazgatás biztosította;
• a többi kiemelkedő térség kisebb, közülük a kontinuitásában megmegszakadó Debrecen – Nyíregyháza – Záhony sáv emelhető ki;
• a legnagyobb olyan térség, melyen a városok lélekszáma nem éri el az
1870-es szintet, a Tiszántúl középső része;
• nagyobb, legalább három várost magába foglaló térségek az előbbin túl
Délkelet-Magyarországon, a Közép-Duna vidékén és a Zempléni-hegység
környékén találhatók;
• egy-egy csökkenő lélekszámú város található még a Tisza és a Duna mentén, valamint a trianoni államhatár szomszédságában.
1870 és 1904 között nem volt várossá-nyilvánítás Magyarországon: három és
fél évtized a leghosszabb ugyan a változatlan városállománnyal rendelkező korszakok között a vizsgált időszakban, de korántsem az egyetlen: 1925 és 1944
között húsz év, 1906 és 1917 között 12 év, míg 1960 és 1965 között 6 esztendő
telt el új település városi jogokkal való felruházása nélkül. Egészében véve: a
vizsgálat tárgyát képező 140 évből 98-ban nem került sor ilyen aktusra, míg 42
esztendőben igen. A megoszlás igen egyenetlen: 12 olyan év volt, amikor csak
egy-egy városavatásra került sor, de a rendszerváltozás hajnalán, 1989-ban 40,
2009-ben 22, 2004-ben 18 új város született (2. ábra).

Tér- és időbeli sajátosságok a magyar városodásban (1870–2010)
Tóth József

2. ábra: A várossá nyilvánítások alakulása (1900–2009)
Forrás: LOVÁSZ GY. nyomán, kiegészítve.

Azok a kritériumok, melyek alapján egy település várossá nyilvánítható, koronként eltérőek, néha szigorúbbak, néha enyhébbek – megfelelően az állami
akaratnak, a politika céljainak. A fogalmi kérdések körül is gyakran lángol fel a
vita (TÓTH J. 2008; 2009).
A közigazgatási- jogi- politikai városfogalom mindenkor és mindenhol eltér a
különböző diszciplínák, így a településföldrajz definíciójától. Ez nem baj. Különösen olyan sokszorosan összetett, bonyolult működésű entitás esetén, mint a
város, természetesnek tekinthető, hogy más-más megközelítések eltérő összetevőket hangsúlyoznak. Ez igaz az időben egy-egy ország esetében, és nem vitatható a
szigorú tények ellenében a térben sem egy-egy időpont vagy intervallum esetében. Ennek az álláspontnak az értelmében természetes, hogy egy időpontban más
és más irányú az eltérés például a település-földrajzi és a jogi értelemben vett
városok között országonként, és egy országban különböző időpontokban ugyancsak léteznek ezek a differenciák. Magyarországon például a kiegyezés után a
település-földrajzi értelemben városként funkcionáló települések száma lényegesen meghaladta a megszigorított jogi szabályozás miatt lecsökkent számú közigazgatási városokét – szemben a rendezés előtti állapotokkal, amikor mindez
fordítva volt. A magyar helyzetet azután egészen a XX. század utolsó évtizedéig
az jellemezte, hogy kevesebb volt a jogi város a földrajzi értelemben vettnél, majd
fordulat következett be, melynek nyomán ma a jogi városok száma haladja meg a
településföldrajz által központi szerepkörűnek elismert településeket. (Az eltérés
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mértéke ugyan nem ismert, mert a különböző szerzők vizsgálatai, illetve becslései
korántsem megegyezők.)
A várossá nyilvánítások többünk véleménye szerint folytatódni fognak. A
rendszerváltozás óta az egységes szabályozás csak nyomokban lelhető fel, egyedül a választási évben való várossá nyilvánítás tilalma tekinthető szabálynak –
azon kívül, hogy város csak nagyközségből szervezhető. Mind e kritérium megváltoztatásában, mind pedig az egyes településekkel kapcsolatos eljárás befolyásolásában tág tere nyílik a különböző lobby-csoportok tevékenységének.
1.3 Pozíció-változások városaink élbolyában
Rendkívül sok érdekes sajátosság tárul fel a mindenkori 50 legnépesebb magyar város lélekszám szerinti sorrendjében bekövetkezett pozíció-változások
(1870–2010) elemzésekor (3. ábra). Ezekből a legfontosabbakat kötjük csokorba:
• nem sokkoló hatású, de a teljesség kedvéért ezzel kell kezdenünk: Budapest
mindvégig fölényesen első;
• a következő helyeken Miskolc, Debrecen és Szeged osztozik időszakonként
megszerezve, majd elveszítve a jobb pozíciókat;
• legstabilisabb közülük a ma is 2. helyezett Debrecen;
• a Dunántúl két „metropolisza” közül Pécs változatosabb pályát befutva az
5., míg Győr stabilan a 6. helyen áll;
• az Alföld városai egészében véve pozíciót veszítenek, de közöttük három fő
típus különíthető el, érdemi különbségekkel;
• az elsőbe a zuhanó városok tartoznak: Makó pl. a 10. helyről az 50-ikre kerül, Hódmezővásárhely pedig az előkelő 4-ikről a 22-ikre, néhány
(Túrkeve, Kisújszállás, Mezőberény) pedig már az időszak elején eltűnik;
• a második alföldi típusba a makrorégió egészének háttérbe szorulásával
arányos pozíció-vesztésű városok tartoznak, mint pl. Szeged (2.–4.), Kecskemét (5.–8.), vagy a közepesek közül Cegléd (14.–24.) és Baja (15.–25.);
• az Alföldi városok harmadik típusát a gyorsan növekvők, így pozíciójukat
eredményesen javítók alkotják, mint pl. Nyíregyháza (17.–7.) vagy Szolnok
(31.–11.);
• a Központi régió, azon belül a budapesti agglomeráció városai jelentik az
Alföld ellentettjét: pozícióikat gyorsan javítják;
• az agglomeráció régebben Top-50-be kerülő városai is csak az 1960-as,
1970-es években jelentek meg a tabellán, de Érd ma a 15., Dunakeszi a 27.,
Gödöllő pedig a 30. legnépesebb magyar város;
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3. ábra: A legnépesebb 50 magyar város pozíció-változása 1870 és 2010 között
Szerkesztette: TÓTH J. 2010.
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• az agglomeráció új hullámát – az ezredforduló körüli indulással – Szigetszentmiklós (37.), Budaörs (44.) és Szentendre (48.) képviseli a legnépesebb ötven magyar város között;
• a Dunántúl és Észak-Magyarország városai nem makroregionálisan különböznek egymástól, hanem jellegzetes időbeni típusokba sorolhatók;
• az Ózd-típus az XX. század elején jelenik meg a Top-50-ben, magasra tör,
majd visszaesik (Ózd: 0–20.–26., Tatabánya: 0–10.–12., Salgótarján: 0–
21.–23.);
• az Eger-típusokba tartozó városok változatos karrier-állomások után lényegében ugyanoda jutnak ahol voltak (Eger: 19.–17.–22.–16.–19., Gyöngyös:
30.–39.–28.–31., Pápa: 29.–35.–32.);
• a Mezőkövesd típusba tartozó megjelenik az időszak egy részében a Top50-ben, majd ismét eltűnik (Mezőkövesd: 0–39.–0, illetve Hatvan: 0–49.–
48.–49.–48.–0);
• az Ajka-típus az 1960-as években jelenik meg, viszonylag jó pozíciót ér el,
majd visszaesik az alsó pozíciók egyikébe (Ajka: 0–35.–41., Komló 0–38.–
46., Tata: 0–47.–49.);
• a Kaposvár-típus látványos pozíció-javulást ér el (Kaposvár: 50.–13.,
Szombathely: 38.–10.), általában töretlen fejlődéssel.
A Top-50-en belül a vizsgált időszakban igen jelentős regionális szerkezetmódosulások zajlottak le. Ezek természetesen összhangban vannak a területi
megosztásban bekövetkezett makroregionális funkció-változásokkal, azoknak az
urbanizációs folyamatokban megnyilvánuló sajátosságaiként értelmezhetők. Valamennyi számszerű összefüggés, amelyet összeállításunkban szerepeltettünk,
egyértelműen arra utal, hogy az Alföld makroregionális pozíciója meggyengült, a
Központi Régióé pedig megerősödött – a két másik régió szerepének érdemleges
változása nélkül. Néhány kiemelés:
• a legnépesebb 50 magyar város közül 1870-ben még 27 volt alföldi, 2010re már csak 16 maradt;
• ezzel szemben a Központi Régió részesedése 8%-ról 20%-ra növekedett;
• a Dunántúl ma 15 helyett 18, Észak-Magyarország pedig 4 helyett 6 várossal képviselteti magát a Top 50-ben;
• miután a legnépesebb 50 város csoportján belül is változnak a helyezési
számok, ezek számbavételével még plasztikusabb képet kapunk az átrendeződésről;
• a helyezési számok alapján megmutatkozik az a sajátosság, hogy a Központi Régió gyorsan növekvő agglomerációs városai még nem jutottak kellő
számban a Top 50-be és ha igen, csak a rangsor aljára, így a helyezési szá-
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mok alapján számított arány elmarad a városok számának alakulása nyomán adódótól;
• az Alföld lemaradása a helyezési számok alapján még nagyobb; mint a városszám tekintetében;
• a Dunántúl városodása kiegyensúlyozottabb, mint Észak-Magyarországé
(3. táblázat).
3. táblázat
A magyar városok Top 50-jének regionális szerkezetváltozása (1870–2010)

Központi
Körzet
Dunántúl
Alföld
ÉszakMagyarország
Összesen

Az
összes
helyezési
szám
változása (%)

A
városok
számának

Városok száma

Összes
helyezési szám

Átlagos
helyezési szám

1870

2010

1870

2010

1870

2010

4

10

121

198

30,5

19,9

150,0

63,6

15
27

18
16

285
718

485
384

19,1
26,6

27,0
24,0

20,0
-40,7

70,2
-46,5

4

6

101

158

25,2

26,3

50,0

56,4

50

50

1225

1225

24,5

24,5

0

0

Szerkesztette: TÓTH J. 2010.
Forrás: saját számítások

2. Összegzés és mai helyzetkép
A mai helyzetkép annak alapján adható meg viszonylagosan időtálló módon, hogy
megtörténtek a 2009. évi várossá-nyilvánítások, ugyanakkor (miután a 2010. év
választási esztendő volt) legközelebb csak idén esedékes a városállomány változása és – végül – rendelkezésre állnak a most elérhető legfrissebb lélekszám adatok 2008-ból. Ezek alapján készült összeállításunk (4. táblázat), melyek információi közül az alábbiakra külön is érdemes a figyelmet felhívni:
• a kutatások alapján elkülöníthető, de megyehatárokhoz igazított kiterjedésű
négy makrorégió közül a Dunántúl és az Alföld meglehetősen nagy és
megközelítőleg azonos területű, míg Észak-Magyarország ezeknek alig
több mint egyharmada, a Központi Régió pedig egyötöde;
• a szignifikánsan eltérő népsűrűség (a Központi Régió több mint 400-as értékével szemben a többi makrorégióban 80–90 körüli népesség él négyzetkilométerenként) már jelzi, hogy a lélekszám-adatok más csoportosulást
adnak: Észak-Magyarországon kívül a többi makrorégió mintegy 3–3 milliós népességet koncentrál;
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• a városok számát tekintve ismét a kétosztatúság kerül előtérbe: a Központi
Régióban és Észak-Magyarországon 50 alatti, míg a Dunántúlon és az Alföldön jóval 100 fölötti a városok száma;
• az ilyen értelemben vett urbánus lakosság-arány tekintetében már ismét 1:3
a megoszlás a Központi Régió kiugrása révén, de figyelemre méltó az Alföld arányos átlag feletti értéke is (annak beszámításával is, hogy az alföldi
városok adataiban általában véve, de egyes esetekben különösen nagy a
külterületi, kifejezetten rurális körülmények között élő lakosság aránya).
4. táblázat
A magyar városodás mai helyzete és regionális különbségei (2009.07.01.)
Terület
(km2)
Központi
Régió
Dunántúl
ÉszakMagyarország
Alföld
Együtt

Népesség
2008
(ezer fő)

Népsűrűség
(fő/ km2)

Városok
száma

Városi
lakosság
aránya
(%)

Városok
átlagos
lélekszáma
(ezer fő,
2008)

6919

2897,3

419

49

83,6

49,4

36614

3062,9

84

115

59,8

15,9

13429

1236,7

92

43

53,2

15,3

36068
93030

2848,5
10045,4

79
108

121
328

69,1
68,5

16,3
21

Szerkesztette: TÓTH J. 2010. saját számítások alapján

A 2009. július 1-i állapot szerint Magyarországon 3 152 közigazgatási értelemben önálló település van. Ezek jogállás szerinti szerkezetében és területi megoszlásában számos sajátosság ismerhető fel. Ezek közül az alábbiakat emeljük ki
(5. táblázat):
• településállományból 328 városi (10,4%) és 2824 községi jogállású; városaink közül egy főváros, 23 megyei jogú város és 304 külön kiemelés nélküli város van;
• a főváros léte és mibenléte vitán felül áll ugyan, de annak megjegyzése bővebb kifejtés lehetősége nélkül is ide kívánkozik, hogy egyrészt a jövőben
rendezendő a fővárosi kerületek önkormányzati státusza, mely hármas abszurditás forrása, másrészt pedig napirendre tűzendő a főváros agglomerációjának viszonylat-rendszere, ideértve Budapest közigazgatási határának
1950 óta ismert aktuális kiterjesztését is;
• a megyei jogú városok (elnevezésüknek megfelelően) a megyékkel egyenjogúak és ami ennek abszurd következménye, nem tartoznak saját megyéjükhöz, mely helyzet a régen esedékes közigazgatási reform során feltétlenül megszüntetendő;
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• a megyei jogú városok köre ugyancsak problematikus: kezdetben az 50 000
főnél népesebb, a feltételezések szerint bizonyos regionális szerepkörökkel
is rendelkező településekre terjedt ki, de később ide sorolták a két lélekszám-határ alatti megyeszékhelyet, Salgótarjánt és Szekszárdot is, majd bekerült a gyorsan növekvő lélekszámú, a mennyiségi határt bőven túlhaladott, de regionális funkciókkal nem rendelkező agglomerációs település,
Érd is, míg az időközben határérték alá csökkent népességszámú Hódmezővásárhely (és néhány más város) ugyanakkor a második kategóriában
maradt;
• sokan (mint az a Területi Statisztika c. folyóiratban 2008–2009-ben lezajlott vitában is megnyilvánulóvá lett) soknak tartják általában a megyei városok számát, ezen belül különösen 304 „egyéb” város kisebb lélekszámú
egyedeinek városi létét, jellegét vonva kétségbe, míg mások további várossá-nyilvánításokat látnak szükségesnek és várhatónak;
• 2824 községünk közül mindössze 118 nagyközség, a többi a várossányilvánítások során (miután városi jogállásra csak nagyközség pályázhat)
„elfogyott”;
• a valamikor nyilvánvalóan helytálló kritériumok alapján elhatárolt nagyközségi körbe ma viszont csak kivételesen lehet bekerülni: ötezer főre növekvő lélekszámra van szükség egy fogyó népességű országban;
• a nagyközségi kör bővítése és/vagy a nagyközségeknek a várossányilvánításában elsőként kizárólagos szerep feloldására van szükség ahhoz,
hogy a városodás az eddigieknek megfelelő ütemben és területileg arányosan folytatódhassék;
• sokan vagyunk olyan véleményen is, hogy túl sok a község, az államterület
közigazgatásilag túlságosan elaprózódott, indokolt lehetne egy, a mai község és kistérség köré szervezett önkormányzati egység beiktatása, ami szintén a már hiányolt közigazgatási, a térségek és települések különböző strukturális szintjére egyaránt kiterjedő reformnak lenne feladata;
• a teljes településszám a „régiók” közül Dél- és Nyugat-Dunántúlon (655–
655), valamint Észak-Magyarországon (610) a legnagyobb, míg a csak
egyetlen megyéből és a fővárosból álló Közép-Magyarországon (188) a
legkisebb;
• a településrendszer történelmi sajátosságai nyomán a megyénkénti eltérések
is számottevőek: míg Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya megyében több
mint 300, addig Csongrádban alig 60 és Békés, Jász-Nagykun-Szolnok,
Hajdú-Bihar sőt Komárom-Esztergom megyében is bőven 100 alatti a települések száma;

61

62 Dimenziók térben és időben

Tanulmánykötet a 60 éves Rudl József tiszteletére

• három olyan „régiónk” van ahol öt (Nyugat-Dunántúl), illetve négy (Közép-Dunántúl és Dél-Alföld) megyei jogú város, megyék közül pedig négy
(Fejér, Győr-Moson-Sopron, Zala és Csongrád), ahol 2–2 helyezkedik el;
• jellemző, hogy a megyei jogú városok makroregionális megoszlásában már
tükröződik a tényleges urbanizációs szint: a Dunántúlon 12, az Alföldön
pedig csak 7 ilyen szintű város található;
• az „egyéb” városok tekintetében a már korábban gyakran említett sajátos
alföldi fölény mutatkozik meg, míg a megyék közül a legtöbb város Pest
(47), Borsod-Abaúj-Zemplén (27) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (26) megyében, a legkevesebb pedig Nógrádban (5), Zalában, Hevesben és Csongrádban (8–8) található;
• a „városi utánpótlást” jelentő nagyközségek csaknem fele az Alföldön fekszik, ugyanakkor Veszprém és Zala megyében csak 2–2, Vasban pedig 1
ilyen jogállású település található, míg Nógrádban egy sem;
• a községi jogállású települések területmegoszlása lényegében ugyanazon
sajátosságokat mutatja, melyekre már a teljes településállomány elemzésekor utaltunk;
• a településállomány városi jogállású részarányának tekintetében is lényeges
különbségek adódnak: amíg ez az arány országosan 10,4%, addig KözépMagyarországon 26,1%, az Alföldön közel kétszeres, a Nyugat-Dunántúlon
pedig mindössze 5%;
• e szempontból vett megyei értékek extrémek és az eddigiekből következő
sajátos alföldi fölényt mutatnak (Békés: 28%, Hajdú-Bihar: 25,6%, JászNagykun-Szolnok: 25,6%), melyben csak a budapesti agglomerációt magába foglaló Pest megye (25,7%) tud osztozni.
A 328 magyar város 56,7%-a tízezer főnél kevesebb lélekszámú. A legnagyobb arányt ebből a szempontból Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mutatja, ahol
a 27 városi jogú településből 20 ebbe a kategóriába tartozik, míg a legkisebbet
Pest megye, ahol a 48 városból mindössze 15-ben laknak tízezernél kevesebben.
A 10 000–25 000 népességszám-kategória részesedése országosan csaknem
pontosan fele az előbbinek (28,7%). Pest megyében a városok több mint fele
(51,1%), míg Nógrádban fele tartozik ebbe a nagyságrendbe. A kategória részesedése Csongrád és Zala megyében ugyanakkor mindössze 10%.
27 közép-városunk a magyar városállomány 8,2%-át jelenti. Nagyobb arányt
képviselnek az e kategóriához sorolható városaink Csongrád (30%), Pest és BácsKiskun (14,6% és 13,6%), míg öt olyan megyénk is van (Fejér, Vas, Zala, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg), ahol egyáltalán nincs ilyen nagyságrendű
város.
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5. táblázat
A települések megoszlása jogállás, megyék és „régiók” szerint (2009.07.01.)
Főváros,
megye,”Régió”

Főváros

Megyei
jogú
város

Város

Nagyközség

Község

Település
összesen

Ebből
város
(%)

Budapest
Pest
KözépMagyarország
Fejér
KomáromEsztergom
Veszprém
Közép-Dunántúl
Győr-MosonSopron
Vas
Zala
Nyugat-Dunántúl
Baranya

1

-

-

-

-

1

100,0

-

1

47

20

119

187

25,7

1

1

47

20

119

188

26,1

-

2

13

12

81

108

13,9

-

1

10

3

62

76

14,5

Somogy
Tolna
Dél-Dunántúl
Borsod-AbaújZemplén
Heves
Nógrád
ÉszakMagyarország
Hajdú-Bihar
Jász-NagykunSzolnok
SzabolcsSzatmár-Bereg
Észak Alföld
Bács- Kiskun
Békés
Csongrád

-

1

14

2

200

217

6,9

-

4

37

1

343

401

10,1

-

2

9

5

166

182

6,0

-

1

11

1

203

216

5,6

-

2

8

2

245

257

3,9

-

5

28

8

614

655

5,0

-

1

13

3

284

301

4,7

-

1

15

2

227

245

6,5

-

1

10

5

93

109

10,1

-

3

38

10

604

655

6,3

-

1

27

9

321

358

7,8

-

1

8

4

108

121

7,4

-

1

5

-

125

131

4,6

-

3

40

13

554

610

7,0

-

1

20

10

51

82

25,6

-

1

19

5

53

78

25,6

-

1

26

16

186

229

11,8

-

3

65

31

290

389

17,5

-

1

21

7

90

119

18,5

-

1

20

9

45

75

28,0

-

2

8

3

47

60

16,7

4

49

19

182

254

20,9

23

304

118

2706

3152

10,4

Dél-Alföld
Magyarország
1
összesen
Szerkesztette: TÓTH J. 2010.

Forrás: A Magyar Köztársaság helységnévtár adatainak felhasználásával és kiegészítésével
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Megyéink csaknem felében nincs az 50 000 fő fölötti kategória sem képviselve. Ma csak Zala megyében van két ide sorolható város, míg a 100 ezer fő fölötti
lélekszámú városaink közül megyénként csak 1–1 van, de a kilenc nagyvárosból a
19 megye közül tíznek így sem jut. Makroregionális léptékben az Alföld, „régiók”
szerint az Észak- és a Dél-Alföld (2–2) vezet, míg a Dunántúlon három, ÉszakMagyarországon és a Központi Régióban egy-egy ilyen város van.
Az egy városra jutó, a központi szerepkörök által átlagosan ellátott terület
nagysága Közép-Magyarországon 141,1 km2, míg a többi „régió” esetében ennél
nagyobb és jellegzetes lépcsőződést mutató (Észak-Alföld, Közép-Dunántúl: 260–
270 km2, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Alföld: 350 km2) értékeket jelez.
A megyék közötti különbségek még nagyobbak (Pest 133,1 km2, Csongrád és
Nógrád viszont 420 km2 fölött). Egy magyar városra átlagosan 283,6 km2-nyi
államterület jut (6. táblázat).
Egy más időpontra (2008. július 1.) vonatkozó és némileg eltérő struktúrájú
összeállításunk (1. táblázat) nem a városok nagyság és regionális megoszlás szerinti kategóriáit, hanem az ezekben élők strukturális országviszonyát hasonlítja
össze. Kitűnik, hogy Magyarország népességének több mint kétharmada városokban él és érzékelhetők a területi különbségek is: Heves és Nógrád megyékben a
népesség városodottsági szintje 50% alatt marad, míg Hajdú-Biharban, Csongrádban, Békésben és Jász-Nagykun-Szolnok megyében meghaladja az országos átlagot – az e tekintetben vett kis magyar abszurd újabb megnyilvánulásaként rendre
alföldi megyékben.
A 67,1%-nyi városi lakosságból 28,6% nagyvárosban, 17% középvárosban,
míg 21,5% kisvárosban él. Az adatok természetesen módosulnának az agglomerációs gyűrűk és a rurális tereket is városhoz csatoló közigazgatási határok részletes
elemzése nyomán, de akkor is, ha Budapestet (mint a minden elemzési eredményt
markánsan befolyásoló tényezőt) kikapcsoljuk vizsgálódásunk köréből.
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6. táblázat
A városok nagyságkategóriák és terület szerinti megoszlása (2009.07.01.)
„Régió”, megye
Budapest
Pest
KözépMagyarország
Fejér
KomáromEsztergom
Veszprém
Közép-Dunántúl
Győr-MosonSopron
Vas
Zala
Nyugat-Dunántúl
Baranya
Somogy
Tolna
Dél-Dunántúl
Borsod-AbaújZemplén
Heves
Nógrád
ÉszakMagyarország
Hajdú-Bihar

< 10
ezer

10-25
ezer

25-50
ezer

50-100
ezer

>100
ezer

Összesen

Egy
városra
jutó km2

-

-

-

-

1

1

525,1

15

25

7

1

-

48

133,1

15

25

7

1

1

49

141,1

10

3

-

1

1

15

290,6

5

4

1

1

-

11

205,9

9

3

2

1

-

15

299,5

24

10

3

3

1

41

271,1

6

2

1

1

1

11

382,6

7

4

-

1

-

12

278,0

7

1

-

2

-

10

378,4

20

7

1

4

1

33

343,3

9

3

1

-

1

14

316,4

11

4

-

1

-

16

377,2

6

4

1

-

-

11

336,7

26

11

2

1

1

41

345,6

19

6

2

-

1

28

258,9

5

2

1

1

-

9

404,1

2

3

1

-

-

6

424,3

26

11

4

1

1

43

312,4

12

7

1

-

1

21

295,7

Jász-NagykunSzolnok

12

6

1

1

-

20

279,1

Szabolcs-SzatmárBereg

20

6

-

-

1

27

219,9

Észak Alföld
Bács- Kiskun

44

19

2

1

2

68

260,7

13

5

3

-

1

22

383,9

Békés

13

5

2

1

-

21

268,1

Csongrád
Dél-Alföld

5

1

3

-

1

10

426,3

31

11

8

1

2

53

346,0

186

94

27

12

9

328

283,6

Magyarország
összesen

Szerkesztette: TÓTH J. 2010.
Forrás: A Magyar Köztársaság helységnévkönyve adatainak felhasználásával és kiegészítésével saját szerkesztés.
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A magyar városok kiemelt csoportján, a megyei jogú városok kategóriáján belül is lényeges differenciák vannak. Ezek vizsgálatával többen foglalkoztak
(BELUSZKY PÁL, CSAPÓ TAMÁS, DÖVÉNYI ZOLTÁN, RECHNITZER JÁNOS, TÓTH
JÓZSEF és mások), részleteikben eltérő, de a hierarchia lényegét tekintve érdemben hasonló, esetenként azonos eredményre jutva. Csapó Tamás a regionális szerepkörök és a gazdasági potenciál alapján vetette össze e városcsoport tagjait,
utalva a két szempontrendszer szerint kialakult sorrend különbségeire és együttes
rangsort is megállapítva. Eredményeit átvéve, de a regionális szerepkör és a gazdasági potenciál mellé számos tényező és folyamat együttes eredményeként megjelenő lélekszámot is egyenrangú komponensként felvéve és szerepeltetve, a három tényező-csoportban kialakult sorrendet egyszerű pontozásos módszerével
egyesítve egy, a komplexitás felé mozduló sorrendet hoztunk létre. Ebben az öszszeállításban a 23 érintett település hat jól elkülöníthető csoportba oszlik. Ezek:
a) Az első csoportba a 8–8 pontot elért Pécs és Debrecen, valamint a 9 pontos
Szeged sorolható – valamennyien teljes körű regionális központoknak tekinthetők, más vizsgálatok eredményeivel is összhangban.
b) A második csoportot Győr és Miskolc képviseli. Győr elsősorban kiemelkedő gazdasági potenciáljának, Miskolc pedig csökkenő, de még mindig jelentős lélekszámának köszönheti jó helyezését (11–12 pont). Főleg a regionális szerepkörök tekintetében vannak lemaradásaik. Hiányos funkcióösszetételű regionális központoknak nevezhetjük őket.
c) A fejlett paracentrumoknak nevezhető négy megyei jogú városunk: Székesfehérvár (19 pont), Szombathely (23), Kecskemét (27) és Szolnok (28) adja
a hierarchia harmadik lépcsőfokát. Általában kiegyensúlyozott struktúrájú,
megújulásra és megújításra képes központok.
d) A negyedik csoportban három várost találunk, Nyíregyházát (31), Veszprémet (32) és Kaposvárt (36). Fejlett megyeszékhelyek, néhány regionális
szerepkörrel is rendelkeznek. Mostani rendszerünkben paracentrumoknak
tekinthetjük őket.
e) Sopron (42), Zalaegerszeg (42), Békéscsaba (44), Eger (45) és Tatabánya
(49) alkotja az ötödik csoportot. Sopron kivételével megyeszékhelyek, hiányos szerepkörű paracentrumoknak nevezhetők.
f) A hatodik csoport hat városának (Nagykanizsa: 56, Dunaújváros: 57, Salgótarján: 60, Érd: 60, Szekszárd: 61, Hódmezővásárhely: 65) már kevés
magasabb hierarchia-szintű szerepköre van, fejlettségük és fejlődésük diszharmonikus. Az e kategóriába sorolásuk vitatható. Egyenetlenül fejlett
mezocentrumoknak nevezhetjük őket (7. táblázat).

Tér- és időbeli sajátosságok a magyar városodásban (1870–2010)
Tóth József
7. táblázat
A megyei jogú városok rangsora és sorrendjének összehasonlítása a regionális szerepkörük, gazdasági potenciáljuk és lélekszámuk alapján (2009)
Sorrend
1–2.
3.
1–2.
5.
4.
11.
27.
13–14.
6.
9.
12.
8.
16.
13–14.
10.
15.
17.
22.
18.
20–21.
19.
23.
20–21.

A városok helyezése
Gazdasági
Lélekszám
potenciáljuk
szerint
szerint

Összes
pontszám

Megnevezés

Regionális
szerepkörük
szerint

Pécs
Szeged
Debrecen
Miskolc
Győr
Veszprém
Szombathely
Sopron
Székesfehérvár
Szolnok
Kaposvár
Kecskemét
Eger
Zalaegerszeg
Nyíregyháza
Békéscsaba
Tatabánya
Szekszárd
Nagykanizsa
Salgótarján
Dunaújváros
Hódmezővásárhely
Érd

1

3

4

8

2

4

3

9

2

5

1

8

4

6

2

12
11

5

1

5

6

11

15

32

7

7

9

23

8

17

17

42

9

2

8

19

9

9

10

28

11

13

12

36

12

8

7

27

13

14

18

45

14

12

16

42

15

10

6

31

16

15

13

44

17

21

11

49

18

20

23

61

19

18

19

56

19

19

22

60

21

16

20

57

22

22

21

65

23

23

14

60

Szerkesztette: TÓTH J. 2010
Forrás: CSAPÓ T. nyomán, saját számítás és kiegészítés

Ma az ország területéből 28 771,29 km2 a városok együttes területe, melyen
6 935 860 fő él. Ez azt jelenti, hogy a városi térségek népsűrűsége 241,1 fő/km2,
míg a rurális térségekben ez a viszonyszám mindössze 47,7 fő/km2 (az országos
átlag 108,0 fő/km2). Csaknem pontosan a visszájára fordult 1870 és 2009 között a
városi és falusi népesség részaránya: amíg 1870-ben ez az arány 30,9 (városi) és
69,1 (falusi) % volt, addig 2009-re 69,0 (városi) és 31,0 (falusi) %-ra fordult.
Az utóbbi három évben 39 város 1792,54 km2 területtel és 199 378 főnyi lakossággal járult hozzá a fenti számok kialakulásához. Együttes népsűrűségük
(111,2 fő/km2) magasabb az országos átlagnál. E három év alapadatainak áttekin-
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tésével következtethetünk egyes tendenciákra is, melyek a következő évek prognózisainak megfogalmazásához is támpontokat nyújthatnak.
2007-ben 9 új várost avattak Magyarországon, kereken 413 km2-en, 67 ezer
lakossal, 162 fő/km2-es népsűrűséggel. Az újonnan született városok átlagos
nagysága 46 km2, lélekszáma közel 7500 fő, a 2001 és 2008 közötti népességszám-változással mért dinamikája +12,9%.
2008-ban 8 városavatásra került sor mintegy, 42 ezer lakossal, 335 km2-es területen, 126 fő/km2-es átlagos népsűrűséggel. Az átlagváros területe 42 km2-re,
lakosságszáma 5300 fő alá csökkent. Mérséklődött az új városok előbbi módszerrel mért dinamikája (+4,8%) is.
Amint az utóbbi választási ciklusokban szokásos, a választás előtti évben
(kompenzálandó a választási év várossá-nyilvánítási tilalmát) ugrásszerűen megnőtt a nyertes pályázatok, így az új városok száma. 2009-ben így 22 új név került
a városok listájára, több mint 90 ezer lakossal és 1044 km2-rel. A népsűrűség
országos átlag alatti, az új városok átlagos nagysága 47 km2, lélekszáma 4 ezer
főnél alig több, dinamikájuk pedig csak éppen pozitív (+0,2%). Az új városok
makroregionális megoszlása lényegében országos, bár az agglomerációs települések mérsékeltebb száma, melynek következtében a viszonyszámok is módosultak,
regisztrálhatók.
A három év adatai alapján nyilvánvaló, hogy a következő évek várossá nyilvánításai az itt mutatott tendenciának megfelelően kisebb lélekszámú és területű,
egyre kevésbé urbánus jellegű és egyre mérsékeltebb dinamikájú településekre
fognak kiterjedni.
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VIDÉKEINK, ALULNÉZETBŐL
CSATÁRI BÁLINT

Bevezetés
A vidék szerepének és a vidék értékeinek megítélése az egész világon erőteljesen
megváltozott az elmúlt fél évszázadban. A modern eszközökkel végzett mezőgazdasági tömegtermelés alapvetően átalakította a falu hagyományos, évszázados
szerepét. Megváltoztak a tradicionális, részben a helyi piaci kapcsolatokra építő
város-vidék viszonyok. Egyes vidékek jelentős része az urbanizációs robbanást
követő gazdasági és lakossági szuburbanizáció hatása alá került, mások esetében
pedig a perifériára sodródás, a népesség elöregedése, sőt az elnéptelenedés jelenségei váltak jellemzővé.
Különösen erőteljesek és mondhatni „alig tervezhetők” voltak ezek a vidéki
változások a kelet-közép-európai országokban, ahol „az államszocializmusból a
kapitalista piacgazdaságba” történő „át- vagy visszamenet” jelenségeinek sora
érintette oly módon a falut, a vidéket, hogy a történtek alig voltak markánsan
előre jelezhetők. Az egyes – a vidékeket célzó – fejlesztési vagy felzárkóztatási
beavatkozások hatásai pedig nem vagy alig voltak érdemben prognosztizálhatók.
Az biztos, hogy a vidéki tereink döntő többségükben és általában is leértékelődtek, gazdaságuk eltartó képessége jelentősen csökkent, s a rendszerváltozás elmúlt
két évtizede alatt sem a politika, sem a tudomány, sem a közös európai uniós agrártámogatási rendszer nem tudott „teljes értékű” válaszokat adni arra, hogy hogyan lennének megoldhatók a volt szocialista országokban igen jelentős területeket elfoglaló „vidékek” markáns környezeti, gazdasági és társadalmi-szociális
problémái.
Nem véletlenül írta P. J. CLOKE 1990-ben a magyarországi vidékeken tett tanulmányútja után: „Óhatatlanul az jutott az eszembe, hogy ez a túl általános értelemben vett szabadság olyan kihatással lesz a magyarok életére, melyet valójában
nem kívánnak…” (CLOKE, P. J. 1990).
A szövetkezeti agrártermelés ellen először fellépők egy teljes mértékben magánvállalkozásokra alapozott mezőgazdaság kialakítását szorgalmazzák. A kisebbség, a virágzó vállalkozások haszonélvezői meggazdagszanak majd, de miként biztosítható, hogy a rurális térségek lakóinak nagy többsége ne csak alkotórésze legyen az új rendszernek, hanem képes legyen a szabadpiaci versenyre való
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áttérés feltételeiből következő kizsákmányolásnak is elejét venni? Vajon ezek a
változások fokozzák-e a vidék deprivációját? (CLOKE, P. J. 1990).
Hasonlóképpen ír mindezekről J. BANSKY: „A privatizáció, a tulajdonosi szerkezet átalakulása, és számos szociális-gazdasági változás teljesen átalakította a
(kelet-közép-európai) vidéki valóságot” (BANSKY, J. 2008).
A fentebb idézett szerzők által leírt nagy és alapvető Kelet-közép európai vidéki változások után két évtizeddel, tehát a 2010 táján e térségek további változásaiban valószínűleg meghatározó jelentősége lesz a globalizmussal szemben a
lokalitásnak, a hely szellemének, a térségi adottságoknak, a települési közösségeknek, a kultúrának, illetve azok nehezen mérhető különbségeinek. Ebben a kis
tanulmányomban annak a felmérésnek néhány eredményét mutatom be, amelyben
800 magyarországi, vidéken élő diplomás térségfejlesztőt, menedzsert, irodavezetőt kérdeztünk meg vidékeik lokális tényezőinek megítéléséről, arról, hogy milyennek ítélik ezek szerepét ma és a közeljövőben. A megkérdezettek több mint
40%-a, 361 fő válaszolt, az ország minden részéből (1. ábra).

1. ábra. A felmérésben szereplők lakóhelye
Szerkesztette: CSATÁRI B. – FARKAS J. ZS. 2010.

Vidékeink, alulnézetből
Csatári Bálint

1. A vidéki változásokról, általában
A kérdések első csoportja „általában” érdeklődött a magyar vidékpolitika sikerességének megítélésről, a kormányzásban elfoglalt helyéről, a változások regionális
differenciáltságáról. Igazából nem volt meglepő, hogy a válaszadók 58 %-a tarja
sikertelennek az elmúlt két évtized magyar vidékpolitikáját, alacsony szintűnek
minősítik (86,9%) annak kormányzati helyét és koordinációját. Kétharmaduk nem
értett egyet azzal sem, hogy a magyar vidékfejlesztés – a mindenütt közismert
politikai szólamokon túlmenően – csak az európai unió által preferált ún. „agrárvidékfejlesztés” keretei és „támogatási tengelyei” között jelent meg (68,9%).
Természetesen, a magyar vidéki terek is rendkívül sokfélék, ezért problémáik
megoldása sem lehetséges uniformizált módon. A ma jellemezővé vált – szinte az
egykori központi tervutasításos rendszert felváltó különböző vidékfejlesztési pályázati – megoldások nem veszik tekintetbe ezt a lokális geográfiai sokféleséget.
Nem véletlen tehát, hogy a válaszadók 77,5% -a látna lehetőséget egy akár regionálisan is eltérő, a helyi adottságokat és a nagyon különböző belső (endogén)
erőforrásokat figyelembe vevő új vidékpolitikára.
Különösen érdekes volt a végeredménye azoknak a válaszoknak, amikor a
kérdések egy részében lehetőséget adtunk arra, hogy különbséget tegyenek a válaszadók az adott vidéki térség érték vagy probléma országos, ill. lokális szintű
rangsorolását illetően. A helyi-táji kultúra fontossága, a falusi közösség újrateremtésének, a vidéki szolgáltatások fejlesztésének, ill. a mezőgazdaság diverzifikációjának igényét egyértelműen a lokalitásukhoz kötődve jelölték fontosnak, míg
a vízgazdálkodás fejlesztését, a klímaváltozásokra adandó válaszok kidolgozását
országos fontosságú feladatnak ítélték.
A magyar vidékfejlődést akadályozó tényezőket vizsgáló kérdésünk esetében
(a hét legfontosabbat kellett megjelölni) még erőteljesebben mutatkozik meg a
lokalitás fontossága (1. táblázat).
A magas válaszadói számmal megjelölt tényezők kétségtelenül súlyos hiányosságok, s talán azt is jelzik, hogy a korábbi nagy hírveréssel készült vidékfejlesztési programok (pl.: PHARE, SAPARD) e térségek zömében alig hoztak érdemi, kedvező változást.
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1. táblázat
A magyar vidéki térségek fejlődését akadályozó tényezők
a helyi felvevőpiac hiánya (mint fizetőképes kereslet, és mint kevés ember)

220

a vidékfejlesztésre szánt források nem megfelelő központi és helyi allokációja

219

az infrastruktúra fejlesztés magas költségei

172

a helyi társadalom távolmaradása a térségi tervezéstől

163

a város és vidék kapcsolatok egyoldalúsága

149

helyi társadalom érdektelensége a projektek megvalósítása folyamán

146

közép- és hosszú távú térségi fejlesztési tervek hiánya, koordinálatlansága

143

a humánerőforrás alacsony képzettsége

123

vállalkozói ismeretek hiánya

119

a térségi vidékfejlesztési projekteket koordináló szervezet hiánya/felkészületlensége

87

a legjobb gyakorlatok hiánya

86

a fejlesztések túlzott infrastruktúra orientáltsága

84

digitális analfabetizmus

83

az innovációval szembeni ellenállás

82

alacsony munkahatékonyság

82

az épített és kulturális örökség elvesztése, a lokális tudás csökkenése

50

a segítő hálózatok problémái

48

etnikai konfliktus

47

az IT beruházások alacsony hasznosulása

30

Szerkesztette: CSATÁRI B. 2010.
Forrás: CSATÁRI B. – FARKAS J. ZS. 2010.

2. A lokális vidéki erőforrások megítélése
A globalizációs folyamat kihívásaira adható lokális válaszok megfogalmazásakor
a vidéki térségek esetében a belső, endogén erőforrásokra alapozott fejlesztéstfejlődést említik általában elsőként a válaszadók. Az erről szóló kérdésben összegyűjtöttünk néhány ilyen endogén tényezőt, melyekből négyet lehetett kiválasztani. Az eredmény némileg ellentmondásos lett (2. táblázat). Azaz, a négy megjelölt
legfontosabb belső erőforrás megőrzése, és fenntartható használata részben, vagy
egészben a mezőgazdaságtól függ, ugyanakkor egy másik kérdésnél a mezőgazdaság által rendelkezésre bocsátható közszolgáltatásokat, valamint az agrárium
jövőbeni fejlesztését a megkérdezettek nem sorolták a vidékfejlesztés kiemelkedő
prioritásai közé.

Vidékeink, alulnézetből
Csatári Bálint
2. táblázat
A vidéki térségek belső erőforrásainak megítélése
Lokális, endogén erőforrások

Átlag

Norm

tájkép, természetvédelmi területek, természeti értékek

4,15

10,00

termőföld

4,07

9,63

kulturális örökség, hagyományok

3,93

8,99

kedvező környezeti adottságok

3,93

8,99

épített örökség

3,64

7,66

jó kapcsolat a térségi települések között

3,58

7,39

erős helyi kötődések

3,54

7,20

jó iskolák, pedagógusok

3,52

7,11

erdővagyon

3,48

6,93

vállalkozók

3,38

6,47

versenyképes tudással rendelkező humánerőforrás

3,36

6,38

hagyományos értékkel bíró vidéki közösségek

3,36

6,38

vállalkozói szellem

3,33

6,24

egyedi tudás

3,26

5,92

nagy múltú vidékturisztikai rendezvények

3,12

5,28

ásványkincsek

1,97

0,00

Szerkesztette: CSATÁRI B. 2010.
Forrás: CSATÁRI B. – FARKAS J. ZS. 2010.

Érdekes, hogy a vállalkozók támogatása, a vállalkozói szellem, az erős helyi
kötődések fontossága viszonylag „kedvezőtlen” helyet kapott ebben a rangsorban,
miközben az integrált vidékfejlesztés céljainál, – egy másik kérdésnél – kiemelt
szerepet szántak ugyanezeknek. Erőforrásként tehát ma ezen tényezők gyengének
ítéltettek, de az is biztos, hogy nélkülük nem lehetséges előre lépni.
A szándékoltan különböző módon kért válaszok „összevetése” alapján tehát
eléggé egyértelmű: ezek azok a tényezők, amelyek jelenleg jórészt hiányoznak a
magyar vidéki térségekből, és ezek újrateremetése, pótlása lenne a megkérdezettek szerint a vidékfejlesztés egyik fő feladata.
Emellett talán azt is fontos kiemelni, hogy sem az egyedi helyi tudás, sem a
nagy múltú vidékturisztikai rendezvények nem kerültek a legfontosabb, a válaszadók által kiválasztott belső erőforrások közé. Ez azt mutatja, vagy talán inkább
csak sejtetni engedi, hogy a kultúra-gazdaságra alapozott vidékfejlesztés a vártnál
szerényebb tartalékokkal rendelkezik Magyarországon. Annak támogatását első-
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sorban az ilyen adottságokkal rendelkező területekre lehetne és kellene koncentrálni (pl. borvidékek, nemzeti parki területek).
Akárhogy is vesszük, a legellentmondásosabb megítélésűnek a mezőgazdaság
vidéki erőforrásként való megítélése tűnik. A mezőgazdaság, mint a tájat fenntartó, környezetkímélő vidék-gazdasági ágazat vagy a szociálisan sújtott térségekben
a lokális piacok ellátásában sajátos szerepű tevékenység nem jelenik meg kellő
súllyal az aktív és válaszoló vidékfejlesztők által kialakított véleményekben, holott nyilván a többségük tisztában van vele, hogy a tömegárut, főleg gabonát és
olajos magvakat előállító – és ma hazánkban igen sokfelé jellemző – agrártevékenység vidék eltartó képessége nem növelhető. Emiatt is az európai agrártámogatások több mint kétharmada az agrártevékenységet végzők egyötödéhez érkezik, s korántsem csak vidékre. A helyi erőforrások megítélésének fentebb mondott
– látszólagos – ellentmondása tehát ebből is következik.
Összefoglalás
A „valódi” – és e kutatás során megkérdezettek által megjelölt – vidéki erőforrásaink tehát valójában igen szűkösek. A már futó európai uniós regionális projektek vagy akár az ún. LEADER vidékfejlesztési közösségek programjai számára
„hangoztatott” és gyakran emlegetett helyi erőforrás-tényezők csak látszólagosak
Mondhatni: elsősorban a vidéken élő fejlesztők által megtanult hívószavakat jelentik. Egyelőre.
De a „valódi” vidéki belső erőforrásokról, azoknak a közjót is szolgáló össztársadalmi értékeiről, egy szociális piacgazdaságba való konvertálhatóságról alig
esik szó. Azaz, a vidék „felülnézetből” (EU, kormányzat, város) lehet igen értékes
és „akár fontos is”. Deklarálhatók ezek az értékek sokféleképpen. De „alulnézetből” (kisvárosok, falvak, mezőgazdák, vidékfejlesztők) csak akkor válhatnak
ugyanezen tényezők az igazi lokalitás belső erőforrásaivá, ha az ott élők számára
a fenntartható vidékfejlesztés valódi perspektíváját nyújtják úgy, hogy a vizsgált –
jórészt „eszmei” – és endogén erőforrásokat „valóságos” értékén kezelik az illetékesek, sőt arra is szükség lenne, hogy valódi értékeit, akár „szolidáris módon” az
egész társadalom hajlandó legyen megfizetni.

Vidékeink, alulnézetből
Csatári Bálint
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REGIONAL EFFECTS OF SIMPLIFIED EMPLOYMENT
ON JOB CREATION AND BLACK ECONOMY
TÉSITS, RÓBERT

Introduction
The research revealing Hungary’s experiment in legalizing casual employment
(TÉSITS, R. – SZENORADSZKI, E. 2010) presented casual work as an atypical form
of employment which dinamically spread in Hungary between 2002 and 2009.
Regarding its spatial distribution, it gained the most significant role in the most
underdeveloped regions of the country. The comparison of the national and
regional data confirmed the assumption of the study, that the “dark side” of the
Casual Employment Book (CEB) many times exceeded its initial positive effects.
As supposed earlier, not only the number of taken out CEBs, but also the number
of working days had increased dramatically during the last couple of years.
Summing up the collected and analized data, the survey concluded that in both the
number of registered unemployed, illegal workers and CEB-owners had increased
in the concerned region.
From the 1st April, 2010 the category of employment with Casual Employment
Book ceased, making place for the so-called simplified employment. After the
changes described in this article, employers indicated their warm need for labour
force, in the course of which unemployed with CEB became employed again.
However, the fall of rates of unemployment is not the result of economic growth
following the crisis, this is indicated by the statistical figures, the empirical
researches and the interviews with the employers (Figures 1–2). The extended
labour force need however is not the result of seasonal boom, since this is typical
primarily for March in building industry, agriculture and tourism.
The basis of the research is represented by the related existing and invalidated
laws published in the Official Gazette, the governmental provisions on illegal
work and abolishment, as well as by several articles published on the Internet and
in professional journals, and it has been carried out with document analysis. The
survey collected, classified and compared the data of the regional organs of the
employment offices. In addition to these, the study took into account the data of
the KSH (Central Office of Statistics), as well as the information material related
to unemployment and employment. Along with the document analysis, the aim
was to reveal the problems leading to governmental regulation, to show the
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justification of the making and subsequent modifications of the Law on Casual
Employment, finally, to introduce the tendencies of the discussed phenomenon.

Figure 1: Fall of unemployment rate (March – May 2010, %)
Source: National Employment Service

Figure 2: Regional distribution of taken out CEBs
Source: National Employment Service

2. Results
2.1. The main changes
The Hungarian Parliament accepted the Law on Simplified Employment, which
came into effect on the 1st April, 2010, so the Casual Employment Book could be

Regional Effects of Simplified Employment on Job Creation and Black Economy
Tésits, Róbert

used until 31st March, 2010. From the 1st April, 2010 the Casual Employment
Book and the public contribution will be wound up, instead, a simplified working
contract has to be made, or prior to starting work the Tax Authority has to be
notified about the employment by the employer in electronic form.
If the continuous employment lasts five days at least, the working contract has
to be concluded in writing by filling the form in the annex of the act, otherwise
the verbal agreement along with on line notice and the registration of the
employee’s attendance is sufficient. If the contract has not to be concluded in
writing, the employer is required to registrate the employee’s attendance on a
form that the employees sign when they begin and finish working. One copy has
to be given to the employee, the employer has to keep the other copy until the end
of the fifth year after the current year. In case of the private household work they
don’t have to complete the attendance list. According to the above-mentioned
rules the simplified employment can be applied in the following cases:
• occassional work, ie.
• up to five consecutive calendar days
• up to a total of 15 days calendar days within one calendar month, and
• up to a total of 90 calendar days at most within a calendar year between the
same parties. (There is no limitation for the employee to accept casual work
at different employers under these time limits.)
• if the work is seasonal, only in the following sectors: agriculture (crop
production, forestry, animal husbandry, fishery) and tourism. The
agricultural seasonal work -except for seasonal work in cultivation of plants
-should not exceed 31 days. In case of seasonal work in cultivation of
plants and tourism, the contract can be signed for the length of the season
(e.g. ski season, summer season by Lake Balaton).
• if the work is carried out in individual households, regardless of whether
the employment contract is for a specified or indefinite period. This
includes for example: occasional work of the cleaners, the indefinite
duration of the housekeeper's employment, the use of babysitter. It does not
include, for example, the following case: the individual employer is
employing workers to renovate his house.
• the employment (definite or indefinite) established by non-profit
organizations
The system that automatically relates reduced charges to the casual
employment, lower then the general charges will be wound up from the 1st April,
2010. The amount of wages only depends on the agreement of the parties. In case
of simplified employment labor laws that do not match with this work forms
should not be applied. So, for example, the rules of posting, secondment, tele-
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work, lending are not valid, the sick-leave rules and the reduction of work hours
should not be applied, too. In case of casual work the employee is not entitled for
annual vacation, but in other forms of simplified employment the employee is
entitled for that. Under simplified employment only domestic work, seasonal
work in agriculture and tourism, work at non-profit organizations and casual work
can be carried out. If the continuous employment lasts five days at least, the
working contract has to be concluded in writing by filling the form in the annex of
the act. Otherwise the verbal agreement is sufficient, but on line notice and the
registration of the employee’s attendance is necessary.
2.2. The first experiences
Although the simple named Casual Employment Book’s stamp-collecting period
was rotated by a simplified employment, but we can not tell this about the
practice. A lot of dates must be declared, electronically or on telephone, obviously
a more elaborate system could be replaced with a registration number as well.
After some days, the Act of the Simplified Employment came into force has
frequently been criticized from interested parties. The experts believe that the
system of casual employment will continue to be bypassed, which primarily was
modified in order of the informal economy and the undeclared work. Mainly in
the construction and catering have misused this form of work and have used by
the employers to replace long-term relationships.
They wish to encourage with the new regulations the legal employment, inter alia,
to simplify the notification and reporting obligations, facilitate the employment
contract. According to the first feedback, however, it seems, they just haven’t
achieved these, moreover, the numbered sheets of Tax and Financial Control Office aren’t ready yet, so the employers have some relief, they can temporarily use
the attendance list of the Annex until the 1st of July.
Based on the initial feedback from employers, the law unnecessary
administrative burdens on them, because they have to spell in or electronically
notify the workers' data directly before work. They have to record a total of 19
data and in case of household and seasonal crop, the notification should be made
by call the 185 telephonenumber.
However, the notification in SMS is unrealistic, which will be an option from
1st July, it is difficult to imagine that a farmer will deal with five-man’s economic
data in this way. Furthermore in case of the agricultural work, the weather can
affect the work, so if an employer want to normally act, he should on a daily basis
check in and check out the workers. Therefore it is much easier to conclude a
fixed-term contract with them.

Regional Effects of Simplified Employment on Job Creation and Black Economy
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Under the general scheme the employer must pay for casual workers personal
income tax and social security contributions, for the seasonal and for set out
conditions in the event of household workers he has to pay 30 percent of net
salary as charge. With the payment of dues the employer is not burdened with to
pay social security contributions, the contribution of vocational training and
health care contributions, as well as the obligation to deduct tax advance, the
employee is not subject to pay pension, health insurance and labor market
contributions, health contributions and personal income tax advances payment
obligation. However, if they are not charged, then the contributions should not be
included in gross wages, so the question is, what is the net wage in the matter?
The Hungarian Chamber of Agriculture in accordance with the simplified
casual employment was more complicated than it was before, some of the rules
impossible, the standards are not from real life situations starting point. The
chamber according that because of the complex regulation the employers violate
significantly increases chances against the rules, that which penalty can be
attained from 30 thousand forints to 10 million forints. They believe the new rules
on agricultural work can burden several hours every day of administrative for
employers and employees, which may delay the commencement of work.
Although the workers are protected by a number of rules - for example, in case
of legal employment, the employer can not change the contract and can not
transfer the employee to a simplified range of employment – 30 percent of the
dues payment for social security purposes are not insured, therefore, they are not
eligibled for all health insurance benefits, ie, if no other legal relationship based
on the receipt of medical treatment, you have to pay 4950 HUF per month for
health service contributions. However, be entitled to pension, accident-health
services, and jobseeker's allowance, calculated on the basis of their simplified
employment’s income. Whichever enterprise complies with this Act, fails,
because in other European countries there nobody suffers an 30 percent charge for
the occasional farm work. Employment under the simplified employment of a
worker shall not submit a tax return, unless when he is foreigner, or when the
simplified income from employment during the tax year exceeds 840 thousand
forints, or he has any other income which declaration is required. The employer
must submit his tax return according to 31st§ (2) in the Tax Code Subsection.
Under the new system beside the agricultural seasonal work, a special seasonal
crop can also be distinguished, subject to special rules. In this case, after the
commencement of employment until 12th of the next month the workers must be
reported, they have to keep a strict-account form as the attendance list,
nevertheless which should be stated with the employees working details, the
employment contract can only be written if the employee requests, or if the
employment period exceed 30 consecutive days. In some cases, charge advance
payment may be chosen, until 12th July, 2010 for the purpose of the notification to

83

84 Dimenziók térben és időben

Tanulmánykötet a 60 éves Rudl József tiszteletére

the tax authorities regularly reported upon, by 12th July the advance shall be payed
in, in one amount by the employer. Third-country’s citizens may carry out
domestic work and seasonal agricultural work in our contry. In this case the job
center official issue a certificate, and also the labor center requests of foreign for
the tax code and social security number.
Conclusions
The above described law effective from 1st April, aimed to white economy with
the rule of registration obligation and to increase the charges at the same time.
Moreover, most of the the CEB employees before 1st April were ruled out of
preferential taxation. The law offered only the possibility of fixed-term
employment contract for them. This concept was overruled by the new law
coming into effect in October 2010.
CEB employees were divided into two groups from April: charge payed
exclusively by the employer remained for agricultural and touristic casual work
and its rate increased to 30 percent. For the other group of casual workers (e.g.
building-trade) the law introduced the concept of fixed-term labour relation.
Actually, this meant that the same entrance-leaving administration was necessary
for only one day employment, as after the termination of several years of labour
relation.
The new law coming into effect in October 2010, however, sets back the uniform treatment of casual employment. It keeps the registration obligation, but
with this, simplified labour relation comes into being automatically. Labour
contract should be made only if the employee asks for. This results in inceasing
and decreasing administrative burden at the same time.
Charges fall paralelly with administrative obligation. The employer pays
500 HUF charge per day after agricultural and touristic seasonal labour (and
1000 HUF after other kind of seasonal labour). This rate is really able to create
legal job opportunities and to decrease black employment. The new law regulates
(restricts) the number of casual workers reducing the possibility of abuse. A building trade firm can not employ only casual workers.
Income payed for simplified employment is qualified as a rental springing
from labour relation. At the moment, rental – due to tax-credit - is tax-free to the
limit of 70 000 HUF per month and 840 000 HUF per year. This can be the reason
for including the passage that private persons do not have to return of income if
they have not got further income beyond simplified employment.
This is also a kind of simplification, because if the private person would return
an income e.g. 840 000 HUF coming from simplified employment, then, because
of the tax credit, with 12 months entitlement, the tax would be zero. Exoneration
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of income-tax return obligation includes further preference. If the private person
has income from only casual work, it can happen, that one should pay tax after
840 000 HUF annual rental. For example, if the private person has a tax-free
salary which would overrun the entitlement limit, or coming from the nature of
casual work one would not have 12 entitlement months.
The monthly electronic supplying of data also becomes simpler. Less personal
data have to be given in contrast to casual employment. The enforcement order
determines how to declare income and charges connecting to simplified
employment. This is important because the category of fixed-term labour relation
introduced by the Employment Law, has not been ceased. But this should be
applied only if the legal conditions of simplified employment do not exist.
In short, it can be stated that this law was necessary because former regulation
would have increased black-gray employment. Maintanance of fixed-term
employment contracts meant near insupportable burden for enterprises and
accountants.
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AZ AUTÓGYÁRTÁS HÚZÓÁGAZATTÁ VÁLÁSA
ÉS SAJÁTOS FÖLDRAJZI KÉRDÉSEI
KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN
PÁL VIKTOR – BOROS LAJOS – DUDÁS GÁBOR

Bevezetés
Tanulmányunkkal Dr. RUDL JÓZSEFet köszöntjük 60. születésnapján. Tesszük ezt
többek között azért, mert szerzőgárdánk több szállal is kötődik hozzá: egyikünknek tanára volt Szegeden, másikunk PhD szigorlati bizottságában munkálkodott,
és egyáltalán nem mellékes az a tény sem, hogy munkahelyünk, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke egykoron az Ő munkahelye is volt. Tanulmányunk témaválasztását is igyekeztük munkásságának egy
részéhez igazítani: noha kutatásai többségében a népesség- és településföldrajz
témaköreit érintették, részben kutatómunkája, de sokkal inkább oktatói pályája
számos alkalommal érintette mind a gazdaságföldrajzot, mind a regionális földrajzot, különösen Kelet- és Kelet-Közép-Európát.
Témánk ez utóbbi két földrajzi részdiszciplína metszéspontjába esik, hiszen arra a kérdésre keressük benne a választ, hogy makroregionális léptéken hogyan
alakult egy gazdasági ágazat szerepe részben a globális gazdaságba történő bekapcsolódás, részben a rendszerváltást követő transzformáció következtében?
Választ keresünk arra is, hogy kelet-közép-európai autógyártás hogyan lett egyre
jelentősebb tényező a globális autógyártáson belül, illetve arra, hogy hogyan érintette a régió autóiparát a 2008 óta tartó világgazdasági válság, mely a pénzügyek
mellett talán az autógyártásban okozta a legjelentősebb recessziót.
Elemzésünkben részben a szakirodalomra, részben gazdasági elemzéseket készítő üzleti tanácsadó cégek, kutatóintézetek és nem utolsósorban nemzetközi
autóipari szövetségek hivatalos statisztikai adatbázisaira támaszkodtunk. Bár a
tanulmányban Kelet-Közép-Európát tekintjük földrajzi egységnek, sok esetben ezt
a makrorégiót tágabban kezeljük, érintve Kelet- illetve Délkelet-Európát is. Ennek
az az oka, hogy elsőként a globális járműipar a szűkebb értelemben vett keletközép-európai országokat találta vonzónak telephelyei számára, azonban ez később földrajzilag tágult, és kiterjedt a fentebb említett két régióra. Így megállapításainknál sokszor utalunk pl. Oroszországra, Ukrajnára, Romániára, sőt Törökországra is.
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Elsőként áttekintjük az autógyártás helyét, illetve térbeliségét a globális gazdaságban, majd annak okait kíséreljük meg feltárni, hogy miért értékelődött fel Kelet-Közép-Európa szerepe a világ autógyártásában, és végül a 2008 óta tartó világgazdasági válság hatásait elemezzük Kelet-Közép-Európa autógyártására vonatkozóan.
1. Az autógyártás szerepe a globális gazdaságban
Az autógyártás rendkívül fontos szerepet játszott a modern gazdasági fejlődésben.
Ebben az ágazatban jelent meg elsőször a sorozatgyártás, és ezen kívül a gépkocsik hatással voltak többek között a települések szerkezetének átalakulására, vagy
a mindennapi életre is. Az ágazatban – mint ahogy számos más gazdasági ágazatban – az elmúlt évtizedekben folyamatos elmozdulás volt meg figyelhető a rugalmatlan tömegtermeléstől (fordizmus) a rugalmas termelés (toyotizmus) irányába, és egyáltalán nem véletlen, hogy mind az 1970-es évek előtti, mind napjaink
világgazdaságának termelési paradigmáját az autóiparban bekövetkezett üzemszervezési változásokról nevezték el (NAGLE, G. – SPENCER, K. 1999). Ebből az
következik, hogy az autóipar az egyik legintenzívebben globalizálódó ágazat
(MOLNÁR E. 2009).
A gépjárműgyártás a kohászathoz hasonlóan szintén tőkeigényes ágazat,
amelyben ráadásul kulcsszerepe van az innovációknak is. A beruházások és fejlesztések erőforrás-igényessége miatt ebben az ágazatban is jellemző az oligopol
piac, különösen jól látható ez a tendencia az elmúlt évek vállalati fúziói és felvásárlásai során (MOLNÁR E. 2009). Ezzel együtt járt az iparágban végbemenő nagyon erőteljes tőke- és szervezeti koncentráció, melyet – többek között – a termelők versenye és az ezzel összefüggő innovációs kényszer, illetőleg a méretgazdaság kiaknázására irányuló fokozott törekvés indukált. Ennek következménye az
volt, hogy a 20. század során egyre kevesebb lett a független piaci szereplők száma az autóiparban (MOLNÁR E. 2009). Az erőteljes szervezeti és tőkekoncentráció nagyon sajátosan alakította a 20. században a gépjárműgyártás globális térszerkezetét. Egyrészről – különösen a posztfordi struktúrák kialakulásáig – a termelés nagy része a fejlett országokban realizálódott, és földrajzilag folyamatosan
koncentrálódott, majd egy-két jelentős „új belépő” ország (pl. Japán és DélKorea) relatíve dekoncentráltabbá tette a termelést, másrészről – a posztfordi átmenet következtében – a termelés a korábbinál jóval dekoncentráltabb lett földrajzi értelemben, azonban a szervezeti koncentráció tovább erősödött.
Globálisan az autógyártás térbeliségének fő alapvonásai közé tartozik, hogy a
kereskedelemben és termelésben is jelentős a regionális piacok szerepe, és a protekcionizmus miatt több országban (pl. az USA-ban) is a hazai termelés a meghatározó – amiben azonban nagy szerepe van a külföldi cégek leányvállalatainak.

Az autógyártás húzóágazattá válása és sajátos földrajzi kérdései …
Pál Viktor – Boros Lajos – Dudás Gábor

Szemben a kohászattal vagy például a textiliparral, a gépkocsigyártás nagy része még ma is a fejlett országokban összpontosul, bár bizonyos – és egyre jelentősebb – arányeltolódások megfigyelhetőek.
Jelenleg területileg három fő gócpontja van az autóiparnak: az Amerikai Egyesült Államok, a Távol-Kelet (elsősorban Japán és Kína) és Európa. Bár néhány
feltörekvő gazdaság figyelemre méltó növekedést mutatott, Kína kivételével nem
tudtak felzárkózni ezekhez a térségekhez, és egy-egy részfolyamatban, elsősorban
az összeszerelésben tettek szert kisebb-nagyobb részesedésre.
Drasztikus változás tehát a fejlett-fejlődő relációban egyelőre – Kína kivételével – nem ment végbe, azonban jelentős térbeli átstrukturálódás zajlott le ebben az
iparágban is az 1970-es évektől kezdődően. A globális átrendeződés következtében az Amerikai Egyesült Államok, Olaszország, Franciaország és NagyBritannia részesedése csökkent a világtermelésből az elmúlt évtizedekben, míg
Japáné, Dél-Koreáé, Spanyolország és Kínáé növekedett.
A termelés fokozatos térbeli átrendeződése azonban nemcsak globálisan, hanem Európán belül, makroregionálisan is megtörtént. Ennek fő eleme, hogy előretörtek a kelet-európai volt szocialista országok is.
2. Kelet-Közép-Európa előretörése a globális autógyártásban
Azonban nemcsak a régió globális autógyártáson belüli előretörése jellemző, hanem az a tény is, hogy az 1990-es évek elejétől az autógyártás rendkívül fontos
szerepet játszik a posztszocialista térség országainak ipari átalakulásában.
Egyes becslések szerint például 2008-ban a magyar GDP 8,5 %-a származott
az autóiparból, mely kb. 58 000 főt foglalkoztatott. A lengyel GDP 4, a cseh 7,43,
a román 6, a szlovák 17%-át adta a járműgyártás (NIELSEN, F. 2010).
Az ágazat folyamatos erősödésének következtében a járműgyártás (az elektronika mellett) az egyik olyan iparággá vált, amelyben a kelet-közép-európai térség
globális gazdasági szerepre tett szert (HAVAS, A. 2000). Míg 1990 és 2000 között
Nyugat-Európa részesedése a világ autógyártásából csökkent (39,2%-ról 36%-ra),
addig a volt szocialista országok javítani tudtak a helyzetükön (5%-ről 5,6%-ra
növekvő részesedéssel).
Ezt a növekedést egyértelműen a külföldi (német, japán, dél-koreai, egyesült
államokbeli stb.) működő tőke beruházások váltották ki – bár több helyen is nagy
hagyományai voltak a gépjárműgyártásnak (RADOSEVIC, A. – ROZEIK, S. 2005).
A befektetők vagy meglévő gyárakat vásároltak meg (pl. a Volkswagen a Škodát),
vagy pedig zöldmezős beruházás keretében teljesen új üzemeket építettek (pl. a
Suzuki Magyarországon, vagy a Kia és a PSA Szlovákiában) (1. táblázat). Azok
az üzemek, amelyeket nem sikerült privatizálni, mára vagy megszűntek, vagy
nem sikerült megvalósítaniuk a modernizációt, és marginalizálódtak (lásd pl. a
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szerbiai Zastavát). Így az iparág fellendülése igen jelentős működő tőke beáramlással járt együtt. Ebben sokáig Magyarország, Csehország és Lengyelország járt
az élen, majd 2004 után nagy lendületet kapott Szlovákia és Románia is (1. ábra).
Amellett, hogy a gazdasági növekedés fontos tényezője és az innovációk lényeges forrása, a K+F kiadásokból is jelentős a részesedése. Magyarországon
például a K+F kiadások 11,8%-át adta az autóipar 2007-ben (13,7 mrd Ft), és
összesen 890 kutatót foglalkoztattak az autóiparban (SZALAVETZ, A. 2010).
1. táblázat
Néhány fontosabb autóipari beruházás Kelet-Közép-Európában 1990 után
Ország

Befektető

Csehország

Volkswagen

Csehország
Csehország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Lengyelország
Lengyelország
Lengyelország
Lengyelország
Szlovákia
Szlovákia
Szlovákia

Toyota-Peugeot-Citroën
Hyundai
Opel (GM)
Suzuki
Audi
Fiat
Volkswagen
Daewoo/FSO
Opel (GM)
Volkswagen
PSA (Peugeot-Citroën)
Kia

Telephely
Mladá Boleslav,
Kvasnice, Vrchlabi
Kolín
Nošovice
Szentgotthárd
Esztergom
Győr
Bielsko-Biala
Poznan
Varsó
Gliwice
Pozsony (Bratislava)
Nagyszombat (Trnava)
Zsolna (Žilina)

A beruházás
kezdete*

A beruházás típusa

1991

barnamezős

2002
2006
1990
1992
1992
1991
1993
1996
1998
1991
2003
2004

zöldmezős
zöldmezős
zöldmezős
zöldmezős
zöldmezős
barnamezős
barnamezős
barnamezős
zöldmezős
barnamezős
zöldmezős
zöldmezős

*

A beruházásról szóló döntés időpontja
Forrás: JAKUBIAK, M. – KOLESAR, P. 2007.

Napjainkban a térségből Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában van
az autóiparnak a legnagyobb szerepe az iparon belül, mely országokban átlagosan
az ipari termelés több mint 15%-át adja. Szlovákia például 2007-ben az elmúlt
10 év beruházásainak köszönhetően az egy főre jutó autógyártásban világelsővé
vált, megelőzve Belgiumot (MCDANIEL, T. H. 2008, SARIO 2007). A nagy belső
piaccal rendelkező Lengyelországban a belső növekedés visszaesése és a befektetők (Fiat és Daewoo) 2000 után tapasztalt nehézségei miatt némiképp csökkent az
autógyártás szerepe az elmúlt néhány évben.
A gyors fejlődés miatt a globális folyamatokhoz kapcsolódóan érdemes áttekintenünk, hogy melyek a legfontosabb okai a kelet-közép európai
posztszocialista országok előretörésének.
A térség egyik nagy előnye, hogy földrajzilag közel helyezkedik el az egyik
legfontosabb felvevő piachoz, Nyugat-Európához, így kiválóak az exportlehetőségek, alkalmazható a JIT paradigma, illetve ehhez kapcsolódóan megvalósítható
az intrafirm kereskedelem.
Az érintett országok további előnye, hogy az Európai Unió tagállamai közé
tartoznak, ami két szempontból is lényeges: először is az itt gyártott gépkocsik
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akadály nélkül juthatnak el az integráció piacára, másodsorban pedig az Unió
elvárásai (pl. Maastrichti Konvergencia-kritériumok) miatt többnyire stabil és
kiszámítható gazdasággal és belpolitikai élettel rendelkeznek. Nem elhanyagolható az sem, hogy az európai uniós tagság stabil gazdasági és politikai hátteret jelent
a befektetések számára, jóval kiszámíthatóbbá teszi az üzleti környezetet.

1. ábra: Az autóiparba érkező befektetések alakulása 1997–2006 között
Forrás: HAISS, P. –MAHLBERG, B. – MOLLING, M. 2009.

Harmadrészt – bár az eddigiektől kisebb mértékben – a belső piac is szerepet
játszott a nagy autógyárak telephelyválasztásában. Ugyanis az elmúlt két évtized
növekedése ellenére a volt szocialista országokban fajlagosan ma is kevesebb
személygépkocsi van forgalomban, mint például Németországban, vagy Ausztriában (MOLNÁR E. 2009). (Ez alól kivételt Szlovénia jelent, azonban a szlovén gazdaság fejlődéséi pályája némileg eltér a többi kelet-közép-európai országétól.) A
Lengyelországot kivéve viszonylag kis belső piac, és alacsony átlagjövedelem
azonban korlátozza a növekedési lehetőségeket.
Az okok között az országokon belül egy-egy sikeres térség, vagy település jó
infrastrukturális adottságai – ezen belül különösen a közlekedés – is említést érdemelnek. Azok a területek, amelyek beruházásokat vonzottak, Nyugat-Európából
egyszerűen és gyorsan elérhetők vasúton, illetve autópályán. Magyarország és
Szlovákia keleti részeire e feltételek hiánya miatt az érintett kormányzatok és
fejlesztési ügynökségek próbálkozásai ellenére sem sikerült autóipari beruházásokat vonzani – annak ellenére, hogy kifejezetten alacsony bérköltségeket és magas
kormányzati támogatást ajánlottak volna (MCDANIEL, T. H. 2008). Ez alól tulajdonképpen „kivétel” a Dél-Alföldön a jelenleg (2011) is épülő kecskeméti Mer-
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cedes-Benz gyár, ahol évente várhatóan 300 000 gépkocsit fognak gyártani
(SZALAVETZ, A. 2010). Azért idézőjeles a kivétel, mert Kecskemét ugyan KeletMagyarországon található, azonban a gyár telephelye kifejezetten jó infrastrukturális ellátottsággal rendelkező helyen található.
Az iparági tapasztalatok, és kultúra szerepe sem elhanyagolható: korábban
ugyanis több országban évtizedekre visszatekintő autógyártás, illetve alkatrészgyártás zajlott. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a statisztikák alapján a keletközép-európai autógyárak termelékenysége magasabb az iparági átlagnál
(RADOSEVIC, S. – ROZEIK, A. 2005). A tradíció és a kultúra együttesen azzal,
hogy az európai posztszocialista országokban jobban védik a szellemi tulajdont,
mint több ázsiai országban, vonzóvá tette a térségeket a K+F tevékenység számára is. Csehország például 2002 és 2004 között a negyedik volt a világon az autóiparban végrehajtott kutatás-fejlesztési beruházások összértékét tekintve
(MCDANIEL, T. H. 2008; PAVLINEK, P. – ZENKA, J. 2010).
A kedvező fekvés mellett az olcsó munkaerő is fontos (sőt, az egyik legfontosabb) tényező volt a telephelyválasztás során. 2005-ben például a szlovákiai munkaerőköltség a nyugat-európai érték hatoda volt csupán, de a magyar és cseh érték
sem volt sokkal magasabb (BIGOŠ, P. – KISS, I. 2005). Ez a versenyelőny azonban
folyamatosan olvad, így az egyik nagy kérdése a térség autógyártásának, hogy a
bérköltségek emelkedése milyen hatással lesz a globális gyártók telephelyválasztására, a bővítési és az esetleges relokációs döntéseikre (MCDANIEL, T. H. 2008).
Ebből a szempontból különösen fontos, hogy egy-egy gyár milyen mértékben
ágyazódott be a helyi gazdaságba: mennyi beszállítói kapcsolattal rendelkezik,
illetve hogy milyen hozzáadott értékű tevékenységek jelennek meg az adott országban. A beszállítói kapcsolatokat tekintve az figyelhető meg, hogy a nagy
autógyárak megjelenését követően a máshol nekik beszállító cégek is megjelennek – így a helyi cégek viszonylag nehezen érvényesülnek. 2007-ben Szlovákiában több mint száz autóipari beszállító tevékenykedett – a legtöbbjük német vállalat tulajdonában volt, de komoly részesedéssel bírtak a francia, a cseh és az egyesült államokbeli befektetők is (SARIO 2007). Az általános tendenciák alól némiképpen kivételt jelent Magyarország, ahol a Suzuki – annak érdekében, hogy 50%
fölé kerüljön a helyi hozzájárulás aránya – a szokásostól eltérő módon igyekezett
kialakítani a lokális beszállítói hálózatot, mégpedig úgy, hogy pénzügyi és technológiai szempontból is szorosan ellenőrizte a vele együttműködő kis- és középvállalkozásokat. Amennyiben úgy érezték, hogy beavatkozásra, javításra van
szükség, akkor a Suzuki az érintett vállalattal közösen ezt is megtette. Ennek
eredményeképp 1992 és 1996 között hatról huszonkilenc százalékra nőtt a magyar
beszállítók részesedése a hozzáadott értékből (RADOSEVIC, S. – ROZEIK, A.
2005). Annak, hogy gyakran alacsony a helyi (nemzeti) beszállítók száma, egyrészt az az oka, hogy nem minden esetben képesek megfelelni a magas minőségi
követelményeknek – amelyeket viszont az autógyárak régebbi partnerei könnyeb-
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ben teljesítenek. Másrészt pedig mindez a rugalmas termelésre is visszavezethető:
az azonos alkatrészek felhasználása különböző típusokban azt eredményezi, hogy
kevesebb beszállítóra, ezen belül helyi partnerre van szükség.
Mint az a világ más részein is megfigyelhető, az iparági klaszteresedés egyébként
a kelet-közép-európai autógyártásban is megjelenik, és a beszállítók nagy része a
legfontosabb központok közelében telepedik le. Becslések szerint az ezredfordulón a lengyel, magyar, cseh és szlovák gyártók és beszállítók 75%-a egy 200 kmes sugarú körön belül volt megtalálható (RADOSEVIC, S. – ROZEIK, A. 2005). Ezt
felismerve Magyarországon és Szlovéniában is létrejöttek az autóipar klaszterszervezetei, hogy segítsék a technológiai transzfert és információáramlást, illetve
közös lobbytevékenységet folytassanak.
A fentiek mellett az üzemanyagárak emelkedése és a gazdasági válság is segítette a kelet-közép-európai térség autóiparának előretörését. Ugyanis (részben az
alacsony vásárlóerő miatt) a legtöbb itt gyártott modell az alacsony fogyasztású,
alsó-közép kategóriába tartozik. Ezek pedig az ár és az üzemeltetési költségek
növekvő szerepe miatt népszerűbbé váltak Nyugat-Európában is. Így például a
németországi „roncsprémium” program esetében az egyik legnépszerűbb típus a
Renault csoport által gyártott „Dacia Logan” volt, amelyet kifejezetten a feltörekvő piacok árérzékeny vásárlóinak meghódítására terveztek.
Egyesek szerint az is szerepet játszik a posztszocialista térség népszerűségében,
hogy itt a munkásság sokkal kevésbé szervezett, mint Nyugat-Európában. Szlovákiában például a 2,3 milliós munkaerőnek kevesebb mint a negyede szakszervezeti tag, és az arány folyamatosan csökken. Ez könnyebbé teszi az átszervezést, a
rugalmas munkaerő-gazdálkodást, illetve segít alacsonyan tartani a béreket
(TAGLIABUE, J. 2006; MCDANIEL, T. H. 2008).
Az autóipar jelentőségét felismerve több országban is támogatták a nagy autógyárak letelepedését. A külföldi befektetések fontossága miatt az országok egy
sajátos, intraregionális versenyt vívtak több esetben is egy-egy beruházás megszerzéséért. Emiatt a kormányok igyekeztek egymásra licitálni a kedvezmények,
támogatások, vagy az infrastruktúra-építés terén. Ezt a versenyt gyorsította a közelgő európai uniós csatlakozás is, hiszen nyilvánvaló volt, hogy a csatlakozást
követően a kormányok sokkal kisebb mozgástérrel rendelkeznek majd a kedvezmények és támogatások nyújtását illetően (PAVLINEK, P. – ZENKA, J. 2010).
Bár nem Kelet-Közép-Európa, hanem Kelet-Európa része, mégis említést érdemel
Oroszország, amely sajátos példát jelent a volt szocialista országok közül. Bár az
autóipar számára is az egyik legfontosabb feltörekvő piacnak számít, ám ennek
ellenére mindmáig kevés befektetést vonzott. Ennek oka, hogy az orosz politika a
közelmúltban előnyben részesítette a hazai ipart, és legfeljebb közös tulajdonú
üzemek (pl. a GM és az AvtoVAZ között) létesítését szorgalmazta. Mivel azonban az orosz piac az ötödik legnagyobb Európában, és a munkaerőköltségek alacsonyak, így 2005 után több globális gyártó (pl. Volkswagen, Toyota, Renault) is
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oroszországi üzem létesítéséről döntött. Viszont a további fejlődést akadályozza,
hogy a helyi beszállítók gyakran nem felelnek meg a minőségi követelményeknek, így az új üzemek importra szorulnak, ami a vámok miatt költségnövekedést
jelent – ezt a problémát a kormányzatnál kivívott egyedi kedvezményekkel igyekeznek orvosolni (MCDANIEL, T. H. 2008).
Természetesen az autógyártás kelet- és kelet-közép-európai lokalizációjának
legfőbb motivációja az autóipari TNC-k közötti rendkívüli mértékű verseny és a
költségoptimalizálás, így azt mondhatjuk, hogy a fenti okok mintegy fő mozgatója ez a törekvés.
Az ismertetett okok hatására az autóiparban érdekelt transznacionális vállalatok számos telephelyet létesítettek Kelet- és Kelet-Közép-Európában (2. ábra). E
telephelyek jobbára a régió nyugati részén koncentrálódnak, s csupán létük nem
fejezi ki a mögöttük lévő kapacitásokat.

2. ábra: A legfontosabb kelet-, kelet-közép-, és délkelet-európai autóipari telephelyek
(2009)
Forrás: ERNST & YOUNG, 2010.
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Az autógyártás kelet-közép-európai felfutása ellenére számos problémával
küzd. Ezek közül meg kell említeni az erős versenyfutást a telephelyekért. Az
egyes országok – sőt azon belül a városok is (mint utaltunk rá) – különféle kedvezményekkel igyekeznek elérni, hogy egy-egy autógyár telephelyet létesítsen a
területén. Ez azonban sok konfliktus forrása is. Nem minden esetben van konszenzus a beruházás előnyös megítéléséről, sokszor lokális civil szervezetek, vagy
éppen ellenérdekelt politikai erők ellenzik a telephelyek létesítését. Egyébként a
kormányzatok elsősorban az új beruházásokra koncentrálnak, mivel az jól eladható a választóknak, látványos, nem pedig a meglévő üzemek fejlesztésére (HAISS,
P. – MAHLBERG, B. – MOLLING, M. 2009).
Egy másik problémakör, hogy Kelet-Közép-Európa elsődlegesen többnyire az
összeszerelésnek, illetve az alkatrészgyártásnak a színhelye, a hozzáadott érték
nagy része másutt keletkezik. Akad ugyan néhány példa arra, hogy magasabb
hozzáadott értékű tevékenységeket is magához vonzzon a régió, összességében
azonban mégsem jelentős (PAVLINEK, P. – ZENKA, J. 2010). A régión belül Magyarországon képződik egy munkásra vetítve a legmagasabb hozzáadott érték,
majd Szlovéniában és Csehországban, de relatíve nagy növekedést mutatott Románia és Bulgária is a korábbi alacsony értékhez képest (2. táblázat).
2. táblázat
Munkásonkénti hozzáadott érték az autóiparban (100 euró)
Ország

2000

2007

Ország

2000

2007

60,2
57,8
65,5
45,0
50,9
31,6
47,0
76,7

68,9
84,9
72,8
55,6
100,3
31,0
59,8
70,5

Egyesült Királyság
Csehország
Magyarország
Lengyelország
Szlovákia
Szlovénia
Románia
Bulgária

63,9
15,1
31,2
13,1
13,4
14,5
3,9
1,9

85,2
33,3
44,3
24,9
32,7
35,0
14,5
8,2

Belgium
Németország
Franciaország
Olaszország
Hollandia
Portugália
Spanyolország
Svédország

Forrás: SZALAVETZ, A. 2010.

A fentebb említett gépipari hagyományok, mint telepítő tényezők azonban
problémát is hordoznak magukban. Szűk keresztmetszetet jelenthet ugyanis, hogy
a munkások közepesen képzettek, eredetileg többnyire szakmunkások, márpedig a
monolitikus képzettség kifejezetten hátránya a kelet-közép-európai munkaerőnek.
Ennek két következménye is van: az egyik a régióban megfigyelhető migráció,
azon belül is főleg az ingázás. Erre jó példa, hogy több magyarországi gyárban
dolgoznak Szlovákiából érkezett munkások (Ernst & Young 2010). Egy másik
következmény – a mi csak részben a munkaerő képzettségéből következik – a
termelékenységgel kapcsolatos. A termelékenység jelenleg a nyugat-európai átlag
alatti, azonban gyorsan nő.
Inkább sajátosságnak, mint problémának fogható fel, hogy nagyon magas a részesedése a hazai szereplőknek, illetve az „úttörőknek”, azaz a gyártást legkoráb-
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ban meghonosítóknak az egyes nemzeti piacokon. Előbbire jó példa a Skoda magas részesedése Csehországban, illetőleg a Daciáé Romániában, utóbbira a Suzuki
Magyarországon (3. ábra).

3. ábra: A piacok koncentráltsága: a vezető márka és az első három márka piaci részesedése országonként (2009-ben)
Forrás: ERNEST & YOUNG, 2010.

A termelés volumene, dinamikája, összetétele és a fogyasztópiacok szempontjából a térség országait négy csoportba oszthatjuk. Az első csoportba Oroszország
sorolható, mint globális szereplő: nagy, illetve növekvő vásárlőerővel rendelkező
belső piaccal rendelkezik, ezen kívül nagy a növekedési potenciálja is. A második
csoportot a nagy termelőközpontok alkotják. Ide Magyarország, Csehország és
Szlovákia sorolható. Természetesen ezen a csoporton belül is létezik átstrukturálódás, például Magyarország egyre inkább alkatrész-összeszerelő térséggé alakul
át. A harmadik csoportba az erős hazai piaccal rendelkező, ugyanakkor jelentős
exportot magukénak tudható országok (Lengyelország, Románia, Törökország)
tartoznak. És végül a negyedik csoportot a kisebb jelentőségű szereplők (Bulgária, Szlovénia, Ukrajna) alkotják. Várhatók azonban elmozdulások: elképzelhető
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például, hogy Szlovákia – előnyös földrajzi fekvése miatt – átveszi a vezető szerepet a térségben Lengyelországtól (SZALAVETZ, A. 2010).
3. A 2008-ban kezdődött világgazdasági válság hatásai a régió autógyártására
A gazdasági válság az autógyártást rendkívül súlyosan érintette, az értékesítés
szinte mindenütt visszaesett. Globálisan lényegében ez a visszaesés a fejlett országokat érintette, a feltörekvő nagygazdaságok közül pl. Kínában tovább emelkedett a termelés. A termelés visszaesése elsősorban a kereslet visszaesését követte, azonban nem példa nélküli a válság következtében kialakult relokáció sem,
illetve sokkal inkább a termelés átcsoportosítása. Japánban pl. a túl erős valuta
hatására is visszaesett a termelés.
A válság értelemszerűen Kelet-Közép-Európa autógyártására is erőteljesen negatív hatást gyakorolt. 1996 óta nem volt ilyen alacsony szinten a térség gyártása
és főleg a tehergépkocsik előállítása esett vissza. Az előrejelzések szerint csak
2015-re lesz elérhető újra a 2008-as csúcsszint (BURSA, M. 2009; NIELSEN, F.
2010).
A régióban azonban – hasonlóan a globális folyamatokhoz – nemcsak a termelés, hanem a fogyasztás is visszaesett. 2009-ben 30%-kal kevesebb gépkocsieladás történt Kelet-Közép-Európában. A legrosszabb a helyzet Lettországban,
Litvániában, Észtországban és Magyarországon, ahol 60–70%-os visszaesést regisztráltak.
Előrejelzések szerint a válság további területi eltolódást okozhat az autóiparban, mégpedig a globális Dél országainak javára. 2000 és 2007 között már megfigyelhető volt ez a folyamat: míg az Amerikai Egyesült Államok és Japán együttes
piaci részesedése 40-ről 30%-ra csökkent, addig a nem OECD országoké 10-ről
20%-ra nőtt. Mivel várhatóan a jövőben még inkább növekedni fog az ár szerepe
az autóvásárlásoknál (többek közt azért, mert a további növekedést meghatározó
piacok különösen ár-érzékenyek), így vélhetően nagyrészt az olcsóbb termelést
lehetővé tévő telephelyeket választják majd a vállalatok. A további területi változásokat erősítheti, hogy a legnagyobb észak-amerikai gyártók (Ford, GM, Chrysler) évek óta komoly problémákkal küzdenek, amit a gazdasági válság tovább
súlyosbított.
Kérdés, hogy ez az átrendeződés milyen mértékben fogja érinteni KeletKözép-Európát? A legkedvezőtlenebb szcenárió szerint az autóiparban érintett
TNC-k telephelyeket szüntetnek meg a térségben. Ennek azonban kicsi az esélye,
nemcsak a társadalmi tiltakozás, az esetleges sztrájkok, illetve rossz imázs miatt,
hanem azért is, mivel egy gyár megtérülése minimum 7–10 év, és ezzel számolnak a befektetők. Sokkal valószínűbb az eddigiek folytatása, azaz a kapacitások
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megőrzése mellett a termelés visszafogása (NIELSEN, F. 2010). Ugyanakkor sajátos módon a térség fel is értékelődhet a befektetők szemében: például Magyarországon a válság ellenére megkezdi működését a Mercedes-Benz kecskeméti gyára, sőt az Audi is a kapacitások növelése mellett döntött 2010-ben. Ennek oka
egyrészt az, hogy a kereslet a prémiummárkáknál nem csökkent olyan mértékben,
mint a kis- és középkategóriájú gépkocsiknál, másrészt az, hogy a valuták gyengülése jótékony hatással van az exportra.
A válságot nagyjából hasonlóan próbálták kezelni az érintett kormányok Európa-szerte, így Kelet-Közép-Európában is. Ennek tengelyében a kereslet élénkítése
állt, azonban hiába próbálták a kormányok a fejlett és a feltörekvő országokban a
médiában csak „roncsprémiumként”emlegetett programokkal – mint korábban
említettük – élénkíteni a belső keresletet. Talán a legismertebb ilyen példa Németország, ahol 2009 januárjában úgy döntöttek, hogy 2500 eurós kedvezményt
kaphat az, aki a legalább 9 éves autóját új, környezetbarát gépjárműre cseréli.
2009-ben összesen 5 milliárd eurót költött erre a német kormány, és az autóeladások a válság ellenére is kb. 20%-kal növekedtek 2008-hoz képest. De hasonló
programot indított többek közt az Amerikai Egyesült Államok, Franciaország,
Nagy-Britannia, Olaszország, Szlovákia vagy Ausztria is. Mivel azonban a kereslet Kelet-Közép-Európában egyelőre nem növekedett, az eladások sorsa egyelőre
ismeretlen.
A válságkezelés másik kérdése a munkanélküliséggel kapcsolatos, melyre speciális eljárásokat nem dolgoztak ki. A válságból a kiutat nyilván keresleti-kínálati
viszonyok normalizálódása jelentheti elsősorban globális léptékben, hiszen a kelet-közép-európai autóipar a globális hálózatok része.
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AZ 1971. ÉVI ORSZÁGOS TELEPÜLÉSHÁLÓZATFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
ÉS NYUGAT-EURÓPAI PÁRHUZAMAI
KOCSIS ZSOLT

Bevezetés
Az 1971. évi Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (OTK) negyven
éve került elfogadásra [1007/1971. (III. 16.) kormányszámú határozat], s bár
1978-ban már felülvizsgálták, majd 1985-ben hatályon kívül helyezték (12/1980–
1985. számú országgyűlési határozat), elmondhatjuk, hogy messze ható következményekkel bírt a magyar településállomány és településhálózat fejlődésére.
Megítélése eléggé egyoldalú, a településföldrajzzal foglalkozók döntően hibásnak, következményeiben károsnak tartják, ugyanakkor a szakirodalomban
egyre többen veszik védelmükbe (SOMLYÓDYNÉ P. E. 2003; KŐSZEGFALVI GY.
2009). Nem tekintem feladatomnak, hogy rehabilitáljam ezt a sokat támadott jogszabályt, de el kell mondani, hogy:
• több évtized próbálkozásai után végre kereteket adott a településhálózat fejlődésének,
• a neki felrótt következményekért csak részben felelős,
• végül (bár ez nem mentené fel), Nyugat-Európában hasonló jogszabályalkotás volt megfigyelhető.
Jelen tanulmányban ezt a tényt szeretném jobban megvilágítani. Természetesen nem találhatunk utalást a koncepcióban arra, hogy a tervezett lépésekhez hasonlókat tettek Nyugat-Európában is, hiszen egy szocialista országban ezzel indokolni bármit is, felért volna egy politikai öngyilkossággal, ezzel együtt is számos
olyan párhuzamot találunk az OTK és a nyugat-európai szabályozások között,
amelyek azt mutatják, hogy az OTK a maga idejében korszerű, a nemzetközi
trendekbe illeszkedő módon igyekezett elvégezni feladatát.
Pénzügyi források nélkül most csak arra volt lehetőség, hogy Európa néhány
országában keressek analógiákat, párhuzamokat a hozzáférhető szakirodalom
felhasználásával, de tervezem az összes európai országból (beleértve a volt szocialista országokat is) adatokat, információkat gyűjteni egy esetleges támogatott
kutatás keretében.
Tanulmányommal egyelőre ízelítőt kívánok adni abból az érdekesnek ígérkező
problematikából, amit úgy is lehetne nevezni, hogy konvergencia, azaz eltérő
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adottságú (nagyság, fejlettség, társadalmi-politikai berendezkedés stb.) országokban hasonló kihívásokra hasonló válaszok figyelhetők meg.
1. Az OTK bemutatása
Szükséges az OTK bemutatása, de a terjedelem nagyobb részét a külföldi párhuzamoknak szeretném szentelni, ezért sok fontos, de a hasonlóságok, analógiák
feltárása szempontjából kevésbé érdekes összetevőit nem ismertetem.
Az OTK hivatalosan a településhálózat fejlesztése céljából jött létre, azért,
hogy az általa megcélzott új, „modern” településrendszer elősegíthesse:
• a népgazdasági források hatékonyabb felhasználását a jobb allokáción keresztül az egyes infrastrukturális beruházások esetében,
• a közigazgatás racionalizálását,
• valamint a lakosság magasabb szintű ellátását a különböző
közszolgáltatásokkal.
Céljai elérésében több, előtte vagy utána, gyakran az OTK-tól függetlenül létrejött jogszabály segítette, ezért sem a sikerben, sem a felelősségben nem osztozik
egyedül, mégis leginkább az OTK-t érik a már említett kritikák.
1.1. Az OTK intézkedései
Leegyszerűsítve a dolgot, azt mondhatjuk, hogy a legfontosabb intézkedése az
volt, hogy az ország településeit zárt hierarchikus rendszerbe sorolta. Felülről
lefelé haladva jelölte ki az egyes szintekre a központokat, vitathatatlanul fejlődési
pályára állítva azokat (és természetesen egy forráshiányos társadalomban az
anyagi lehetőségek szűkössége miatt helyben járásra vagy hanyatlásra ítélte a
kimaradókat). Sok aránytalanság, ha úgy tetszik, igazságtalanság történt ennek
következtében, de az OTK legtöbbet kritizált hatása a települések zömét érintő
alsó négy szint, ott is az utolsó esetében következett be: korábban virágzó, életképes településeket hanyatlásra, lassú halálra ítéltek. Meg kell azonban mondani,
hogy bár a mintát az OTK, annak logikája és kerete adta, az OTK nem nevesítette
ezen településeket, azok egymáshoz képesti hierarchiájának kialakítása középszintű, megyei hatáskör maradt (1. ábra). A sok elnéptelenedett aprófalu, a jövőjüktől megfosztott települések sorsa a megyei tanácsokon, pártbizottságokon dőlt
el (HAJDÚ Z. 2001).
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1. ábra: Az OTK által kijelölt felső-és középfokú központok
Forrás: HAJDÚ Z. (2001) alapján saját szerkesztés

1.2. Az OTK következményei – a hierarchia
Az anyagi forrásokhoz való hozzájutás (mert a hierarchia a legtöbbször erről
szólt) lehetőségeinek meghatározásával az OTK erőltetett ütemű fejlesztést és
fejlődést indított a felső- és középszintű központokban (természetesen a hierarchiában lejjebb álló települések kárára). Az egyik legsúlyosabb következménye a
települések hierarchiájába való erőszakos beavatkozás volt. A munkásállam saját
preferenciáit érvényesítette, ami sokszor egyes korábbi, elsősorban egyházi funkciójú központok visszafogását, még többször az új iparvárosok támogatását jelentette. A központi költségvetésből származó források vízesés-szerűen jutottak el az
egyes településekhez: a főváros után a kiemelt felsőfokú központok következtek a
prioritásban, majd a felsőfokú központok, utánuk már megyénként a többi hierarchiaszint települései.
Ez a források nagyon koncentrált és sokszor aránytalan, igazságtalan elosztását
eredményezte, úgy, hogy az alsó négy szint települései rendszerint csak a megyének jutó költségvetési támogatások néhány százalékát kaphatták.
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1.2.1. A kiemelt felsőfokú központok
Közülük nem mindegyik tudott ugyan teljes körű vidéki ellensúllyá válni, hiszen
a Budapest és a legnagyobb vidéki városok közötti szakadék alig szűkült, viszont
önmagukhoz és a nem kiemelt központokhoz képest jelentős előrelépések történtek. A gazdaságban, gazdaságirányításban ugyan Győr nyerte a legtöbbet, mégsem lett a többi négy központhoz (főleg nem Budapesthez) viszonyítva igazi
nagyváros, nem lett egyetemi város, nem kapott klinikákat, de népességszámát
tekintve csökkent a hátránya a négy nagyobb várossal szemben.
1.2.2. A felsőfokú központok
Nem minden megyeszékhely került ebbe a kategóriába, elsősorban azok lehettek
felsőfokú központok, amelyek népessége középtávon elérhette a 100 000 főt, illetve azok, amelyek a fővárostól és a kiemelt felsőfokú központoktól távolabb
estek, ezért egyfajta pótlék szerepet szántak nekik.
1.2.3. Részleges felsőfokú központok
Ide került egy kivételével az összes többi megyeszékhely, valamint olyan települések, amelyek vagy jelentős megyeszékhelyi múlttal rendelkeztek, vagy nagyobb
népességük okán elvárható volt tőlük, hogy a megyeszékhelyet bizonyos mértékig
pótolják. Hódmezővásárhely kicsit kilóg a sorból, hiszen megyeszékhelyével
szomszédos, ebben az esetben a nagy népesség, a gazdag múlt és nyilván lobbyérdekek húzódtak a háttérben.
1.2.4. Középfokú központok
Az ide sorolt 65 település között voltak városi ranggal nem rendelkezők is, de
általában hamarosan előléptek, hogy megyéjük kisebb, városhiányos térségeinek
igazi központjai lehessenek. Ebben a körben nagyon sok iparvárost találunk, amelyek elsősorban nagyobb népességük és munkahely-kínálatuk okán kerültek ebbe
a kategóriába és csak másodsorban térszerkezeti okokból.
1.2.5. Részleges középfokú központok
A koncepció elfogadásakor a 41 részleges középfokú központ között sok volt a
városi rangra várakozó, de voltak évszázados városi hagyományokkal rendelkező
települések, kisebb iparvárosok, sőt olyan települések is, amelyek egy közeli
szomszéddal közösen kerültek kijelölésre (Gyoma és Endrőd pl. hamarosan egyesült is, majd így kapott városi rangot).
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1.3. Az OTK következményei – falurombolás
Már említettük, hogy az alsóbb szintekre besorolt települések körét a megyei tanácsok határozták meg. A kiemelt alsó fokú (142), az alsófokú (530) és a részleges alsó fokú (292) településeken túl 2071, a települések majdnem kétharmada a
központi funkció nélküli, ezért nem fejlesztendő kategóriába került, ami sokuknál
a drámai ütemű népességvesztés, a szerencsésebb sorsú központi településekbe
való beolvasztás, jobb esetben stagnálás kiváltó oka volt.
Az ország gazdasági- és térszerkezetének, valamint társadalmi struktúrájának
átalakulása minden bizonnyal amúgy is nehéz helyzet elé állította volna a településállomány elemeit, a szűkös források utáni versengésre kényszerítve azokat, de
az OTK hatására sok település létalapját vesztette el!
Kevés kivétellel a nem központi települések intézményhálózatát tudatosan
visszafejlesztették, az oktatás, egészségügy színvonalának emelésére hivatkozva
iskolákat, orvosi rendelőket zártak be, ellátási körzetüket és eszközeiket is a központi településébe olvasztva. Nem egy esetben a falu iskoláját elbontották, hogy a
központi településen annak anyagából bővítsék az összevont iskola épületét. Az
ilyen összevonásokat körzetesítésnek nevezték. Ezek gyakran alvótelepüléssé
degradálták a központi funkció nélküli falvakat.
A körzetesítések során:
• Megszüntették az iskolát, a diákokat és a tanárokat is ingázásra kényszerítve. Mivel a szolgálati lakások is csak a központi településeken épülhettek, a
falvak nagy része hamarosan elvesztette értelmiségének jó részét, sokszor
egyetlen diplomását, a tanítót.
• Megszüntették a téesz irodákat, központokat, sőt magukat a téeszeket is,
egyesülésre kényszerítve más települések téeszeivel, ahol rendre a központi
település téesze lett az új, nagyobb egység központja. Ezáltal munkahelyek
szűntek meg, az agrárértelmiség is elköltözött (szolgálati lakások!) és a település elveszítette gazdasági önállóságát.
• Megszüntették, összevonták az ÁFÉSZ-eket és a takarékszövetkezeteket.
Az első két pont után még megmaradó lehetőségeket is elvették a kisebb településektől, amelyek gazdasági alapjuk nélkül, meg elvándorló népességük miatt is rendre lemaradtak az infrastruktúra fejlesztésében, további lakosokat indítva ezzel az elvándorlásra.
• Végül több száz esetben más településekkel való összevonás útján elvesztették község létüket, gyakran nevüket is.
Az OTK, illetve annak megyei változatai így egyes településeket fejlődési pályára állítottak, míg számtalan települést egy lassú haláltusába taszítottak, ezzel
együtt is talán erős kifejezés a falurombolás, hiszen az OTK elfogadása után megszűnt, elnéptelenedett falvak száma kicsi, ezek többségükben már korábban a
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visszafordíthatatlan hanyatlás állapotába jutottak, nem korrekt elpusztulásukat az
OTK számlájára írni.
1.4. Az OTK mérlege
AZ OTK egy erőszakos, de bizonyos tekintetben szükséges beavatkozás volt a
településhálózat fejlődésébe. Deklarált céljai közül nem sikerült elérni a területi
kiegyenlítődést, mert a kiemelt felsőfokú központok nem tudtak Budapest valódi
ellensúlyaivá fejlődni, ugyanakkor ők maguk újrateremtették a területi egyenlőtlenségeket a saját kisebb hatáskörükben. Nem történtek lényegi lépések a regionalizmus, a megyei és az állami szint közötti régiók létrehozására. Kiegészítő jogszabályok segítségével megpróbálta az addigi kusza viszonyokat szabályozottá
tenni a várossá válás terén, de továbbra is történtek nem tervezett városavatások
(egy tervgazdaságban!). A hierarchia megmerevedése az állandósult forráshiánynyal együtt azt eredményezte, hogy az eredeti céltól eltérően körzetesítések indultak az országban (megyei kezdeményezésre), ami települések százai számára a
már említett halálos fenyegetést jelentette.
2. Az OTK nyugat-európai párhuzamai
Nyugat-Európában nem kellett a szovjet mintát követni, az eltérő nagyságú, fejlettségű és történelmi múltú országok önként, esetleg a többiek tapasztalataira
építve próbálkoztak közigazgatási, területszervezési reformokkal, de természetesen semmi nyomát nem találhatjuk olyan törekvéseknek, amelyek uniformizálni
igyekeztek a megtett lépéseket. Felmerül a kérdés, hogy ha nem volt muszáj, ha
önként tették, miért követtek olyan példákat is, amelyek kedvezőtlen tapasztalatai
már akkor ismertté váltak? A legvalószínűbb magyarázat erre az, hogy nagyjából
azonos időben következtek be a legjelentősebb reformok, ezért nem tudtak egymás hibáiból tanulni az egyes országok.
Néhány, önkényesen (és a kényelem kedvéért) kiemelt ország példáját bemutatva szeretném érzékeltetni azt a légkört, ami az OTK megalkotása és életbe lépése idején Nyugat-Európában uralkodott.
2.1. Svédország
A svéd példa kilóg a sorból, mivel már az ötvenes években elkezdődött. Az 1952es közigazgatási reform elsődleges célja legalább 2 000 lakost számláló önkormányzatok létrehozása volt összevonások, egyesítések által. A 2 498 önkormány-
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zat számát 1 037-re csökkentették általa, de önmagát a reformot eszköznek tekintette a svéd kormány, amivel hatékonyabb, pénzügyileg életképesebb önkormányzatok rendszerét akarta megalkotni. Erről árulkodik az is, hogy nem csak népességszámot, hanem adóalapot is kitűztek küszöbértékként. A 800 000 korona (mai
áron több mint 12 millió) önkormányzati szintű személyi jövedelemadó-alap elérése felmentést adott a 2 000 fős határérték alól (HANES, N. et al. 2009).
Természetesen nem ment tiltakozások nélkül a folyamat (ami 1952-ben kezdődött ugyan, de véglegesnek szinte csak napjainkban lett tekinthető). A 2 498
önkormányzat közül 2 045-öt érintett a reform (a városokhoz nem nyúltak), közülük 795 (az önkormányzati integráció, az egyesítés során önállóságát elvesztő,
megszűnő önkormányzat), tiltakozott a nem mindig önkéntes alapon lezajló egyesítés ellen, de ebből 533 csak a kijelölt határokat vitatta, elfogadva a reform szükségességét.
Néhány évvel később folytatódott a közigazgatás átszervezése, melynek eredményeként 1971-re 282, napjainkra 290-re módosult a helyi önkormányzatok
száma.
A reform és annak következményeinek megítélése nem egyértelmű, de napjainkra kezd kialakulni egy konszenzus arról, hogy a pénzügyi, gazdasági hatékonyság kényszeréből létrejött új közigazgatási rend egyfajta modernizációs eszközzé
vált, amit természetesen az is segít elfogadtatni, hogy az új technológiák és megoldások (elsősorban a teleház mozgalom, mobil telefonhálózatok, internet stb.)
nagyon sok hivatali ügy intézését helyváltoztatás nélkül is lehetővé teszik. Ezért a
nagyobb területű, összevont, egyesített önkormányzatok lakosai ma már alig érzik
nyűgnek a reform hatásait.
2.2. Dánia
Dánia a közeli svéd példát követte, de lassabban, ugyanakkor látványosabb (ha
úgy tetszik, drasztikusabb) eredményeket elérve. 1950-ben majdnem 1 400 község, önkormányzat működött, amelyek száma önkéntes egyesülések útján 1 089re csökkent 1970-re, majd következett a második szakasz: az 1970. április 1-i
területszervezési reform keretében tovább csökkentették 277-re, végül 2007. január 1-re 98-ra (STATISTIKBANKEN).
Ezzel Dánia rekordot állított fel, önkormányzatainak átlagos népességszámát
tekintve pedig a harmadik Európában az Egyesült Királyság és Írország után.
Mindössze egyetlen község (kommune) lakossága kevesebb 3 000 főnél, hété
kevesebb, mint 20 000 (STRUKTURFORSK)!
Az új rendszer nagyobb önállóságot és több feladatot jelent a helyi önkormányzatok számára, de sokan úgy vélik, hogy a közszolgálati feladatok jobb ellátását legalább annyira nehezíti a települések közötti távolság, mint amennyire
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elősegíti a hatékonyabb, pénzügyileg racionálisabb nagyobb méret. Attól is tartanak a reform kritikusai, hogy a választott képviselők földrajzilag is eltávolodnak
választóiktól, megnehezítve a politikusok helyi ellenőrzését. Különösen a kisebb
szigetekből álló önkormányzatok esetében jogosak ezek az aggályok, mivel az
ügyek intézése, a közfeladatok ellátása hidat, kompot igényel, ami nem mindenhol áll rendelkezésre (THE DANISH STRUCTURAL REFORM).
2.3. Németország
Németország esete azért lehetne különösen érdekes, mert hazánkban évszázadokon át megfigyelhető volt német példa követése (pl. magdeburgi városjog),
jóllehet egy idő után ugyan osztrák közvetítéssel.
A svéd és a dán reform is igyekezett tekintettel lenni a területi sajátosságokra
(pl. a szigeteken fekvő önkormányzatok összevonásánál), de a német rendezés,
bár országos „mozgalomként” indult, szövetségi államonként jelentős eltéréseket
mutatott. Ezeket nem csak a történelmi múltban (pl. hanza városok) vagy a terület- és a népességnagyság különbségeiben mutatkozó nagy eltérések magyarázzák, hanem az állam berendezkedésén túl (hiszen Dánia, Svédország nem szövetségi állam, Németország viszont igen) az is, hogy így könnyebben elfogadhatónak
vélték a törvényhozók a közigazgatási (községi) reformot (hivatalosan
Gebietsreform, Gemeindereform, kommunale Neugliederung említik, de a negatívumait kiemelendő az Eigemeindung is használatos) (KRAPF, M. 2009).
Ez helyes gondolat volt, hiszen bár a német nem hozott olyan radikális változásokat, mint a dán reform, de a mai napig tartó pereskedések folynak az egyesítések kimondása ellen, de gyakran nem csak a beolvasztott kisebb települések,
hanem a „nyertesek” oldaláról is. Az összevonások, egyesítések, illetve az egész
reform indoklása alapvetően az életképes méretű helyi önkormányzatok létrehozására alapozott, ami azt is jelentette, hogy a költségvetési deficittel rendelkező
községeket jól gazdálkodókkal egyesítették, így tüntetve el a hiányt.
Megjegyezzük, hogy Németországban a 19. század végétől rendszeresek voltak a községegyesítések (azonos nagyságú partnerek esetében új név alatt –
Barmen + Ebersfeld = Wuppertal – eltérő nagyságúaknál a nagyobbik nevét megőrizve), de amint egy korábbi munkámból kitűnik, Magyarországon ugyanannyi
egyesítés történt a 20. század első 45 évében a kapitalista rendszerben, mint a
második 45-ben a szocializmusban (KOCSIS ZS. 2008a). Sőt már a középkortól
megfigyelhetők voltak összenövések, összevonások, egyesítések vagy egyesülések Európa majdnem minden országában (MECKING, S. – OEBBECKE, J. 2009).
Az új rendszer célja az volt, hogy a helyi önkormányzatok (Gemeinde), a járások számának csökkentésével nagyobb átlagos méretet, ezért hatékonyabb, a közfeladatok ellátásában jobban teljesítő egységeket hozzanak létre.
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Az 1967 és 1978 között zajló nyugat-német területszervezési reform során a
szövetségi államok jelentősen csökkentették a helyi és járási szintű egységek
számát, amit az is indokolt, hogy a majdnem 24 000 községből 10 760-nak a lakosságszáma nem érte el az 500 főt! A reform után a járások száma 425-ről 237re, a járásjogú városoké 139-ről 91-re, a községek száma pedig 8 505-re csökkent
(LANDTAG NRW 2005).
Egyes tartományokban az önkéntesség volt a vezérelv, ahol az érintett, szomszédos önkormányzatok tárgyalások útján egyeztek meg egymással a társulás
mikéntjéről, máshol inkább az egyesülés volt az út, de mindenhol előfordult, hogy
a felsőbb (szövetségi állami) vezetés utasítására is szükség volt, a felek nem tudtak vagy nem akartak megegyezni (HAMANN, P. 2005).
A szakirodalomban nagyjából egyetértés uralkodik arról, hogy a reform szükséges volt és sikeresnek nevezhető, de sokan gondolják úgy, hogy pusztán a kor
divatjának akartak vele megfelelni (láthatjuk, hogy Európa számos országában
hasonló folyamatok zajlottak akkoriban). A technokrata, a hatékonyságot minden
elé helyező szemlélet nem egyeztethető össze a demokrácia elvének azon felfogásával, miszerint a községek (az alsó szint) önállósága nem az államtól származik,
hanem csak megerősítést, védelmet kap felülről (HENKEL, G. – TIGGEMANN, R.
1990; LOSCHELDER, W. 1976; ESTERHUES, J. 2005).
Ugyancsak szkeptikus véleményeket lehet hallani a hatékonyság növekedéséről, amit megbízható modellszámítások, esettanulmányok hiányában nem tekinthetünk bizonyítottnak.
Nem vizsgáltuk a volt NDK területét, mivel az OTK idejében nem NyugatEurópához tartozott.
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2.4. Ausztria
Az osztrák eset annyiban hasonlít a németre, hogy tartományonként eltérő szabályozást tett lehetővé, illetve évszázadok óta folyt, ezért nem sokként érte a településhálózatot. A hatásai sem voltak olyan radikálisak, az önkormányzatok száma
kisebb mértékben csökkent, ráadásul az összevonás, egyesítés helyett (ami Németországban a név elvesztésével is járt) inkább a társulási formát preferálták. Az
így létrejött községek (Gemeinde) tagjaiként a korábbi önállóságukat csökkentette, de megmaradtak a korábbi, kisebb egységek (KINZL, W. – SCHÜTZ, E. 1962;
ATZMÜLLER, K. 2002).
A folyamat napjainkra befejeződött, régóta nem történt új egyesülés, egyesítés,
de szakemberek egyre inkább a folytatás szükségességét hangoztatják. A szuburbanizáció mellékhatásaként ugyanis több város körül kialakultak olyan övezetek,
amelyek községei kisebb lélekszámuk ellenére jelentős bevételekkel rendelkeznek, mert a város környékére települt bevásárló központok, ipari parkok hely hiányában az ő területükön épültek, ugyanakkor a közintézmények, hivatalok stb.
fenntartása továbbra is a központi város feladata. Csökkenő népesség (kiköltözés
a környező településekre) és csökkenő adóbevételek (a munkahelyek is
szuburbanizálódnak) mellett ez egyre nehezebb.
A város és környékének esetleges egyesítése, ami korábban (különösen Bécs
esetében gyakori volt), a tulajdonképpeni funkcionális urbánus térség (FUR) egy
közigazgatási egységbe vonását jelentené, politikai okokból nem tűnik lehetségesnek, a lakosság és a politikusok oldaláról is süket fülekre talál az elsősorban a
pénzügyi aránytalanságokat megszüntetni kívánó kezdeményezés.
2.5. Olaszország
Olaszországban a községek (comune, comuni) alkotják a közigazgatás alapját. Ez
különösen fontos, mert a megyék és a tartományok határai különböző politikai
alkuk miatt viszonylag sűrűn változnak, ezért a község az állandóság biztosítéka
is. A községek rendszerint egy központi, névadó városból vagy faluból
(capoluogo) és a többi, korábban önállósággal nem rendelkező településekből
állnak (frazione, frazioni), de a reform során mintegy 25%-kal csökkentették a
községek számát, ezért előfordulnak beolvasztott, korábbi önállóságukat elvesztett községek is.
A rendszer nagyon toleráns, nem mindig a legnépesebb település a központ,
sőt az önkormányzat hivatala sem mindig a központban áll, de a község neve ettől
még marad az eredeti. Sőt, központ nélküli községeket is találhatunk (comune
sparso), ahol a hivatal épületének helyet adó résztelepülés, az egyik frazione a
sede municipale.
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Tartományonként és országosan is nagy különbségeket találunk a községek területe és lélekszáma tekintetében (a legkisebb területű Fiera di Primiero 0,15 km2,
a legkisebb népességű Morterone pedig 33 fős), ami problémákat okoz mind a
kicsi (pénzügyi nehézségek), mind a nagy (átláthatatlan, megismerhetetlenül
nagy) városok esetében. Ráadásul a 33 lakosú és a 3 millió lakosú község egyenrangú (jog szerint), ami demokratikus ugyan, de nem praktikus, még ha az érdekérvényesítő képességben Róma nyilván felül is kerekedik törpe vetélytársain
(COMUNIVERSO).
2.6. Ahol nem volt reform…
Lehetne még sorolni azokat az országokat, amelyek a hetvenes években elkezdték
vagy befejezték közigazgatási átalakításaikat, de jelen tanulmány keretei között
erre nincs lehetőség. A jobb összehasonlítás végett azonban helyesnek tartom
olyan példák bemutatását, amelyek nem illenek a képbe. Ezáltal ugyanis jobban
felismerhető, hogy mennyire „divat” volt a területszervezési reform. Az alább
felsorolt kivételek legalább annyira tanulságosak, mint a korábban bemutatott
párhuzamok!
2.6.1. Franciaország
Franciaországban az 1789-es forradalom és az akkor végrehajtott reformok nagyjából a mai napig elvégezték dolgukat, a régiók visszaállítását leszámítva nem
történt jelentős változás a közigazgatás, a területszervezés rendszerében az óta.
Lehet, hogy kellett volna, de nem történt.
Akkor a modern polgári közigazgatásra átállás során kialakult egy rendszer,
amelyben a közigazgatás alapja a község (commune), amely viselhet városi címet,
de lehet falu is, lehet nagy népességű, lehet kicsi is. Természetesen működési
zavarokat okozhat a túlságosan kicsi méret, de a közszolgáltatások ellátása történhet az önkormányzatok, községek társulása keretében is, nem kell ahhoz egyetlen
községet sem összevonni, megszüntetni (CGCT).
Franciaországban is ez a helyzet, hiszen a végtelenül elaprózott községállományból adódó, elsősorban financiális jellegű gondok enyhítésére már a hetvenes
években gondoltak, az önkéntes egyesüléseket kezdeményekkel bátorítva. Az
1971-es Marcellin-törvénynek köszönhetően több mint 1 000 község döntött az
egyesülés, a beolvadás, az önkéntes megszűnés mellett. A községek száma 1861
és 2008 között ezzel együtt is csak alig csökkent, 37 510-ről 36 569-re. A 3 659ből majdnem 21 000 rendelkezik 500 főnél kevesebb lakossal, ugyanakkor az
ország összlakosságából csak 7,7% lakik ezekben a kicsiny községekben. A népesség mediánja 380 fő, azaz továbbra is elaprózott a rendszer, amin egy újabb
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jogszabállyal, a Chévenement-törvénnyel próbáltak segíteni. Ez felhagy az egyesülések támogatásával, helyette az integrációt, a kooperációt favorizálja, a községek önállóságának (és persze számának) érintetlenül hagyásával (BONNARD, M.
2005). A 2 573 társulásban részt vevő 33 327 községet figyelmen kívül hagyva,
csupán a társulások számát tekintve természetesen teljesen más képet kapunk
Franciaország közigazgatásáról, az önkormányzatok társulásait azonban mégsem
nem tekinthetjük önkormányzatnak!
2.6.2. Svájc
Svájc azért különleges eset, mert bár nem beszélhetünk közigazgatási reformról,
települések, községek összevonása, egyesülése (Svájcban fúziónak nevezik), abban az értelemben, hogy például Németországban láttuk, szinte állandóan napirenden van. A nagyobb községbe olvadáskor általában a kisebbik elveszti nevét,
hasonló méretű községek fúziójánál pedig egyesített vagy új nevet választanak.
Óriási különbség azonban Németország, de minden más európai államhoz képest
is, hogy ezeket nem a központi kormányzat erőlteti, hanem az egyesülésben részt
vevő felek döntenek így a kölcsönös előnyök mérlegelése után. Svájcban elképzelhetetlen lenne, hogy a szövetség megszüntessen községeket, amelyek legtöbbször korábbi eredetűek, mint maga a Bund. Ezért a kantonok szintjén készültek
tervek, projektek, de nem a hetvenes években, az OTK idejében, hanem a kilencvenes évektől. A 26 kantonból tízben azonban mindegyik érintett fél (tehát a beolvasztásra kerülő község) hozzájárulása szükséges. Szinte minden kantonban,
szinte minden évben történnek önkéntes egyesülések, sőt elvétve kantonok határait is átlépik ezek (FETZ, U. – BÜHLER, D. 2005).
Lassan haladt a folyamat, az elmúlt 150 évben évente átlagosan kettő község
szűnt meg, de az utóbbi két évtizedben nagyon elszaporodtak a fúziók, ezzel
együtt is a második világháború óta mindössze 7%-kal csökkent a községek száma, míg a szomszédos Németország 59-cel, Ausztria 42-vel szerepel.
2.6.3. Hollandia
Hollandia állandósult reformokkal tűnik ki a többi ország sorából. Tulajdonképpen nem lehet korszakokat lehatárolni, az önkormányzatok (községek – gemeente,
gemeenten), a megyék határai állandó változásban vannak, de felismerhető a községek száma csökkenésének trendje. A rengeteg egyesülés és egyesítés után napjainkra 430 község maradt, de nem tekinthető lezártnak a folyamat, további határváltozások és egyesülések várhatók (METATOPOS).
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Az egyesüléseknek köszönhetően egyébként a községek négy típusa különíthető
el:
• egy fő városból vagy községből és esetleg hozzá tartozó kisebb falvakból
álló, a központ neve alatt,
• több faluból álló község, amelynek neve egyik tagjának a nevét sem tartalmazza,
• kettős, az egyesülésben részt vevő mindkét község nevét tartalmazó névvel
jelölt,
• központi városból és hozzá tartozó falvakból álló község, amely azonban
nem a központ nevét viseli.
Amint látható, ezek a típusok csak az egyesült község névadása alapján léteznek, a községek között jogi különbség nincs, de természetesen a népességszám
előnyt jelent.
3. Tapasztalatok, következtetések
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy Nyugat-Európán végig söpört egy közigazgatási, területszervezési reformhullám a hetvenes évek elején. Az, hogy egyes
országokban korábban kezdődött, vagy éppen később, nem lenne lényegi különbség, az időpont csak azért fontos, mert az 1971. évi magyar jogszabályhoz képest
vizsgáltuk a nyugat-európai példákat. Egyébként mindegyik reformáló országról
elmondható, hogy:
• az indokok között első helyen a hatékonyság, a nagyobb lélekszámú, pénzügyileg erősebb önkormányzatok által nyújtható magasabb színvonalú
szolgáltatások elérése szerepelt, sok más ok előtt,
• a reform a községek, önkormányzatok számának jelentős csökkenését
eredményezte,
• több hullámban, időben elnyújtva zajlott a folyamat,
• sehol sem ment tiltakozása nélkül, az összevonás, egyesítés miatt önállóságukat, esetleg nevüket is elveszítő önkormányzatok különböző módon, de
kifejezték ellenkezésüket,
• általában nem találunk utalásokat arra, hogy más országokban is zajlanak
hasonló folyamatok, ezért lenne szükség a reformokra itt is.
Az utolsó gondolathoz hozzá kell fűzni azt, hogy bár Svédországban, Dániában, Ausztriában korábban kezdődő folyamatról van szó (Németországban, eltekintve a több száz éves előzményektől, a tényleges kezdést 1971 előttre kell helyeznünk), megfigyelhető az 1971-es év fontossága. Az Európai Gazdasági Közösség, a mai EU akkori tagjaiban ez nyilván nem volt véletlen, hiszen a Régiók
Bizottságának felállítása is erre az évre esik, azaz a tagok esetében egyfajta felké-
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szülésnek, ha úgy tetszik árukapcsolásnak is nevezhetjük a községek reformját,
hiszen a régiók (NUTS 2), különösen a közigazgatási régiók rendszerének kialakítása miatt amúgy is hozzá kellett volna nyúlni az alacsonyabb szintekhez, végső
soron az önkormányzatokhoz.
Azt, hogy az önkormányzatok számát csökkentő (bár azt sem célként, sem
eszközként nem definiáló) magyar szabályozás, amelynek néhol tartalma, néhol
eredményei, néhol indíttatása hasonlítanak a nyugat-európai mintákhoz, miért
pont 1971-re esik, nyugodtan nevezhetjük véletlennek, hiszen elképzelhetetlen lett
volna egy szocialista országban, hogy egy reform elképzelést azzal indokoljanak,
hogy „Nyugaton” valami hasonlóban törik a fejüket.
Ugyanakkor a véletlen ellen szól két dolog: egyrészt hazánkban is évek óta érlelődött már a koncepció, évtizedek óta rendszeresen láttak napvilágot hivatalos
és magánjellegű ötletek, elképzelések, tervek a közigazgatás átalakítására. Másrészt pontosan a hatvanas-hetvenes évek fordulóján egy olyan reformpárti „hangulat” uralkodott az országban, amelyben mégis elképzelhető volt egyfajta kitekintés az országon túlra és nem csak Moszkva irányába.
Ez utóbbi gondolat további vizsgálódást igényelne, amit kutatásunk folytatásaként az OTK még élő megfogalmazóival, alkotóival lefolytatott beszélgetések,
interjúk során szeretnénk tisztázni.
3.1. Terminológiai megjegyzések
Kutatásaim során tapasztalom, a dolgozat írása közben pedig szinte szenvedtem
attól, hogy a terminológia mennyire tisztázatlan. Ez két okból is kellemetlen volt:
először (de kisebb fontossággal bírva) azért, mert rengetegszer kellett ugyanazokat a szavakat leírni, ami stilisztikai-, tulajdonképpen szépséghibának számít.
Másodszor azért, mert a magyar folyamat, a magyar helyzet és annak nyugateurópai párhuzamainak vizsgálata során folyton beleütköztem abba a problémába,
hogy az általam használt szavak nem egymás megfelelői! Szinte nem is tudjuk,
hogy miről beszélünk, mert a szavak a nyelvi nehézségeken túl is mást jelentenek.
A község szó (commune, comune, kommune, Gemeinde, gemeente stb.) ugyanazt
jelenti Nyugat-Európában: a helyi önkormányzatot, a közigazgatás egyik legfontosabb, de mindenképpen a legalsó szintjét, amely választott képviselő testülettel,
vezetővel rendelkezik, amelyik számos jogkörrel és feladattal bír, lélekszámra,
területre vagy éppen jogállásra való tekintet nélkül (KOCSIS ZS. 2008b). Magyarországon és a magyar nyelvben a község a falu szinonimája. Olyan települést
jelöl, amelyik önálló közigazgatással, testülettel, vezetővel rendelkezik ugyan, de
jogállása falu (1. táblázat).
Nem bízom benne, hogy tanulmányom és annak folytatása kivívja a törvényhozók érdeklődését, de úgy vélem, a magyar földrajztudománynak fel kellene
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hívnia a településsel foglalkozó többi tudomány figyelmét a terminológia tisztázatlanságára. A település földrajzi fogalom, térbeli probléma, a falu jogi, hierarchikus, a község közigazgatási, területszervezési, mi mégis keverjük, felcseréljük,
egymás helyett használjuk ezeket, ezért szükségszerűen sokszor hibásan.
1. táblázat
Néhány, a tanulmányban leggyakrabban előforduló fogalom
Fogalom
Ortschaft, Ort, Siedlung (A, CH, D),
localitá (I),
inhabited place (UK)
commune (F),
comune (I)
kommune (S, DK)
Gemeinde (A, CH, D),
gemeente (NL),
municipality (UK)
Stadt (A, CH, D)
Cittá (I),
Ville (F),
Town (UK),
City (UK),
By (S)

Európa
Helység, emberi lakóhely, ház, házak
csoportja, település, lakott hely stb.
névvel, jogi, közigazgatási önállóság
nélkül.
Község, a közigazgatás legalsó, több
országban a legfontosabb szintje, választott testülettel, vezetővel, költségvetéssel stb. Jogállása lehet falu vagy
város, de egyes országokban a községet
alkotó települések külön-külön falusi
vagy városi cím viselhetnek.
Olyan község, amelyik az országban
hatályos szabályozás alapján városi
címet viselhet.

Magyarország
Helység (falu
vagy város).

Község (=falu).

Város.

Szerkesztette: KOCSIS ZS. 2010
Forrás: szerző gyűjtése alapján

Európa eszméje nem az uniformizálásról, hanem a sokszínűségben rejlő erő
kihasználásáról szól. Ezért nem gondoljuk azt, hogy Magyarországon minden
áron valami olyant kellene létrehozni, ami olyan, mint Európa többi országában,
de nem mondhatunk le a tapasztalatok átvételének hasznáról csak azért, mert nem
vagyunk képesek végiggondolni és rendbe tenni a terminológiát.
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Összefoglalás
Tanulmányom azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy az 1971. évi Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (OTK) milyen hasonlóságokat mutat az abban az
időben Nyugat-Európa számos országában zajlott közigazgatási reform folyamatokkal.
Az eltérő gazdasági-társadalmi berendezkedés és fejlettségi szint miatt ugyan
indokolt az óvatosság, mégis kijelenthetjük, hogy több párhuzam, analógia figyelhető meg a magyar és a nyugat-európai szabályozás között azok indíttatását,
tartalmát vagy éppen következményeit tekintve.
Bemutatom az OTK legfontosabb elemeit, hatását, következményeit a magyar
településhálózat, a közigazgatás, a területszervezés terén. Ugyanakkor nem kívánok állást foglalni abban a vitában, amely a koncepció megszületése óta tart annak pozitív vagy negatív hatásairól. Ez akkor is így van, ha már pusztán az a tény,
hogy egy szocialista országban megalkotott szabályozás nyugat-európai analógiáit
vizsgáljuk, magában hordozza annak értékelését, relativizálva „bűneit”, azzal
mentegetőzve, hogy a szabad, demokratikus Nyugat is hasonlót tett.
Esettanulmány jelleggel Svédország, Dánia, Németország, Ausztria, Olaszország, Franciaország, Svájc, Hollandia kerül bemutatásra. Az egyes országok kiválasztásánál fontos volt az általam ismert nyelveken hozzáférhető szakirodalom,
adatok hozzáférhetősége, valamint az, hogy mennyire voltak mintának, mások
számára példamutatónak tekinthetők vagy legalább időrendben elsők, úttörők.
Megállapítottam, hogy a közigazgatást megreformáló országok rendelkezései,
a reformok következményei sok hasonlóságot mutattak (pl. az önkormányzatok
számának jelentős csökkentése, az országrészek közötti eltérések különböző mértékű figyelembe vétele, a reform bevezetésének lépcsőzetes volta vagy éppen a
reform intézkedései elleni tiltakozások). Azt is kijelenthetjük, hogy a kivételként
bemutatott országok is furcsa módon beilleszthetők a trendbe, hiszen bizonyos
nagyvonalúsággal kezelve őket, reform nélkül is reformálóknak tekinthetők (pl.:
Franciaország az egyesítés helyett társulások létrehozásával igyekszik optimalizálni, de legalábbis racionalizálni az önkormányzatok számát, Svájc pedig csak az
időbeni korlátot lépi át, az alapgondolat és a következmények tekintetében nem
kivétel).
Végül javaslatot teszek a magyar terminológia tisztázására, mivel az összehasonlítások, analógiák nem lehetnek teljesen megalapozottak az adott nyelven és a
más nyelvekre fordítás során használt fogalmak egyértelmű rendszere, egymásnak
való megfeleltethetősége nélkül.
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ÁTALAKULÓ VIDÉKI TÉRSÉGEK
KÖZÉP-ANGLIÁBAN
BOKOR LÁSZLÓ – CSAPÓ JÁNOS – SZELESI TAMÁS

Bevezetés
Az Egyesült Királyság földrajzi elhelyezkedéséből eredően, sem természeti, sem
társadalomföldrajzi értelemben nem mutat homogén képet. A királyságot alkotó
országok között érezhető természeti, társadalmi és gazdasági különbségek vannak; az egyes régiókon és megyéken belül is jelentős differenciák figyelhetők
meg. Érdekes, hogy Wales, Skócia, sőt még Észak-Írország egyéni heterogenitásai is jóval enyhébbek, mint amiket Anglián belül lehet tapasztalni. Az egész
Egyesült Királyság legészrevehetőbb és legszembetűnőbb regionális különbségeket produkáló területe Közép-Angliában, a Nyugat-Midlands (angolul, és a továbbiakban West Midlands) régióban található.
A szerzők célul tűzték ki a West Midlands régió két megyéjének, Shropshirenek és West Midlands-nek az Egyesült Királyságon belül elfoglalt helyén és pontos térbeli és időbeli lehatárolásán és összehasonlításán keresztül, a területi eltérések bemutatását egy NUTS 1 szintű angol nagyrégión belül. Választásuk azért
esett a West Midlands régióra, mivel az az egész Egyesült Királyság egymás mellett létező legfalusiasabb és legvárosiasabb megyéjét hordozza magában.
A szerzők közül ketten, BOKOR LÁSZLÓ és CSAPÓ JÁNOS korábban, – bár nem
egy időpontban – az ERASMUS program keretében, a Wolverhamptoni Egyetemen (University of Wolverhampton) folytattak földrajzi tanulmányokat, amellyel
– a több mint 6–9 hónapos időszakot felhasználva – párhuzamosan lehetőségük
nyílt a címben szereplő két megye alapos bejárására, a régió múltját, jelenét megismerni, jövőjén elgondolkozni. Ebben a tanulmányban munkájuk főként
társadalomföldrajzi kutatásokban teljesedett ki, míg SZELESI TAMÁS doktorandusz a közlekedés-földrajzi adottságok feltárásában nyújtott segítséget.
A kutatások a két tárgyalt megyét szinte teljesen átfedő szakmai tanulmányutakon és terepgyakorlatokon szerzett közvetlen tapasztalatokon alapszanak. Mindez
brit és egyéb nemzetközi statisztikai, könyvtári és irattári adatok gyűjtésével egészült ki, amelyek tényszerű ismeretekkel támasztották alá a szerzők következtetéseit.
A szerzők e tanulmányukat Dr. habil. RUDL JÓZSEF 60. születésnapja alkalmából készítették.
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1. Nagy-Britannia kontra Egyesült Királyság
A nyugat-európai ország hivatalos elnevezése Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királyság (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, röviden United Kingdom, a továbbiakban Egyesült Királyság) (PÁLFY I. 1983). Ez a
név, az évszázados változásokat követően, 1922-ben lépett érvénybe (GEDEON J.
1999). Korábban az ország hivatalosan a Nagy-Britannia és Írország Egyesült
Királyság nevet viselte, mivel az Ír-sziget – ezzel a korábbi Ír Királyság is – teljes
egészében az angol hegemónia részét képezte. Az I. világháború után már megtörtént az írek kiválása (Ír Szabad Állam, 1921. december 6.) az Egyesült Királyságból, de Észak-Írország továbbra is a Brit korona része kívánt maradni, és – az
elszakadási mozgalmak ellenére – mindmáig annak fennhatósága alá tartozik,
önálló régiót alkotva (PAP N. – TÓTH J. 2002). Az ország államformája parlamentáris monarchia, amely a kezdetektől mindössze 1649 és 1660 között szakadt meg
(OLIVER CROMWELL időszaka), mikor köztársasági államszövetséggé rendezkedett be (The English Republic) (OAKLAND, J. 1990).
A magyarországi névdilemmák hátterében az áll, hogy – a világszerte általánosan elterjedt elnevezés szerint – Nagy-Britanniának nevezik a teljes Egyesült Királyságot. Csakhogy ez a név (angolul Great Britain) politikailag mindössze az
Angol-sziget (és a konkrétan ehhez tartozó szigeteket pl. Shetland, Orkney) országait jelenti (tehát az Ír-sziget nélkül), így Anglia, Skócia és Wales területét
(OAKLAND, J. 1990). A mi használatunknak a degradált értelmű nemzetközi köznyelvi meghonosodás az oka, míg a brit állampolgároknál már az általános földrajzi műveltség alacsony fokának nyomai is tetten érhetők. Az ESRI (UK) 2008.
novemberben közzétett „The World Around You” felmérési eredményei szerint, a
válaszadó britek 68%-a szerint Nagy-Britannia négy országból áll, míg 11% között oszlik meg az egy, kettő és öt. (Összesen tehát 79% helytelenül válaszolt,
mivel a helyes válasz ugyebár a három.) A problémát az Egyesült Királyságban is
az okozza, hogy a helyi társadalom nehezen különbözteti meg a Nagy-Britannia
és az Egyesült Királyság fogalmak közt létező különbséget (pontosabban azt nem
is igazán ismerik, de nem is tulajdonítanak neki kellő jelentőséget). Elgondolkodtató az a tény is, hogy a megkérdezett britek közel 75%-a képtelen pontosan megnevezni az Egyesült Királyságot alkotó négy országot.
Egy másik névdilemma inkább csak az angol nyelv használata esetén merül
fel. Ez a British Islands és a British Isles közti különbség. Magyarul mindkettő
Brit-szigetekként fordítható, pedig nem szinonimák! Különbség, hogy a British
Isles leginkább természetföldrajzi értelemben használatos, mivel az Angol-sziget
(a hozzátartozó összes szigettel, koronafüggőségekkel együtt) és az Ír-sziget összterülete tartozik hozzá. A British Islands ellenben politikai földrajzi értelemben
csak az Egyesült Királyságot, a Man-szigetet, Jerseyt és Guernseyt (Csatornaszigetek) jelenti (MUSMAN, R. – ADRIAN-VALLANCE, D. 1991).
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2. A három West Midlands és a világhírű Black Country
A tárgyalt NUTS 1 régió kapcsán rögtön felvetődik a kérdés: mi is pontosan a
West Midlands?
Anglia történetében már évszázadok óta ismert a Közép-Angol területek összefoglaló nevének használata: Midlands. Ez a terület Közép-Anglia szerves része,
ami a 6. században létezett Merciai Királyság területével lényegében azonos és
jelenleg Kelet- és Nyugat-Midlandsre (East és West Midlands) tagolódik. A West
Midlands Belső-Angliában, Közép-Anglia délnyugati részén helyezkedik el,
amely a Közép-Angol-alföld és a Walesi-hegyvidék találkozásánál alkot jól lehatárolható területegységet, mindkét földrajzi nagytájból részesedve. Ezt lényegében
a Severn-folyó választja ketté, ami a régiót természetföldrajzi értelemben dombságivá és síkvidékivé osztja (BORA GY. 1975; NEMERKÉNYI A. – MARI L. 2007)
és, ahogy kutatásaink folyamán tapasztaltuk, jelentős választó a társadalmi eltérések esetén is.

1. ábra: A West Midlands NUTS 1 régió felosztása; Shropshire és West Midlands megyék kiemelésével
Szerkesztette: BOKOR L. 2010.
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Ahogy az 1. ábrán is látható, a West Midlands név több politikai területegység
típust határoz meg:
1.) A régió, ami 1964 óta létezik (13 004 km², 5 267 308 fő népesség).
2.) A megye (902 km², 2 555 592 fő népesség), amelyet az 1972-es Helyi Önkormányzati Törvény (Local Government Act) hozott létre Staffordshire,
Worcestershire és Warwickshire megyék megcsonkításával. A törvény 1974-ben
lépett érvénybe.
3.) A harmadik a konurbáció (West Midlands Urban Area), ami London után
az Egyesült Királyság második (2001-es népszámlálás szerint 2,3 millió főt számláló), legjobban urbanizált területe; egy hatalmas település-összenövés.
2.1. A West Midlands régió
Az első tervezési-statisztikai regionális beosztás kialakítására 1964-ben került sor,
amely lényegében a korábbi tartományokra szerveződött (KOVÁCS Z. 2010). Ekkor 11 régiót alakítottak ki, amelyből 8 Angliában volt, míg Wales, Skócia és
Észak-Írország önálló régiókat képeztek (HORVÁTH GY. 2003). Az Egyesült Királyság 1973-ban felvételt nyert az Európai Közösségekbe, ahol a későbbi regionális politika értelmében újragondolták a beosztást. 1994-ben alakították ki Angliában az első tíz, régióba integrált regionális hivatalokat és a korábbi statisztikai
régiókat is átszabták. Jelenleg az Egyesült Királyságban 12, Angliában kilenc
NUTS 1 régió van, ahol a West Midlands is egy önálló politikai-statisztikai formációt jelent (2. ábra); West Midlands, Shropshire, Warwickshire,
Worcestershire, Hereforeshire és Staffordshire megyékkel (1–2. ábra).

2. ábra: Az Egyesült Királyság regionális beosztása, valamint a West Midlands NUTS 1
régió megyéi 2010 év végén
Szerkesztette: BOKOR L. 2010.
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Tehát az új regionális beosztás a korábbi tartományokra, illetve – pl. Magyarországhoz hasonlóan – a megyékre épül, 1998 óta változatlan lehatárolásban
(OAKLAND, J. 1990; BRADBURY, J. 2008).
A brit identitástudat a regionalizmusban nem teljesedik ki igazán, az a magyarhoz hasonlóan nem számottevő, inkább a megyékre (vagy nagyobb városokra, konurbációkra, térségekre) koncentrálódik (BELLAMY, L. 1998; SNELL, K. D.
M. 1998).
2.2. A West Midlands megye
A West Midlands régió egyik, 1974-ben (az 1972-es helyi önkormányzati törvény
értelmében/Local Government Act) – a környező megyékből – létrehozott bázismegyéjét szintén West Midlands-nek hívják, amely hét darab, ún. metropolitan
borough egységre tagolódik (OAKLAND, J. 1990; TOMKINSON, R. 2007).
A metropolitan borough (más használt elnevezéssel metropolitan district) egy
olyan település vagy településegyüttes, ami önkormányzattal és választókerületi
jogkörrel rendelkezik (HUNT, J. 2000), és Anglia urbanizált területeit fogja össze.
(Magyarul megközelítőleg nagyvárosi önkormányzatnak vagy -körzetnek fordítható. [A továbbiakban az angol verziót használjuk.]) A megyei szinten a területi
tervezésben is van érdekeltsége (KORPONAI É. et al. 1997). Olyan településekhez
kapcsolódik, ahol nagyobb népességszám koncentrálódik. Ilyen pl. a hat angol
konurbáció: Great Manchester; Merseyside; South Yorkshire; Tyne and Wear;
West Midlands; ill. West Yorkshire (CAMERON, G. 1980; BRADBURY, J. 2008)
(3. ábra).

3. ábra: Anglia „metropolitan county és borough” egységei 2010 év végén
Szerkesztette: BOKOR L. 2010.

Ezek más néven az ún. nagyvárosi megyék (angolul metropolitan counties),
amelyek magukban foglalják a metropolitan borough egységeket. (Történetileg az
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első a London Government Act 1899-el jött létre, a City of London körül 1900ban, akkor 28 metropolitan boroughval. Ezt 1965-ben megszüntették, azóta ez az
ún. „Nagy London” régió (HUNT, J. 2000). A mai értelemben [1974-óta] a
metropolitan boroughk London adminisztratív feladatok alól való tehermentesítését szolgálják, amelyek ténylegesen unitárius [egységes, központi] hatósági övezetek [Unitary Authority Area]). Jelenleg összesen 36 van Angliában (3. ábra).
A West Midlands megye tehát egy metropolitan county, ami további hét adminisztratív övezetre (metropoltan borough, vagy -district) osztható (3. ábra). Ezek
Keletről nyugati irányban – egy kivétellel a legnagyobb települések után kapták
nevüket – Coventry, Solihull, Birmingham, Sandwell (West Bromwich), Dudley,
Walsall és Wolverhampton (SALET, W. et al. 2003) (1. ábra). Felépítésüket tekintve hasonlóak pl. a szlovén občinákhoz, ahol egy központi (irányító) település
mellé csatolták a többi, kisebb-nagyobb települést, legyen szó városról vagy faluról. A szlovén esetben a települések között rurális, tehát falusias térről beszélünk,
míg a brit metropolitan borough esetében a becsatolt település és a fő település
között hatalmas urbanizált térségek vannak. Például a mai Wolverhampton nagyvárosi körzetet (amit nyugodtan hívhatunk Nagy Wolverhamptonnak) a környékbeli Bilston, Tettenhall, Compton, Wednesfield stb. települések összeolvasztásával
hozták létre 1966-ban. Ez ellen ma is találunk „csendes” tiltakozókat, akik teljes
függetlenségük mellett továbbra is kitartanak (1. kép).

1. kép: Bilston ma a Wolverhampton City és metropolitan borough részét képezi, de
ahogy állítják „Bilston egy önálló, városias falu”
Kép forrása: BOKOR L. 2007. – Bilston, Wolverhampton
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A korábbi évszázadokban azok a települések kapták meg a city státuszt, amelyek püspöki székesegyházzal (katedrális) rendelkeztek. Ezt a címet ma már különböző kritériumokhoz kötik (pl. népességszámhoz), és a státuszt az uralkodó
(jelenleg királynő, II. ERZSÉBET) személyesen adományozza az arra alkalmas
településnek, továbbra is adománylevélben (letters patent) rögzítve azt. A legnagyobb és kulturálisan is legfejlettebb metropolitan borough egységek city státuszszal rendelkeznek, amelyek elsősorban népességszámukban és kulturális jelentőségükben térnek el a mai town vagy borough településektől. A city státusz elsősorban a település presztízsét növeli, ezért megszerzéséért a települések versengenek (WALLER, P. J. 1983). A West Midlands megyében jelenleg három, Coventry,
Birmingham és Wolverhamton rendelkezik city státusszal.
2.3. A West Midlands konurbáció
A harmadik West Midlands a – már részben említett – konurbáció, azaz egy település-összenövés, amelynek hatására óriásváros (megacity) is létre jöhet. Tehát
ebben az esetben egyelőre még nem beszélhetünk a MUMFORD, L. (1985) által
leírt megalopoliszról, de az urbanizációs folyamatok jövőbeli trendjeit kutatva
úgy tűnik, a következő száz éven belül a West Midlands, a Greater Manchester és
Merseyside konurbációk összeérhetnek, és létrejöhet egy közép-angliai
megalopolisz. (Manchester és Liverpool között ma már nincs falusias tér.)
Ennek a Közép-Angol városösszenövésnek lehatárolása viszont csak megközelítőleg egyezik meg a West Midlands megyével, ugyanis van néhány település,
mint pl. Coleshill és Water Orton amelyek Warwickshire megye részei, Hagley
Worcestershire részét képezi, illetve Perton Staffordshirehez tartozik. Továbbá, a
West Midlands megye nem minden metropolitan boroughja alkotója a
konurbációnak, mivel Coventryt egy rövid zöldövezet (green belt) választ el
Solihulltól, azaz az összenövés keleti, első településétől. Így tehát a West
Midlands konurbáció szűkebben értelmezve Solihulltól Wolverhamptonig terjed
(1. ábra).
2.4. A Black Country
Wolverhampton már egy történelmi, lehatárolásában problémás területen helyezkedik el, amit Black Countrynak, azaz „fekete vidéknek” neveznek. A vidék lehatárolása máig nem egyértelmű, bár tradicionálisan azt a területet jelölte, ahol a
bányászatra kiválóan alkalmas vastag szénrétegeket találták. Ez azért lehetséges,
mivel a Pennine-hegységet délről határoló Angol-alföld főként középidei üledékeken alakult ki lepusztulással, amit a pleisztocén jégtakaró teljesen befedett. A
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jégtakaró visszahúzódása után, a perm-triász alapú denudált alföld nyugati részén
a karbon korú értékes feketeszén-kőzetek már majdnem a felszínre bukkannak
(NEMERKÉNYI A. – MARI L. 2007).
A mai metropolitan borough települések határait alapul véve, a Black Country
Wolverhampton, Walsall, Dudley és Sandwell (West Bromwich) közigazgatási
egységekre korlátozódik (HARDY, C. 2003) (1. ábra). Tehát jól látszik, hogy Birmingham nem része, hanem attól a nyugatra eső terület a fekete vidék, amelynek
központja – az akkor még Staffordshirehez tartozó – Wolverhampton volt hosszú
ideig. Az ipari forradalom innen indult világhódító útjára 1770-ben (PÁLFY I.
1983; GÖŐZ L. 2009), amelynek hatására a vidék hamarosan gyökerestül változott
meg. A 19. századi Black Countryról CHARLES DICKENS írta: „mindenfelé, amerre csak ellátott a szem messze távolságba, magas kémények torlódtak egymás
mellé, s unalmas, csúf soruk, mint nyomasztó álmok réme okádta a füst dögvészét,
elsötétítve a fényt, s megrontva a búskomor levegőt” (DICKENS, C. 1868). ELIJAH
HINSDALE BURRITT amerikai filantrópus jegyezte le: „black by day and red by
night, cannot be matched…”, tehát „nappal fekete, éjjel vörös, semmihez nem
hasonlítható” (BURRITT, E. 1868). A TOLKIEN által megalkotott Mordort is a
korabeli Black Country szörnyűsége ihlette (TOLKIEN, J. R. R. 1995). A 20. század végére ez jelentősen megváltozott, de nyomuk még a 21. században is tetten
érhető, mivel a csatornák, a gyárak, a korabeli téglaházak mindmáig megmaradtak
a fekete vidék szinte minden településén.
Ha Birmingham nem is volt része a Black Countrynak, viszont annak fontos
iparvárosa és központja lett, mivel az ipari forradalom idején a vidék nyersanyagaira alapozta iparát, létrehozva a híres gyáripart. Jelenleg London után az Egyesült Királyság második legnagyobb városa (970 ezer fő); a megye, a régió és a
konurbáció legnagyobb és legnépesebb települése (SZEGEDI N. 2000; OFFICE FOR
NATIONAL STATISTICS. 2003, 2004a).
A Black Country-t mint a „negyedik” West Midlands-et is jelölhetjük, de nem
politikai, hanem inkább nyelvjárási értelemben. Az ún. Black Country dialektus –
ami West Midlands-i vagy birminghami nyelvjárásként is ismert – egy archaikus,
a korai angol nyelvben gyökerező forma. Leginkább Dudley-ban,
Wolverhampton-ban, Tipton-ban és Sandwell-ben terjedt el. (Birmingham-ben
használói az ún. „yam yam”-ok, akik pl. a hagyományos „you” helyett a „yam”
szót alkalmazzák [yam, you am, they am].) Gyakori köszönési forma a „Ow
B’ist”, amelynek jelentése „How beist thou” (How are you). Saját különös szavak
is használatosak mint pl. „bonk” (a small hill/dombocska), „broo'us” (a
brewery/sörfőzde), „fizog” (face/arc) (CONDUIT, E. 2007).
Mint látjuk, a West Midlands fogalom önmagában jelentős különbözőségeket
hordoz magában.
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3. Shropshire
A West Midlands régió északnyugati és egyben legnagyobb megyéje a történelmi
Shropshire (vagy Salop), ami összesen 3487 km2-es területet fed le. Statisztikailag
és közigazgatásilag hat részre osztható: Bridgnorth; North Shropshire; Oswestry;
Shrewsbury and Atcham; South Shropshire; valamint Telford and Wrekin. 1998.
április 1-én a történelmi Shropshire megye északkeleti részén található Telford
and Wrekin (pl. a híres Telford, Newport és Ironbridge településekkel) unitárius
igazgatású lett, azaz mint az Egyesült Királyság önálló igazgatású egységei közé
került. 2000-ben pályázott a city státusz elnyerésére, de azt nem kapta meg, viszont a borough státuszt igen. A terület maga a történeti (ceremoniális) Shropshire
része, viszont ma már statisztikailag külön egységet alkot, ezért a szerzők e munka keretében nem kezelik a történelmi megye részeként.
4. Shropshire és West Midlands megyék statisztikai alapú összehasonlítása
Shropshire – a másik, szintén West Midlands-i megyével – Herefordshire-rel
Anglia legfalusiasabb megyéi közé tartozik. Mindkét megye a szomszédos Walesszel határos. A walesi hatás különösen Shropshire határközeli kisvárosaiban (pl.
Shrewsbury, Oswestry) érvényesül szignifikánsan. Shropshire maga azért érdekes,
mivel nyugaton – a pár kilométeres Staffordshire-i szakaszt leszámítva – majdhogynem közvetlenül érintkezik a West Midlands megyével, s így a
konurbációval is (FREEMAN, T. W. 1966; MUSMAN, R. – ADRIAN-VALLANCE, D.
1991). (Elhelyezkedésük hasonlóságot mutat a lemeztektonikai értelemben kezelt
Amerika és Afrika kontinensek összeilleszthetőségével, amelyek között az Atlanti-óceán helyezkedik el. Természetesen a West Midlands régióban tapasztalhatónak nincs semmi összefüggése a természeti folyamatokkal.)
Shropshire területe – Telford and Wrekin nélkül – a teljes régió 24,6%-a, lakossága viszont mindössze 5,37%-a annak. A West Midlands megye ennek éppen
ellenkezője. Területe a régiónak mindösszesen 6,94%-a, míg népessége 48,5%-a.
Ebben a tanulmányban tehát a West Midlands régió legnagyobb területű és a legnagyobb népességű megyéje került részletes elemzésre (1. táblázat). (A tanulmányban, különösen a társadalmi mutatók esetében – a nem hivatalos éves előrejelzések és becslések létezésének ellenére – a szerzők a 2001-es népszámlálási,
illetve 2005-ös statisztikai évkönyv adataihoz nyúltak vissza, mivel azok megtalálhatók az Egyesült Királyság statisztikai hivatalának hivatalos kiadványaiban.
Ezek az adatok a két megye közti földrajzi különbözőségek bemutatásához tökéletesen alkalmasak. A következő brit népszámlálás 2011-ben esedékes, aminek
publikált kiadványaira 2013-tól lehet csak számítani.)
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1. táblázat
Shropshire, West Midlands megye, West Midlands régió és Anglia népességének összehasonlítása, 2001-es népszámlálási adatok alapján
Shropshire
Év
Terület (km2)
Teljes népesség (fő)
Férfiak (fő)
Nők (fő)
Népsűrűség
(fő/km2)

1991

2001
3 197

West Midlands
1991

2001
902

West Midlands
régió
1991
2001
13 004

Anglia teljes
1991

2001
130 395

266 871

283 173

2 561 684

2 555 592

5 150 193

5 267 308

47 055 205

49 138 831

130 612

140 108

1 246 913

1 244 322

2 516 647

2 575 111

22 812 890

23 922 144

136 259

143 065

1 314 771

1 311 270

2 633 546

2 692 197

24 242 315

25 216 687

83,5

88,6

2840,0

2833,3

396,0

405,1

360,9

376,8

Szerkesztette: BOKOR L. 2010.
Forrás: Office for National Statistics, Census 2001

A két megye népsűrűsége is markáns különbözőséget mutat. Shropshire mutatója jóval közelebb áll Skóciáéhoz (ami kb. 65 fő/km2), míg a West Midlands-é
legalább 32-szer nagyobb, mint a másik vizsgált megyéé. A távérzékelésnek köszönhetően ezeket a differenciákat műholdfelvételeken is ellenőrizhetjük, amelyeken szintén látszik, hogy az óriásvárosnak a nyugati előterében hatalmas falusias térség tárulkozik ki (4. ábra). Ezek alapján városhiányos területek határolhatók le (5. ábra).

4. ábra: Az összefüggő város szürke, de jól kivehető, egybefüggő rendszere, ill. a nyugati
peremén kitáruló rurális térség
Forrás: Google Maps, 2010.
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5. ábra: Falusias térségek az óriásváros árnyékában; az 5000 főnél nagyobb
Shropshire-i, és az 50 ezer főt meghaladó West Midlands megyei települések térbeli
elhelyezkedésének feltüntetésével
Szerkesztette: BOKOR L. 2010.

Shropshire legnagyobb települése, az 1809-ben világra jött CHARLES DARWIN
szülővárosa, Shrewsbury, amely 67 ezer főt számlált a 2001-es felmérések idején.
A második helyen 16 ezer fővel Oswestry található, amely már eleve nagy kontrasztot mutat megyén belül is. A népszámlálási adatok azt is megmutatják, hogy a
teljes megyében összesen tíz település népessége éri el az 5000 főt. Ezek többsége
a korábbi market town, azaz vásárváros, ma town státusszal rendelkezik. Köztük
akár több tíz kilométeres távolságok is lehetnek, így jelentős a városhiányos terület. Ezekben a térségekben elsősorban a legeltető állattenyésztés koncentrálódik
(kimagaslik a bárány-, ill. juh-, valamint a szarvasmarha-tenyésztés). A lakosság a
tipikus és hangulatos vidéki angol hamletekben él. (A hamlet a village formával
ellentétben olyan falu, amelynek nincs temploma.)
Shropshire megye városhiányos térségeivel ellentétben, a West Midlands megye (ill. konurbáció) külső megjelenésében kompakt, szinte minden négyzetméterét urbánus tér tölt ki. Ebben a megyében nagyon kevés az olyan település,
amelynek népessége nem éri el a 10 ezer főt, mivel a legtöbb 50 és 200 ezer fő
közötti népességgel rendelkezik. Ebből csak a 300 ezer fős Coventry lóg ki, illetve a skála csúcsán álló, 970 ezer fős Birmingham. A West Midlands régióban
lévő hatalmas népességszám földrajzi megoszlásának hátterében elsősorban három dolog áll: a negatív hatású természetföldrajzi tényezők és az iparosodással
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összefüggő, a belső vándorlásokat kiváltó foglalkozáscsere, illetve városiasodás
(SZEGEDI N. 2000).
A természetföldrajzi tényezők önmagukban nem befolyásolnák a letelepedést
Shropshire-ben, mivel az ipar szülőhazájának nevezett Telford és környéke –
Shropshire-i viszonylatban – ma is jelentős, és folyamatosan növekvő számú népességet koncentrál (158 ezer fő). Jelen esetben inkább arról van szó, hogy a Pennine-hegység déli előterében elhelyezkedő fekete vidéken, a helyi kőszénmedencékre az évszázadok során egyre több iparág társult. A térség városaiban (elsősorban Wolverhampton, Walsall és Birmingham) született találmányokon (pl. szén
kokszosítása, fonó- és szövőgép stb.) bontakozott ki az ipari forradalom, amely
gyárak rengetegét teremtette meg. Ez értelemszerűen vonzotta a munkáskezeket
szerte a Brit Birodalom területéről, de a környező települések falusi lakossága is
megkezdte a nagyvárosokba áramlást. Birmingham és a Black Country az évszázadok alatt a szigetország – London után – második legfontosabb (és legnépesebb) településhalmazává vált.
A 20. században felbomló, máig szoros gazdasági és kulturális szállal gyarmatbirodalmak, majd a Brit Nemzetközösség (British Commonwealth of
Nations), később a Nemzetközösség (Commonwealth of Nations) hatására megnövekedett a volt gyarmatokról érkező brit állampolgárok száma (MULLOO, A.
2007). Ezt különösen a bevándorlók városaként elhíresült Wolverhampton példáján lehet jól szemléltetni, ami egyébként a West Midlands konurbáció második, a
megye harmadik és az Egyesült Királyság 13. legnépesebb városa (6. ábra). Természetesen nem csak a bevándorlók okozták a népesség hirtelen növekedését. A
6. ábrán látható drasztikus változás (1961-ről 1971-re majdnem 110 ezer fővel
nőtt a népesség) hátterében Wolverhampton város közigazgatási határának módosítása áll. Ebben az időszakban (pontosan 1966-ban) csatolták hozzá a korábban
már említett kisebb településeket (pl. Bilston-t, Tettenhall-t stb.).

6. ábra: Wolverhampton népességének változása 1801 és 2001 között
Szerkesztette: BOKOR L. 2010.
Forrás: A VISION OF BRITAIN THROUGH TIME, 2009.

Átalakuló vidéki térségek Közép-Angliában
Bokor László – Csapó János – Szelesi Tamás

A 2001-es népszámlálási adatok alapján kimutatható, hogy a West Midlands
megye népessége az 1991-es népszámlálás óta 0,24%-al csökkent, viszont a
Telford nélküli Shropshire népessége 5,76%-al növekedett. Ennek hátterében az
áll, hogy a falusias területek részben vonzzák az elavult és túlzsúfolt
konurbációban élő lakosságot, ezért szignifikánsan kimutatható migráció figyelhető meg. Míg korábban a városokba áramlás volt jellemző, addig manapság már
a városokból a falvakba, kisebb településekre áramlás (dezurbanizáció) figyelhető
meg. A bevándorló karibi és afrikai színesbőrűek, valamint az ázsiaiak továbbra is
a nagyvárosokban telepednek le.
A két megye etnikai felépítése jelentősen eltér egymástól. Mivel a West
Midlands megye már évszázadok óta felvevőhelye a bevándorlóknak, ezért itt a
lakosságnak csak kb. 80%-a tartozik az európai gyökerekkel rendelkező népességhez. A kisebbségek között szinte minden rassz és etnikum megemlíthető, akik
többségében a korábbi gyarmatokról vándoroltak be az Egyesült Királyságba.
Köztük jelentős számban indiaiak és pakisztániak, akik nem csak közvetlen anyaországukból, hanem a többi, volt brit gyarmatokról (brit állampolgárok lévén brit
útlevéllel rendelkeztek) is érkeztek. Shropshire alapvetően homogénnek mondható, mivel lakosságának túlnyomó többségét az európai népek (elsősorban angolok,
walesiek és írek) jelentik (kb. 99%) (2. táblázat).
2. táblázat
Shropshire, West Midlands megye és West Midlands régió etnikai összetételének összehasonlítása (%), 2001-es népszámlálási adatok alapján. (A Brit Statisztikai Hivatal által
alkalmazott beosztás szerint, szó szerinti fordításban)
Népesség összesen (fő)

Shropshire
West Midlands
283 173
2 555 592
Ebből %-os megoszlás szerint

Brit
Ír
Egyéb fehér
Fehér és fekete karibi
Fehér és fekete afrikai
Keverékformák
Fehér és ázsiai keverék
Egyéb keverék
Indiai
Pakisztáni
Ázsia vagy
ázsiai brit
Bangladesi
Egyéb ázsiai
Karibi
Fekete vagy
Afrikai
fekete brit
Egyéb
Kínai
Kínai és egyéb
Egyéb

Fehér

97,31
0,51
0,98
0,14
0,03
0,13
0,12
0,15
0,05
0,05
0,04
0,05
0,05
0,02
0,26
0,12

Szerkesztette: BOKOR L. 2010.
Forrás: Office for National Statistics, Census 2001

76,54
2,11
1,29
1,23
0,10
0,49
0,32
6,15
5,40
1,14
0,69
2,99
0,39
0,35
0,41
0,39

West Midlands régió
5 267 308
86,15
1,39
1,20
0,76
0,07
0,34
0,22
3,39
2,93
0,60
0,40
1,56
0,23
0,19
0,31
0,27
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A megyék lakosságát vallási alapon rendezve – leszámítva azokat, akik nem
vallásosak és adatot nem közöltek – hasonló összetételt kapunk, mint az etnikai
alapú rendezés esetében. Az európai népesség többsége keresztény, míg az Indiából, Pakisztánból bevándoroltak között oszlik meg a muszlim-, szikh-, hindu- és
buddhista-vallásúak túlnyomó többsége. Az is jól látszik, hogy a West Midlands
megye lakossága vallási alapon is sokkal színesebb képet mutat közvetlen szomszédjánál (7–8. ábra).

7–8. ábra: Shropsire (bal) és West Midlands (jobb) megyék vallási megoszlása a 2001-es
népszámlálási adatok alapján (%)
Szerkesztette: BOKOR L. 2010. az Office for National Statistics, Census 2001 alapján

5. Shrophshire és a West Midlands közlekedés-földrajzi adottságai
Az eddigi vizsgálódások alapjait részben társadalmi vonatkozású statisztikai mutatók alkották, amelyek alapján képet kaphattunk a két megye ilyetén különbségeiről. A megállapított városhiányos térségek lehatárolását azonban más földrajzi
vizsgálati szempontok alapján is elvégezhetjük, amiben az adott térség közlekedési lehetőségeit, annak történelmi-földrajzi vonatkozásait tudjuk optimálisan beilleszteni. A tradíció is úgy kívánja, hogy rövid történeti áttekintés is adjunk, ami
egyúttal lefedi a csatornák, vasutak és a közúti közlekedés sajátosságait.
5.1. A csatornák
Anglia első csatornáinak egyikét Bridgwater 3. hercege építtette 1761-ben. Ennek
célja az volt, hogy a Worsley-birtokán fekvő szénbányákból vízi úton szállíthassa
a kőszenet a manchesteri textilgyáraknak. Ezzel vette kezdetét az a csatornaépítési
láz, amely 1805-re 4800 km hosszú mesterséges vízi úttal kötötte össze a termé-
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szetes folyókat (HADFIELD, C. 1968; 1985), mindezt persze gazdasági érdekből.
Ez West Midlands megye sík jellege folytán előnyös volt, mivel a Black Countryt
feketekőszénnel ellátó bányák könnyedén szállíthatták a szükséges energiaforrást
a célterületekre, ami láthatóan hozzájárult az egész mai West Midlands megye
egykori nagy iparvárosainak a gazdasági növekedéséhez, valamint általános fejlődéséhez (9. ábra).

9. ábra: Anglia és Wales vízi útjai
Forrás: BEAVON, R. honalpja (s.a)

Shropshire esetében ez nem mondható el, mivel a dombsági terepviszonyok
nem kedveztek a csatornahálózat kiépítésének, mindössze a Severn-folyó jelentett
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jelentős vízi összeköttetést. A megye csatornázása és a Wales felé vezető vízi
kapcsolatot biztosító közlekedési rendszerek végül THOMAS TELFORD építészmérnök tervei után, csak a 19. században valósultak meg, költségesen (pl. viaduktokkal, hajóemelőkkel). Ezek számszerű mennyisége és távolságban mért mérete
azonban kevés és kicsi, ahogy a 9. ábrán is látható, mindössze a csatorna biztosít
vízi kapcsolatot Market Drayton, ill. a Severn-folyó Shrewsbury irányába.
A megye déli térsége városhiányos, a települések lélekszáma pedig, a korábbi
részekben tárgyaltak ismeretében, alacsony. Egyedül Shropshire keleti peremén, a
Severn-folyó vonalában beszélhetünk nagyobb településekről, mint pl.
Bridgnorth, Ironbridge, ill. a megye közepén fekvő Shrewsbury. Ezeknek a településeknek történeti fejlődése is jóval markánsabb volt megyén belül, mint a vízi
kapcsolattal nem rendelkezőké. Nemhiába, Telford nagy volumenű munkái emlékére kapta a 20. század középen megépült Shropshire-i (immáron Telford and
Wrekin) város a Telford nevet, ami az akkor még egybetartozó megye mára legnagyobb településévé nőtte ki magát.
A gyors és olcsó vízi fuvarozásnak az 1840-es évekig nem volt vetélytársa, de
akkor megjelent a vasút. A csatornákon 1963-ban megszűnt a teherszállítás, de a
mintegy 3200 kilométer hosszan még mindig hajózható csatornákon ma is közlekednek a jellegzetes keskeny, alig több mint 2 méter széles, 22 méternél hoszszabb, 10 km/h végsebességre képes, hajók (narrow boat) (2. kép), és egyre több
kirándulót szállítanak, immáron a turizmust szolgálva (GÖŐZ L. 2009).

2. kép: A csatorna és a keskeny hajók egy wolverhamptoni pihenőben
Kép forrása: BOKOR L. 2007. – Newbridge, Wolverhampton
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5.2. A vasúti közlekedés múltja és jelene
Shropshire vasúthoz fűződő viszonya a történelem során meghatározó szereppel
bírt. Nem csak a Telford-i „Ironbridge Gorge” a terület egyetlen ipartörténeti emléke, hanem itt az ipar bölcsőjében építették meg 1802-ben RICHARD TREVITHICK
tervei alapján a világ első gőzmozdonyát. Hat évvel később pedig Bridgnorth-ból
gördült ki, újfent világelsőként a személyszállító vonatok továbbítására specializált gőzmozdony.
A vasút volt az a közlekedési eszköz, amely kezdetben lendületet adott a bányászat és a nehézipar fejlődésének, továbbá egyenletesebbé tette az ipari és mezőgazdasági termelést, és kiszámíthatóvá tette a vidéki térségek áruellátását, valamint összekapcsolta a centrumtérségekkel a rurális területeket (MALTBY, D. –
WHITE, H. P. 1982). A terület kiterjedt és szokatlanul sűrű vasúthálózata az egymással versengő magántársaságoknak köszönhető, akik még a párhuzamosságok
kiépítése mellett is folytatták a konkurenciaharcot.
A második világháborút követően az ország vasúti infrastruktúrája romokban
hevert, az épen maradt részei pedig erősen leromlott állapotba kerültek az elmaradó fejlesztések miatt. 1948 és 1952 között Shropshire területén is államosították
az összes vonalat, a személyszállításból és az áruszállításból származó jövedelmek azonban a világháború után – egyéb alternatíva hiányában – egy ideig még
fedezték a működési költségeket, azonban a helyreállítás és a gépjármű forgalom
előretörésével már csak hitelekkel tudták biztosítani a szolgáltatás feltételeit. Az
1950-es évek végére, a felvett hitelek kamattörlesztései a működési veszteséget az
akkori árfolyamon 135,9 millió fontra duzzasztották.
1964-ben a választásokat követően HAROLD WILSON miniszterelnök ígéretet
tett a vasút berkein belül folyó pazarló gazdálkodás megszüntetésére, azonban a
British Railways Boardot irányító RICHARD BEECHING javaslatait (10. ábra) élesen bírálta és elutasította, mondván rengeteg rurális és urbánus térség maradna
tömegközlekedés nélkül.
1963-ban viszont még az új kormányzat beiktatása előtt 2000 mérföld vasútvonal fokozatos felszámolásáról, illetve a megmaradó vonalakon és számos köztes, alacsony forgalmat lebonyolító állomás megszüntetéséről döntöttek. Autóbusz
járatokkal kívánták enyhíteni a tömegközlekedés gondjait, a „pótló” buszok egyrészt lassabbak voltak, másrészt kényelmetlennek bizonyultak, így a lakosság
körében hamar népszerűtlenné váltak. A járatok csak egy-egy – korábban megszüntetett – szomszédos állomás között közlekedtek, így előfordulhatott az is,
hogy csak három, négyszeres átszállás révén lehetett elérni az úti célt. Emellett a
problémát súlyosbította a menetrendek összehangoltságának hiánya. Az 1970-es
évek elején leállították a vasút felszámolásokat, mivel a remélt „haszon” elmaradt,
egyúttal a pótló megoldások csődöt mondtak. Az igazi befejezésnek az 1973-as
olajárrobbanás tekinthető egyrészt a közútra terelt forgalom üzemanyag költsége,
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volumene és a környezetterhelés, másrészt a tömegközlekedés hiányos területek
növekedése miatt.

10. ábra: BEECHING, R. 1962-es vasút felszámolási terve
Jelmagyarázat: fekete és szaggatott: felszámolandó vonalak; szürke: megmaradó vonalak.
Forrás: BRITISH RAILWAYS BOARD (1963)

Az angolok a vasúthálózat modernizálásában elmaradtak Európa többi országától, a villamosított vasútvonalaik aránya 25% volt, ami csak a „sereghajtók”
közötti helyre volt elegendő (HORTON, R. 1994). A hálózat ritkításának egyértelmű nyertesei a fővonalak voltak, ahol a második vágánypárt a jóval kisebb forgalom ellenére sem szüntették meg, így a vasút reneszánszának a lehetőségét meghagyták a nagysebességű hálózatfejlesztések előtt (HEINTZ, H. – KOLLER, R.
2002). A kis forgalmú vidéki mellékvonalak tömeges megszüntetése helyett önkormányzati és magántőke bevonásával regionális vasúttársaságokat hoztak létre,
melyek a British Railtől átvett vonalakon szolgáltatnak a régiós, a városi és az
elővárosi forgalomban egyaránt (ERDŐSI F. 2004).
Az 1980-as évek végén számos vasútvonalat újra megnyitottak, immáron átalakult finanszírozási szerkezettel, ilyen volt a West Midlands területén a
Kidderminster és Worcester vasútvonal, mely magában foglalta Birmingham
Snow Hill állomás és a város alatt futó alagút újraélesztését is. A Snow Hill állomás és Wolverhampton között pedig egy új koncepciót dolgoztak ki. Az egykori
vasúti pályán gyors villamos közlekedik (The Metro, 3. kép), mely a vasúti csomópontokban közös peront használ a nagyvasúttal, így megvalósítva a közvetlen
átszállás lehetőségét. Fontos szerepet tulajdonítottak az autót használók tömeg-
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közlekedésre való átcsábítására, és a városi dugók, illetve parkolóhely hiány enyhítésére, így Birmingham külső szakaszán négy, egyenként 550 férőhelyes „parkolj és utazz” (P+R) parkolót alakítottak ki. A projekt sikerességét bizonyítja,
hogy a villamos évente ötmillió utast szállít. További hálózatbővítést és járműbeszerzést is terveznek, mely feltárja a Birmingham és Wolverhampton közötti
szuburbia térségét.

3. kép: A Birmingham és Wolverhampton között közlekedő „The Metro” nevű villamos
szerelvény a West Bromwich-i megállónál
Kép forrása: BOKOR L. 2008. – West Bromwich

Az urbánus területek hivatásforgalmát ellátó vonalak fejlesztése mellett kiemelt figyelmet érdemel Shropshire keleti felén a Severn-folyó völgyében futó
Severn Valley Railway. Az 1858 és 1862 között épült vonal közvetlen kapcsolatot
biztosított a Black Countryval és északnyugati, valamint a délkeleti területek között teremtett összeköttetést. A forgalmat 1962-ben szüntették meg Beeching intézkedése nyomán, viszont a szénszállítások miatt az Alveley és Kidderminster
közötti szakasz 1970-ig fennmaradt. Ma az Egyesült Királyság egyik leghíresebb
múzeumvasútja működik itt, kirándulók, vasútbarátok és a Severn-völgy szépsége
iránt érdeklődő turisták százezreit szállítva. A kezdetben Bridgnorth és Hampton
Loade között, lelkes vasútbarátok szabadidejüket nem kímélve kétkezi munkával
teremtették meg a közlekedés feltételeit, majd 1974-ben Bewdley-ig terjesztették
ki a forgalmat. Az addig elszigetelt vonal 1984-ben kapcsolódott be újra a West
Midlands vasúti érhálózatába a Kidderminster-i végállomás révén. Az egykori
vonal északi részén a forgalom várhatóan nem indul újra, mivel a Severn-folyó
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áradása komoly károkat okozott a töltésben. 2007-ben egy oktatási központot és
egy tanműhelyt alapítottak a gőzmozdonyok működésének alaposabb megismerésére, melynek létrehozását az Európai Regionális Fejlesztési Alap is támogatta. A
táj értékét felismerve szorgalmazzák, hogy a nyomvonalon kerékpárutat alakítsanak ki, mely a Brit Nemzeti Kerékpárút Hálózat részét képezheti már 2011-ben,
így az aktív kikapcsolódás és a vasút révén Shropshire keleti része újra felértékelődhet.
Jelenleg a West Midlands konurbációban, a vasúton utazók 20 százaléka használja a munkába járáshoz napi szinten a reggeli és a délutáni órákba közlekedő
szerelvényeket. A jelenlegi menetrendet áttekintve számos feszültséget tapasztalhatunk. Jól megfigyelhető egyes járatokon a hétköznap délutánonkénti kapacitáshiány, más vonalakon pedig a többlet. Hétvégén a késő esti órákban, az igények
ellenére (pl.: labdarúgó mérkőzések, szórakozni járó fiatalok) sem közlekedtetnek
több vonatot. A vasárnapi bevásárlás Angliában is igen népszerű, jelentős forgalom kapcsolódik hozzá, továbbá a távolsági forgalom a hét utolsó napján meghalad bármely más munkanapot, azonban a menetrend nem igazodik az igényekhez.
A birminghami repülőtér, mely jelentős Európán kívüli forgalmat is lebonyolít,
súlypontnak tekinthető, így a 7/24 (a hét minden napján a nap huszonnégy órájában) típusú ütemes menetrend bevezetésével kielégíthetőek lennének a city és a
légikikötő közötti utas és hivatásforgalom igényei egyaránt.
A térség vasútjának és gazdaságának a távolabbi jövője a nagysebességű vasútvonalak kiépítésében és a meglévők fejlesztésében rejlik. A West Midlands
területén 2014-ig végrehajtandó fejlesztésekkel várhatóan javul a helyközi és a
távolsági forgalom kiszolgálása. A nagysebességű vasutak révén pedig a West
Midlands konurbáció gazdasági szerepe tovább erősödhet, mivel a vasúti közlekedés révén fordítókorong szerepét töltheti be az észak-déli tengelyen, Wales és a
délnyugat angliai területek irányába. 2009 utolsó negyedévétől az ingázók száma
jelentősen növekedett, év végére elérve a 35,5 millió utast. Ma négy munkavállalóból egy választja a vonatot, ennek ellenére még mindig százezer ember ül autóba naponta. A gyorsvasúti hálózat kiépítése várhatóan teljesen átalakítja a vasút
mai struktúráját, ugyanis a gerincvonalakon közlekedő szerelvényekhez intenzív
átszállási kapcsolatokkal tovább lehet csökkenteni az ingázás idejét. Shropshire
területét is be kívánják vonni a fejlesztésekbe a Birmingham – Wolverhampton –
Shrewsbury új építésű vonal révén.
5.3. A közúti közlekedés sajátosságai
Az Egyesült Királyság közúti-közlekedési infrastruktúrája fejlett, az autópályáinak és nemzeti útjainak kiterjedése eléri, és a várható további fejlesztéseknek
köszönhetően meghaladja a vasútvonalak hosszát (ERDŐSI F. 2004). Az egyes
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régiókon belül hatalmas eltérések mutatkoznak az úthálózat sűrűségében, így az
általunk vizsgált Shropshire és West Midlands térségét összehasonlítva sincs ez
másként. Az 1970-es években országos autópálya hálózatfejlesztési programot
hirdettek, mely 6759 km (4200 mérföld) út építését szorgalmazta. A nyolcvanas
években némi szemléletváltással a kétszer kétsávos autóutak, illetve a kétsávos
főutak létesítése került előtérbe. A fejlesztési program készítői szándékai szerint
minden 80 ezer lakosnál népesebb város érintenie kell autópályának, vagy legalább is meg kell közelítenie 16 km-re (HORVÁTH GY. 2004).
A West Midlands konurbáció térségének főútjai a birminghami városmagból
indulnak ki, sugár irányban a külső alcentrumok irányába (Wolverhampton,
Walsall, Birmingham Nemzetközi Repülőtér, Solihull, Longbridge, Halesowen).
A belső kétszer háromsávos körgyűrű szorosan körülöleli Birmingham központját, az alközpontokat egy kétszer kétsávos városi út köti össze, míg a West
Midlands peremének egy részén autópályák (M5, M6, M40, M42) futnak. A térképen az említett utakat megnézve feltűnő lehet a konurbáció nyugati szélén az
M40 autópálya folytatásában, gyorsforgalmi út hiánya a Bromsgrove –
Kidderminster – Bridgnorth – (Telford) – Shrewsbury irányban. Ez az útvonal
közvetlen összeköttetést biztosítana Shropshire központi települése és London
között (11. ábra), követve az egykori Severn-völgyben futó vasútvonalat.

11. ábra: Shropshire és West Midlands közúti kapcsolatai 2011-ben
Szerkesztette: SZELESI T. 2010.

Shropshire esetében is a Shrewsburyból kiinduló sugárirányú utak a jellemzők,
azonban a városhiányos területeken hiányzik a keresztirányú összeköttetés, így
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például Ludlow – Bridgnorth – Birmingham, vagy Church Stretton – Bridgnorth –
Wolverhampton irányban, ez pedig gátat képez a városhiányos területek fejlődése
előtt, hiszen így az ingázással töltött idő miatt, a rurális területek jelenleg nem
vonzóak még a városi lakosság előtt. Egyúttal a nyugati irányban történő fejlesztésekkel új irányok nyithatóak meg Wales irányába, így Shropshire forgalmi szerepe felértékelődhet.
Összefoglalás
Összehasonlító tanulmányunkban arra tettünk kísérletet, hogy Közép-Anglia
egyik – társadalom-földrajzi szempontokból is – legérdekesebb régiójának két,
merőben eltérő karakterisztikájú térségét mutassuk be. Egyrészt tehát az egykori
Black Country-t is magába foglaló terület a városodás és városiasodás legkorábbi
modern kori európai színterei voltak, melyek nem csak az ipari forradalomra,
hanem napjaink brit településföldrajzára is komolyan rányomták bélyegüket.
Másrészt viszont a vidéki élet egyik legmarkánsabb angol szimbólumai is e vidékről eredeztethetőek.
Munkánk első részében település-földrajzi szempontokat figyelembe véve három West Midlands-et határoztunk meg, illetve szintén tisztáztuk az Egyesült
Királyság és a Black Country fogalmát. A vizsgálódás igazi apropóját azonban az
adta, hogy egy NUTS 1 szintű régión belül egyrészt városhiányos, vidéki területeket, másrészt pedig az Egyesült Királyság második legnagyobb konurbációját
találjuk.
Tanulmányunk harmadik részében figyelmünket a térség közlekedési adottságaira hangoltuk, melyben a korábbi részekben foglalt állításainkat igyekeztünk
nyomatékosítani. Munkánkban mindezt a dichotómiát kíséreltük meg bemutatni,
egyben előrevetítve a további kutatások lehetőségét, lehetőségeit is, melyet egy
esetleges újabb terepbejárás, vagy a társadalmi-gazdasági folyamatok jövőbeni
megváltozása indokolhat. A 2011-es népszámlálási adatok néhány éven belül
elérhető pontos adatbázisa minden bizonnyal megteremti a kutatások folytatásához szükséges irányokat.
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AUBERT ANTAL – BERGHAUER SÁNDOR – BOGNÁR ANGÉLA –
GELÁNYI NÓRA – GYURICZA LÁSZLÓ – MARTON GERGELY

Bevezetés
A rendszerváltás óta eltelt két évtizedben az erősödő hazai turizmusföldrajzi kutatások és publikációk ellenére a Kelet-európai régió turizmus folyamatainak elemzése fehér foltnak számít. Tanulmányunk megírásakor részben ez motivált bennünket, másrészt tisztelegni szeretnénk RUDL JÓZSEF kollégánk előtt 60. születésnapja alkalmából. Témaválasztásunkkal igazodni szeretnénk az ünnepelt regionális földrajzi munkásságához és kutatásaihoz. Munkánk során számos statisztikai
pontatlansággal és adathiánnyal kellett megbirkóznunk, így cikkünket első kísérletnek tekintjük e nagy régió turisztikai folyamatainak feltárásához.
1. Turizmus az egykori Szovjetunióban
A két kontinensen fekvő, a világ egykori legnagyobb országa, a Szovjetunió területe 22,4 millió km2 volt, több mint kétszerese Európának. A nyolcvanas években
lakossága pedig meghaladta a 275 milliót, amellyel – Kína és India után – az akkori világ 3. legnépesebb állama volt, Európa lakóinak 40%-a szovjet állampolgársággal rendelkezett. Ehhez képest a nemzetközi turizmusban betöltött szerepe
rendkívül csekély volt, ugyanakkor a belföldi idegenforgalom viszonylag nagy
tömegeket mozgatott. De nemcsak volumenében maradt el a világ, illetve Európa
turizmusának élmezőnyétől a szovjet idegenforgalom, hanem annak jellege, működési rendszere, fő céljai, sajátos vonásai is eltértek a vezető országokétól, illetve attól a szisztémától, mint amit ma modern turizmusnak nevezünk.
Pedig a volt Szovjetunió idegenforgalmi vonzótényezői jónak mondhatók, bár
azok nem egyenletesen oszlanak el. A természeti adottságokat vizsgálva az ország
európai területének nagyobb részét a Kelet-európai-síkvidék tette ki, amely idegenforgalmi szempontból nem jelent rendkívüli előnyöket. Turisztikailag legfejlettebb része a Balti-tóhátság volt, ahol a jégkorszaki morénaanyag nagy számban
alakított ki tavakat, amelyeket a balti országok már a szovjet érában is jól hasznosítottak. A Szovjetunió kiemelt idegenforgalmi területe a Fekete-tenger partvidék-
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ének két szakasza volt: a Krími-félszigeten kiemelkedő Jajla-hegység déli oldalának (Ukrán Riviéra – Jalta) és a Kaukázus délnyugati előterében fekvő partok
(Szocsi) mediterrán éghajlata és növényzete, kellemes strandjai a tengerparti üdülés számára kitűnő adottságot biztosít. Az Európa peremén emelkedő Kaukázus a
szovjet idegenforgalom másik fontos célpontja volt (Grúzia, Örményország,
Azerbajdzsán). A fiatal magashegység (a kulturális értékekkel együtt) a hegyvidéki turizmus széles palettájának kialakulását biztosíthatná.
A történelmi-kulturális adottságok – bár térbelileg szintén erősen koncentráltan, de – gazdagnak mondhatók, az örmény kultúrától a Cári Birodalom történelmi emlékeiig. A vallási-egyházi nevezetességek, paloták, felhalmozott műkincsek
a turizmusnak fontos tényezőit jelentették, és jelenthetik a jövőben is. A középkori virágzó kereskedővárosok (Hanza-városok) képét is többnyire sikerült megőrizni a szovjet érában is.
Azonban a világ legnagyobb, diktatórikus országában a turizmus a kezdetektől
fogva gyakorlatilag a széthullásáig elsősorban politikai célokat szolgált. Már az
1920-as évektől az „oktatási turizmusra” helyezték a hangsúlyt, ideológiai, népnevelői feladatokat látott el. A két világháború közötti időszakban külföldiek is
felkereshették az országot, de szigorúan csak az 1929-ben megalapított
INTOURIST állami vállalat felügyeletével. A turizmust irányító vezetők lehetővé
tették, hogy a beutazók találkozhassanak a foglalkozásuknak megfelelő szektorban dolgozókkal, és ezáltal is erősítsék a szovjet ideológia terjedését. A második
világháborút megelőzően csak néhány ezer külföldi utazott az országba, javarészt
a média képviseletében, illetve különböző delegációk tagjaiként, Moszkva központtal.
A háborút követő években miközben jelentős változások következtek be a
nemzetközi turizmusban, az 1950-es évek elejétől egy világméretű robbanás következett be, a Szovjetunióban is felfedezték a turizmus jelentőségét, de más
megközelítésben, mint a vezető országok esetében. A kommunista rendszerben a
legalapvetőbb emberi jog, a mozgásszabadság hiánya akadályozta elsősorban a
„valódi” turizmus kialakulását. Nem csak külföldre nem engedélyeztek utazást, de
a belföldi utazásokat is csoportosan, szervezett keretek között, központilag irányítva működtették.
A szovjet turizmus kezdetben egyet jelentett a szociálturizmussal. Később a
többi szocialista országban is (így Magyarországon is) a negyvenes évek végétől
átvették a szovjet mintát, az ún. „putyovka-rendszert” (KUDAR L. 2003). A szakszervezetek által szervezett üdüléseket az állam anyagilag is jelentősen támogatta.
A szakszervezetek és pártvezetők a legjobban teljesítő dolgozókat jutalmazták
kedvezményes szakszervezeti beutalóval, putyovkával. Az üdülés nemcsak paszszív pihenést jelentett, animátorok (az üdülők „kultúrosai”) gondoskodtak a beutalt dolgozók szórakoztatásáról. A rendszer fő célja a közérzet javítása, az állam
gondoskodásának hangsúlyozása volt. Egyes üdülőkben pl. tortával jutalmazták
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azt, aki a turnus (két hét) alatt a legtöbbet hízott (KUDAR L. 2003). A beutalókért
komoly harc zajlott a dolgozók körében, amelynek oka elsősorban nem a szegénység volt, hanem a hiánygazdaság. A kedvezményes árú szanatóriumi beutalók (putyovka) egyes utódállamokban (pl. Ukrajnában) elméletileg még mindig
kaphatók (BERGHAUER S. 2009).
Sztálin halála (1953), az Osztrák Államszerződés 1955-ös aláírása, az 1956-os
poznani események, valamint a Magyar Forradalom leverése utáni konszolidálódott helyzetben a szocialista országok – a Szovjetunió vezetésével – lépést tettek
az egymás közötti nemzetközi turizmus fejlesztése irányába. 1957-ben Karlovy
Varyban megtartották a Szocialista Államok Utazási Irodáinak I. Konferenciáját,
amelynek fő témája – jellemző módon – a turizmus politikai jelentősége volt.
Emellett eltörpült a gazdasági haszon. Például a szállodaépítések a jelentősebb
ipari központokban indultak meg, kevésbé vették figyelembe egy adott térség
valódi turisztikai vonzerejét (KUDAR L. 2003). 1957-ben a szocialista táboron
belül megszűnt a vízumkötelezettség, de a Szovjetunióba gyakorlatilag csak szervezett, csoportos utazás keretében lehetett bejutni. Ez időben a Szovjetunióba
utazó turisták száma félmillió fő körül mozgott (1. táblázat), de az egész szocialista tábor részesedése sem érte el a 4%-ot Európában (KUDAR L. 2003).
1. táblázat
A Szovjetunió ki- és beutazó turizmusának változása, 1956–1977 (millió fő)
1956
0,5
Beutazók száma
0,6
Kiutazók száma
1,1
Összesen:
Szerkesztette: GELÁNYI N. 2011.
Forrás: TREND, H. G. 1978.

1960

1965

1970

1975

1976

1977

0,7
0,7
1,4

1,3
1,2
2,5

2,1
1,8
3,9

3,7
2,5
6,2

3,9
2,6
6,5

4,4
2,7
7,1

Az 50-es évek végén a szakszervezeti utaztatás mellett – politikai, nevelési célokkal – fejlesztik az ifjúsági turizmust is. A szovjet politikai vezetés fontosnak
tartotta, hogy a „baráti népek” megismerjék egymást, mind a Szovjetunión belül,
mind a szocialista táborban. A fiatalok utaztatására szakosodott irodák jöttek létre
a szocialista országokban. Jelentős politikai és anyagi támogatással „barátságvonatokat” indítottak a „baráti országokból” a Szovjetunióba. Ennek célpontjai a
szovjet „city-túra” háromszöge volt: Kijev–Moszkva–Leningrád.
A 60-as években megindult a szovjet kiutazás növekedése is (1. táblázat), – az
arra érdemesek számára – főként a KGST-országokba, természetesen csoportosan,
szigorúan ellenőrzött keretekben. A turizmusban ez elsősorban a mennyiségi mutatók javulását jelentette. A 60-as évek vége felé a szocialista országok nemzeti
idegenforgalmi hivatalai egymás között szélesítik kapcsolataikat, ekkor az IBUSZ
a Szovjetunióban, az INTOURIST Budapesten hoz létre irodát. Az utazásszerve-
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zés mellett politikai feladatokat is el kellett látniuk: a baráti országok értékeinek
bemutatása is fontos céljuk volt, országszerte előadásokat, kiállításokat stb. szerveztek. Ekkortájt indult meg a hajózási turizmus is, a szocialista országokból fekete-tengeri utazásokat szerveztek a Szovjetunióba.
A belföldi turizmusban a 70-es, 80-as években gyakorlatilag csak a volumen
növekedett, a turizmus rendszere nem változott. A szakszervezetekre és ifjúsági
szervezetekre épülő csoportokat szigorú ellenőrzés mellett, meghatározott, e célra
kialakított útvonalon utaztatták, előre kijelölt, kiépített megállási pontokkal. Hasonlóképp utaztatták a külföldi csoportokat is, még szigorúbb feltételekkel, kevesebb számú „kirakat útvonalon”. Így a nagy idegenforgalmi központokban óriási,
helyenként több ezer fős szállodákat építettek, ahol a méret sokkal fontosabb volt
a színvonalnál. E szállodák a rendszerváltozás után kihasználatlanul álltak sokáig,
egy részüket le is bontották (GYURICZA L. 2008).
Az 1970-es évek második felében a külföldi beutazó turisták száma már elérte
a 4 milliót. Csak összehasonlításul: hazánkba, a legvidámabb barakkba 1978-ban
18 millió külföldi turista érkezett! A Szovjetunióba látogatók kb. 60%-át a keleti
blokk adta, míg csak pár százezer főnyi látogató érkezett az „igazi” nyugati országokból. Ugyanis a kapitalista országok közül sajátos viszonyt alakított ki a
Szovjetunió Finnországgal, akik semlegességük lévén ideológialig nem álltak oly
távol, mint a többi nyugati ország. Finnországból ez időben közel nyolcszor több
(!) turista érkezett, mint a – nyugati relációban – második Németországból, amely
már akkor is az egész világ legnagyobb küldő országa volt (2. táblázat). A „baráti” országokból érkezők mintegy 45%-a lengyel volt, amelyet az magyaráz, hogy
Lengyelország volt a legnagyobb európai szomszéd. Őket követték az NDK,
Csehszlovákia majd Bulgária turistái.
2. táblázat
A Szovjetunió ki- és beutazó turizmusa 1977-ben (ezer fő)
szocialista országok
viszonylatában
Beutazók
Kiutazók

Ország
253
258
Bulgária
23
50
Kuba
320
223
Csehszlovákia
396
207
NDK
210
130
Magyarország
52
181
Mongólia
27
10
Észak-Korea
1 176
428
Lengyelország
119
190
Románia
70
76
Jugoszlávia
2 646 ezer fő
1 753 ezer fő
Összesen:
Szerkesztette: GELÁNYI N. 2011.
Forrás: TREND, H. G. 1978.

Ország
Ausztria
Finnország
Franciaország
Japán
Olaszország
Svédország
Egyesült
USA
NSZK
Összesen:

nyugati országok
viszonylatában
Beutazók
Kiutazók
21,5
949,9
81,5
44,1
50,2
37,8
42,6
91,8
116,3

29,8
103,4
37,8
86,7
47,7
29,2
29,4
16,6
59,1

1 750 ezer fő

950 ezer fő
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A kiutazás volumene lényegesen elmaradt a beutazásétól. E tekintetben még
jelentősebb a szocialista tábor aránya a korábban leírt okok miatt. A központi
politikai hozzáállás jól tükröződik a célországok listáján: Mongóliába másfélszer
többen utaztak (valószínűleg főleg az európai agglomerációkból /Moszkva, Leningrád/), mint a „legnyugatibb” stílusú Magyarországra (2. táblázat). A nem
szocialista célországok között is messze kiemelkedve – a beutazásokhoz hasonlóan – Finnország volt a legnépszerűbb, illetve leginkább elérhető.
Az utazási formaságok meglehetősen megnehezítették a ki- és beutazást egyaránt, különösen a nyugati turisták számára. A beutazáshoz vízumra volt szükség,
mely általában nem okozott gondot egy átlagos turista számára, hiszen csoportba
szervezve, bérelt buszokon vagy menetrend szerint közlekedő vasúti járaton érkezett az országba. A „kiemelten kezelendő” személyek beléptetése viszont alapos
vizsgálatot és körültekintő felügyeletet igényelt. A hivatalos személyek szigorú,
olykor agresszív viselkedése mindenesetre híven tükrözte a hidegháborús hangulatot, és még a külföldiek távozásakor is megnyilvánult.
A valutaváltás szintén nehézségekbe ütközött, mivel a Szovjetunió szigorúan
ellenőrizte a külföldi valuta mozgását, hogy ezzel is megakadályozza a feketekereskedelem terjedését. Az országba lépéskor, illetve elhagyásakor űrlapot kellett
kitölteni, melyek összehasonlításából kikövetkeztették, hogyan és milyen arányban mozgott a valuta az országon belül. A szovjet valuta ki- és behozatala egyaránt tilos volt, még a turisták által vásárolt szuvenírek esetében is bizonyítani
kellett a pénz forrását.
A turisták által meglátogatható helyek szintén merev szabályozás alatt álltak.
A szovjetek ellenőrizni akarták, hogy a külföldi mit tapasztalhat meg az ország
életéből, ugyanakkor pozitív benyomást is szerettek volna önmagukról kialakítani.
Az idegenvezetők szerepe különösen fontos volt ebben, hiszen alapos szakmai
felkészítésük során amolyan „ideológiai harcosokká” váltak. A turisták által bejárt
útvonalak meglehetősen sematikusak voltak: az adott város legfontosabb utcáinak
megtekintése buszról, rövid megállók a kiemelkedő orosz és szovjet történelmi
helyszíneken, látnivalóknál, esetenként ipari létesítményeknél. A történelmükre
kifejezetten büszke szovjetek még kivételezni is hajlandóak voltak a nyugati turistákkal: míg a Lenin-mauzóleum előtt türelmesen, kígyózó sorokban várakoztak a
derék állampolgárok, addig a külföldiek már néhány perc után bebocsátattak.
Bár a turisták minden lépését figyelték és ellenőrizték, mégis akadt lehetőség
Leningrád és Moszkva elhagyására. Delegációs látogatások keretében akár kisebb
vidéki városokba (pl. a kaukázusi vagy a közép-ázsiai szovjet tagállamokba) is
eljuthattak az érdeklődők. Ezeket alapos előkészületek előzték meg, és leginkább
a szovjet gazdaság megállíthatatlan fejlődését hivatottak bizonyítani.
A turisták ellenőrzésének változatos módjait alkalmazták. A turistának a hotelbe történő bejelentkezéskor le kellett adnia útlevelét, melyet csak kijelentke-
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zéskor kaphatott vissza. Az országon belül vagy csoporttal, vagy egyénileg jóváhagyott és felügyelt útvonalon mozoghatott. Az idegenvezetők által sűrűn betáblázott napi program csak nagyon kevés szabad időt hagyott a turisták részére, így
azok nem „kalandozhattak el” a számukra tiltott területekre. Ezen kívül minden
utasról jelentés készült, melyet az idegenvezető továbbított az illetékes szervhez.
S bár a turisták igényelték volna a „hús-vér” szovjetek megismerését, ez csak a
szervezett utazásokon kívül vált (volna) lehetségessé.
A feketekereskedelem közvetítői leginkább a hotelekben alkalmazott „szobaasszonyok” voltak, akik nemcsak a szobakulcsok és a folyosókon zajló forgalom
felügyelői voltak, de készséggel felvásárolták a nyugati (magyar) turisták által
becsempészett, olcsóbb termékeket is. A szovjet polgár az áhított termékhez, a
turista helyi valutához jutott, így mindkét fél jól járt; az üzletelést csak a nyelvi
hiányosságok akadályozták. A seftelők e tekintetben Magyarországot „félig” nyugati országként kezelték, hiszen a hiánygazdaság nálunk lényegesen kisebb volt, s
olyan kurrens termékeket vittek magukkal a magyar turisták, mint a farmer, divatos és márkás konfekciótermékek, dezodorok stb. Akár az éppen viselt ruhaneműt
is szívesen megvették a szovjet seftesek.
A hivatalos bevásárlások (alapvetően szuvenírek) a Beriozka üzleteken keresztül történtek, ezekben ugyanis csak kemény valutával lehetett fizetni. A nyugati
pénzt elfogadták viszont az éttermekben, éjszakai lokálokban is, így a rendszerint
féktelen italozásba feledkező finn turisták hamarosan kiérdemelték a „vodkaturista” címet.
A 80-as években annyiban „liberalizálódott” a beutazás, hogy a szocialista országok turistái már autóval is útnak indulhattak, de ők is előre megadott útvonalra
kaphattak engedélyt, ettől eltérni, vagy nem engedélyezett helyen megállni tilos
volt. (A szovjet állampolgárok számára az 1960-as évektől vált lehetővé magántulajdonban lévő járművek használata, de ez őket sem mentesítette az útvonal betartásának kötelezettsége alól, a városok szélén ellenőrző pontok működtek…)
Még a Szovjetunió végnapjaiban is voltak ún. „zárt városok”, ahol katonai létesítmények, fontos ipari objektumok helyezkedtek el. E településekre külföldi
állampolgár egyáltalán nem léphetett be. A tiltás a sportturizmust is érintette,
például ha e városok csapatai kijutottak európai kupákba, „hazai” mérkőzésükön
„másutt” (többnyire Moszkvában vagy Leningrádban) voltak kénytelenek fogadni
a vendégcsapatot.
A nyugati országok relációjában a kiutazás rendkívül szerény mértékű volt. A
hivatalos párt és üzleti küldöttségeken kívül csak a legmegbízhatóbb elvtársak
utazhattak – csoportosan – nyugati országba. De rájuk is csoportonként több beépített ember „vigyázott”, nehogy a kapitalizmus káros hatásai alá kerüljenek.
A gyakorlatilag teljesen központilag vezérelt rendszer miatt a szovjet turizmus
regionálisan óriási különbségeket mutatott. Abszolút kiemelt idegenforgalmi központnak számított Moszkva és környéke (Szuzdal és Vlagyimir), valamint Lenin-
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grád és környéke (Petrodvorec, Carszkoje Szelo). Kijev és a Balti-fővárosok (Tallinn, Riga, Vilnius) jelentették a második vonalat. Emellett a „kirakat jellegű”
körutazások részei voltak a Kaukázusok túli köztársaságok értékei (Grúzia: Tbiliszi, Mszechta; Örményország: Jereván, Ecsmiadzin; Azerbajdszán: Baku,
Szurahan). Az 1970-es évektől a Fekete-tenger partja, a Krími-félsziget („UkránRiviéra”) és Szocsi vált felkapott úti céllá, mivel ezek a mediterrán országok hangulatát idézték. Továbbá Üzbegisztán ősi kereskedelmi központjai: Szamarkand,
Buhara is a bemutatandó látnivalók között szerepeltek. Emellett a belföldi
gyógyturizmusban fontos szerepet játszott Kárpátalja és Minyeralnije Vodi.
Ugyanakkor a hatalmas ország túlnyomó részén a turizmus még csírájában sem
volt jelen.
A Szovjetunió utolsó éveiben, a Gorbacsov által meghirdetett glasznoszty már
enyhített a turizmus rendszerére és az egyéni turistákra egyaránt nehezedő erős
felügyeleti nyomáson.
1991-től az addig központilag irányított és meghatározott turizmust átszervezték, így a néhány állami vállalat helyett több ezer utazási iroda kezdhette meg
működését. Az irodák többsége kevesebb, mint 15 főt foglalkoztat, tevékenységüket illetően pedig szervezői és közvetítői feladatokat egyaránt ellátnak. Az
utaztatás alapvetően a beutaztatásra és a belföldi turizmusra koncentrál; a kiutaztatás egyelőre szűkebb, de dinamikusan fejlődő piacot jelent.
A Szovjetunió felbomlása után megszűnt az addig virágzó belföldi turizmus diadalmenete (gyermektáboroztatás, szakszervezeti üdültetés, olcsó csomagtúrák
stb.), és hirtelen visszaesés következett be.
2. Általános idegenforgalmi jellemzők
A Szovjetunió felbomlását követően tizenöt állam alakult ki, kezdetben az egykori tagországokat a politikai és gazdasági anarchia jellemezte. Ideológiai zűrzavar –
hiszen hét évtizeden keresztül a kapitalizmus volt az elitélendő példa –, problematikus magántulajdon és nehézkes privatizáció volt tapasztalható, továbbá minden
ágazatban a termelés mélypontra süllyedt (RUDL J. 1999).
A körülmények tehát messzemenően távol álltak az optimálistól mind általános gazdasági, mind idegenforgalmi szempontból. A térség heterogenitásából
kifolyólag nem lehet azonos fejlődési pályákról beszélni. Az általános infrastruktúra, illetve a turisztikai infra- és szuprastruktúra kiépítettségének mértéke egy
igen széles skálán helyezhető el. A kezdeti mintegy öt éven át tartó – természetesen ez országonként változó, illetve bizonyos államok esetén napjainkig tartó –
átmeneti időszakot követően megkezdődik a turizmus piaci alapon működő fej-
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lesztése/fejlődése, alkalmazkodva az egyes területek idegenforgalmi adottságaihoz.
Az elmúlt húsz év során a turizmus töretlen, azonban területenként és országonként lényegesen eltérő fejlődést mutatott. A térség a nemzetközi turistaforgalomba fokozatosan és egyre növekvő arányban kapcsolódott be (3. táblázat).
3. táblázat
A szovjet utódállamok turistaérkezései (fő)
Ország
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1995

Oroszország
10 290 000
Ukrajna
3 716 000
Észtország
530 000
Lettország
539 000
Litvánia
650 000
Fehéroroszország
161 000
Moldova
32 000
Azerbajdzsán
93 000
Örményország
12 000
Grúzia
85 000
Üzbegisztán
92 000
Türkmenisztán
218 000
Kazahsztán
n.a.
Tadzsikisztán
n.a.
Kirgizisztán
36 000
Összesen: 16 454 000
Szerkesztette: MARTON G. 2011.

Beutazás
2000

2008

1995

Kiutazás
2000

2008

21 169 000
6 431 000
1 220 000
509 000
1 083 000
60 000
18 000
681 000
45 000
387 000
302 000
3 000
1 471 000
4 000
59 000
33 442 000

23 676 000
25 449 000
1 970 000
1 684 000
1 611 000
91 000
7 000
1 899 000
558 000
1 290 000
10 690 000
8 000
3 447 000
n.a.
2 435 000
65 194 000

21 329 000
6 552 000
1 764 000
1 812 000
1 925 000
626 000
71 000
432 000
n.a.
228 000
n.a.
21 000
523 000
n.a.
42 000
35 325 000

18 371 000
13 422 000
1 800 000
2 596 000
3 632 000
1 289 000
32 000
1 326 000
111 000
315 000
217 000
78 000
1 247 000
6 400
47 000
44 489 400

36 538 000
15 449 000
n.a.
3 782 000
2 847 000
380 000
85 000
2 162 000
516 000
n.a.
1 150 000
38 000
5 243 000
n.a.
1 521 000
69 711 000

Forrás: Az ENSZ statisztikai adatbázisa

A turisztikai világszervezet (UNWTO) adatai alapján 1995-ben 534 millió volt
a turistaérkezések száma, melyhez a térség beutazást és kiutazást egyaránt tekintve 51,75 millió fővel járult hozzá, mely 9,6%-ot jelent. Napjainkra az arány – a
2008-évi adatok alapján a világ turistaérkezései 920 millió, még a térség forgalma
134,9 – közel 15%-ra emelkedett. A szovjet utódállamok nemcsak dinamikus
turizmusfejlesztést tudhatnak maguk mögött, hanem mára jelentős részét képezik
a világ idegenforgalmának.
A térség turisztikai mérlege (1. ábra) jól mutatja, hogy a rendszerváltozást követő korai, főként kiutazással jellemezhető időszakot felváltja egy gyakorlatilag
kiegyenlített, turista fogadás és küldés szempontjából közel azonos volumenű
intervallum. Amennyiben egy, a jelenlegi idegenforgalmi mérleg által előrevetített
képet szeretnénk meghatározni, a közeljövőben a beutazók száma minden bizonynyal meg fogja haladni a kiutazókét, tekintve a térség országainak folyamatos
ágazatra irányuló fejlesztéseit.
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1. ábra: A szovjet utódállamok turista mérlege (millió fő)
Forrás: Az ENSZ statisztikai adatbázisa alapján szerkesztette MARTON G. 2011.

A Szovjetunió összeomlását követően megszűntek a központi utazási korlátozások és a piacra lépett egy olyan kiemelt diszkrecionális jövedelemmel rendelkező szegmens, melyhez megfelelő utazási motiváció – és természetesen szabadidő
– is társult. Ezen turisták gyakorlatilag kialakult turizmuskultúra nélkül jelentek
meg a világ kiemelkedő desztinációiban, mely hatására kezdetben (és máig is)
számos konfliktust okoztak. Azonban a rendelkezésükre álló diszkrecionális jövedelem miatt mindenhol szívesen fogadták, illetve fogadják őket máig. Ezen turisták legfontosabb jellemzői:
• Nagy költési hajlandóság.
• A megfelelő motiváció az újdonságok megismerésére.
• Magas színvonalú, jórészt exkluzív szolgáltatások igénybevétele.
• A kiemelkedő desztinációkban jelentős mértékű ingatlanvásárlások.
• Hosszú tartózkodási idő.
A jellemzett szegmens mellett természetesen az alacsonyabb jövedelmű népesség is kilépett az idegenforgalom piacára, ők azonban a saját országukhoz közelebbi, olcsóbb célterületeket választják és lehetőségeik alapján jóval kisebb összegeket költenek. Magas számuknál fogva azonban az általuk elköltött összeg sem
elhanyagolható.
A térség országainak pénzügyi mérlegében idegenforgalmi szempontból
(2. ábra) teljes mértékben a kiadások dominálnak. A kezdeti 1990-es évek időszakában a kiadások meghaladták a bevételek több mint kétszeresét, azóta a két
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mutató közelített egymáshoz, azonban a 2008-as adatok alapján is – 19 108,2
millió, illetve 29 806,8 millió USA dollár – jelentős különbség van a kiadások
javára. Az aránypárt előre vetítve a beutazások emelkedésével vélhetően tovább
közelít egymáshoz, de a fent említett szegmens hatalmas diszkrecionális jövedelme, illetve az ebből következő kiadások miatt valószínűsíthetően nem fog kiegyenlítődni.
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2. ábra: A szovjet utódállamok turizmusának pénzügyi mérlege (millió USD)
Forrás: Az ENSZ statisztikai adatbázisa alapján szerkesztette MARTON G. 2011.

3. Az utódállamok turizmusának mai helyzete
3.1. Oroszország
Az ország egyre nagyobb szerepet játszik a világ turizmusában, az egyik legfontosabb küldő országként jelenik meg a turisztikai piacon. A beutazók száma 2008ban mintegy 23 millió fő volt, míg a kiutazók száma – ezt jócskán meghaladva –
36 millió fő. Az ágazatból származó bevétel 15 millió USD volt ugyanebben az
évben, míg a kiadások 27 millió USD-t jelentettek. Az orosz turisták a magasan
kvalifikált állampolgárok közül kerülnek ki és egyre nagyobb arányban jelennek
meg a mediterrán térség országaiban, de hazánkban is. De a fiatalok körében különösen népszerű Amerikai Egyesült Államok is fontos célpont. Kiadásaik magasak, ezért e fogadó országok számára fontos potenciált jelentenek.
A turizmusra is jellemző azonban az ország hatalmas mérete és a gazdaságitársadalmi különbségek miatti területi egyenlőtlenségek megléte. Egyes helyszí-
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nek igen frekventáltak, nagy forgalmat bonyolítanak le, kiépített kínálattal rendelkeznek, míg vannak olyan helyszínek, ahol a vonzerők ellenére egyáltalán nem
jelenik meg a turizmus.
Az ország legfontosabb két desztinációja Szentpétervár és a főváros, Moszkva,
valamint a hozzá kapcsolódó „Arany gyűrű” (Szuzdal, Vlagyimir, Kosztroma).
Előbbi város látogatói a világ minden részéről érkeznek, „Észak Velencéje” nemcsak a fekvése alapján is egyedi, világhíres desztináció, jól kiépített, nyugateurópai színvonalú szolgáltatásokkal. Moszkva, a főváros szintén rendkívül népszerű és egyedi hangulatú város, a körülötte található „Arany gyűrű” pedig jól
kiegészíti a kínálatot. Moszkva igazi metropolisz, múzeumai, kulturális élete,
épületei, székesegyházai és a sajátos gasztronómiai kultúra mind közrejátszik
népszerűségében. A legfontosabb terméktípusok a két városhoz kapcsolódva természetesen a kulturális és a vallási turizmus.
Oroszország emellett rendelkezik mediterrán jellegű tengerparti szakaszokkal
is, melyek – a Fekete- és az Azovi-tenger partvidékén – a hagyományos sun-seasand turizmus színterei, egyik legfontosabb központja a Fekete-tenger partján
fekvő Szocsi, a 2014. évi Téli Olimpia házigazdája. A területhez szorosan kapcsolódik a Kaukázus, mely a hegymászás, a sí-, az aktív-, a kalandturizmus kiváló
helyszíne. A hegység 4000–5000 méteres hófödte hegycsúcsaival igazán nagyszerű látvány, az idelátogatók pedig élvezhetik az antropogén hatások által csak kevéssé érintett tájat. E tény turisztikai szempontból kedvezőtlen, hiszen nem történt
meg magas szinten a szolgáltatások kiépítése. Az ország további különleges
vonzerői közül fontos megemlíteni a Transzszibériai vasútvonalat, a Bajkál-tó
körzetét, valamint a Kamcsatka-félsziget vulkánjait. Vadászturizmus szempontjából pedig Szibéria, az Urál-hegység és a Kola-félsziget játszik fontos szerepet
(GYURICZA L. 2008).
Az Oroszországba látogatók – főleg német, kínai, amerikai, japán, olasz, lengyel, török és izraeli turisták – több mint 80%-a alapvetően Moszkvát és/vagy
Szentpétervárt látogatja meg, viszont az utóbbi években megnőtt a természeti
környezet értékei iránt való érdeklődés is. Mindezek hatására manapság a turizmus a szolgáltatói szektor egyik legfontosabb ágazatának számít. A további fejlődésnek nagy lökést adhat a már említett téli olimpia, valamint a 2018. évi Labdarúgó Világbajnokság megrendezése.
3.2. Ukrajna
Ukrajnában a rendszerváltást követő válságos időszakot lassú fejlődés váltotta fel.
A gazdasági fejlődéssel karöltve az ezredfordulót követően Ukrajna iránti turisztikai érdeklődés is növekedésnek indult, 2004-re a ki- és beutazó turisták száma
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kiegyenlítődött (3. ábra). Az ország turizmusból származó bevételei is folyamatosan növekedtek. A GDP közvetlenül turizmusból származó bevétele az utóbbi
években 1,5–1,6% környékén mozog, a közvetett bevételek pedig meghaladják a
9%-ot (THE ECONOMIC IMPACT of TRAVEL & TOURISM – Ukraine 2009).

3. ábra. Az Ukrajnából ki- és beutazók száma (2000–2008)
Forrás: STATE STATISTIC COMMITTEE OF UKRAINE (2010) alapján szerkesztette
BERGHAUER S. 2011.

Az ország a beutazók számát illetően (25,5 millió fő 2008-ban) az első helyen
áll az összes volt szovjet utódállam közül, beleértve Oroszországot is. Ez a magas
szám a bevásárló- és benzinturizmus, valamint az Oroszországból érkező rokonlátogatásoknak is köszönhető, nem csak a valódi turizmusnak.
Ukrajna esetében a ki- és beutazó turistaforgalom a politikai, gazdasági orientációhoz hasonlóan kettős irányultságot mutat. Az országot meglátogató külföldiek majdnem kétharmada a volt Szovjetunió területéről érkezik, egyharmad részük
pedig az Európai Unió országaiból. A kiutazó ukrán állampolgárok utazásaik
során az esetek 49%-ban választják a volt Szovjetunió utódállamait úticélként, és
az esetek 44%-ban az Európai Unió területére utaznak. A szomszédos országok
közül Oroszországgal a legélénkebb a kapcsolat, részesedése 34–35% a ki- és
beutazó forgalomból (BERGHAUER S. 2009).
A magas be- és kiutazó forgalom ellenére a hivatalosan bejegyzett turisztikai
vállalkozások forgalma csekély. A 2007-es évben a be- és kiutazó turisták száma
meghaladta a 40 millió főt. A turisztikai szolgáltatók viszont csak 2 millió 864
ezer turistát (372 ezer külföldi vendéget, 336 ezer kiutazó ukrán állampolgárt, 2
millió 155 ezer belföldi turistát) és 2 millió 393 ezer kirándulót szolgáltak ki. A
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fennmaradó közel 35 milliós forgalom is jól jelzi Ukrajna tranzitjellegét, illetve az
ország turisztikai rendszerének hiányosságait.
Ukrajna területén belül a turizmusra az erős területi koncentrációja jellemző.
Az országban öt turisztikai központ alakult ki: Kijev, Krím-félsziget, Azovmellék, Kárpátok vidéke, Odessza környéke. Nemzetközi szerepének köszönhetően a turisztikai szolgáltatások terén Kijev erős túlsúllyal rendelkezik. A legtöbb
utazási iroda is itt található, valamint a kiutazó turisták 70%-a (!) is Kijevből indult. A rekreáció és gyógyüdülés terén a déli területek rendelkeznek jelentős túlsúllyal, a Krími Autonóm Köztársaság fogadja a gyógyüdülők 29%-át.
A köztudatban és egyes útikönyvekben is gyakran olyan kép él Kárpátaljáról,
amely Ukrajnán belül talán túlértékeli a megye turisztikai jelentőségét. A statisztikai adatok ezt részben cáfolják, de Kárpátalja relatíve csekély országon belüli
turisztikai részesedését nem szabad alulértékelni sem. Az átlagosan 2–3% körüli
országos részesedés az egyes régiók erős túlsúlya, illetve Kárpátalja csekély gazdasági részesedése miatt ugyanis felértékelődik. A területi egységek rangsorában
Kárpátalja turizmusát a statisztikai mutatók átlagát véve a 10. hely környékére
rangsorolhatjuk, ami a meglévő 27 területi egységet tekintve mindenképpen jónak
mondható (BERGHAUER S. 2009).
Az említett főváros és Krím mellett a pontszerűen megjelenő vonzerők között
meg kell említeni Lvov/Lemberg hangulatos történelmi városát, Odesszát, amely
szintén ismert tengerparti üdülőhely és kikötő egyben, valamint a magyar nemzetiség szempontjából fontos Ungvárt és Beregszászt (GYURICZA L. 2008).
Az országban az aktív-, a falusi-, és az ökoturisták számára is akad vonzerő, hiszen a Kárpátok Ukrajnában található vonulatai mintegy 2000 méterig emelkednek (Hoverla). Az ukránok a turizmus jelentős fellendülését várják a 2012-ben
Lengyelországgal közösen megrendezendő Labdarúgó Európa Bajnokságtól.
3.3. Észtország
Az állam a rendszerváltás előtt is mindig a nyugat felé nyitásra törekedett, leginkább a skandináv országokkal és Németországgal állt kapcsolatban, ennek köszönhetően a turisták is leginkább ezen országokból érkeznek. A 2008-as évben a
látogatók száma megközelítette a 2 millió főt. Finnországot szükséges kiemelni
ebből a szempontból, hiszen a látogatók 67%-a érkezik innen, amelyhez hozzájárul a nyelvi rokonság, a földrajzi közelség (rendkívül jó kompközlekedés Helsinki
és Tallinn között), valamint a bevásárló turizmus jelentősége is. Az orosz beutazók mindössze 7%-ot képviselnek, de jelentős még a német, svéd, dán és norvég
látogatók aránya is (HUDMAN, L. E. – JACKSON, R. H. 2003).
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Az ország legfontosabb desztinációja a főváros, Tallinn, emellett Tartu, illetve
Pärnu is jelentős forgalmat bonyolít le. Tallinn, az egykori Hanza-város rendkívül
attraktív település, ódon hangulattal, régi városfalakkal. Tartu az ország egyik
legjelentősebb kulturális központja, híres egyetemváros, míg a Balti-tenger partján fekvő Pärnu hagyományos fürdőhely szanatóriumokkal, elegáns szállodákkal.
A legfontosabb terméktípusok az adottságok alapján az egészség-, a kulturális, és
az ökoturizmus.
3.4. Lettország
Közlekedési helyzetét tekintve szintén jó adottságokkal rendelkező ország, melynek látogatószáma a gazdasági fejlettségnek is köszönhetően évről-évre növekvő
tendenciát mutat, jelenleg hozzávetőlegesen 1,7 millió fő. A kiutazások aránya
majdnem a duplája a beutazásoknak, tehát a turizmus és bevételei jelenleg még
nem játszanak igazán fontos szerepet az országban. A beutazók legnagyobb
arányban a szomszédos országokból (70%) – Oroszországból, Észtországból,
Litvániából érkeznek, melyben a rokoni kapcsolatoknak is meghatározó a szerepük (HUDMAN, L. E. – JACKSON, R. H. 2003).
Az ország fő vonzereje a főváros, Riga, amely építészeti szempontból kiemelkedő értéket képvisel, több hatás is szerepet játszott fejlődésében, melyek
közül a német kiemelkedik ki igazán. Emellett a Rigai-öbölhöz tartozó homokos,
dűnékkel tagolt tengerparti szakasz is népszerű az utazók körében. Fontos természeti és kulturális vonzereje a Gauja-folyó völgye, valamint szintén az utóbbi
terméktípus szempontjából Cesis és Bauska városa.
3.5. Litvánia
Az országba utazók száma hasonló, mint Lettország esetében, a kiutazók száma
azonban ez esetben is magasabb, mint a beutazóké, több mint 1 millió fővel. Hasonlóan alakul a turizmusból származó bevételek aránya, amely jelenleg még
elmarad a kiadások arányától. Az ország fő vonzerői közül a legfontosabb ez
esetben is a főváros, Vilnius. Mellette jelentős kulturális értéket képvisel Kaunas
és Trakai vára, valamint a körülöttük elhelyezkedő tóvidék. A Keresztek hegye
vallási turizmus szempontjából játszik fontos szerepet. A tengerparti üdülés legfőbb helyszíne pedig a Kur-turzás térsége, Palanga és Klaipéda városok között.
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3.6. Fehéroroszország
Az Európa utolsó diktatúrájának tartott ország szerény turisztikai adottságokkal
rendelkezik, sem attraktív hegyvidékei, tengerpartja sincs. Ehhez hozzájárul alacsony gazdasági fejlettsége, illetve a nyugati világtól eltérő politikai kultúra, ennek alapján nem meglepő, hogy a turizmus igazán nem alakult még ki az államban. Az országba érkezők száma 2008-ban 91 000 fő volt, a kiutazók száma
azonban sokkal magasabb, 380 000 fő volt ugyanebben az évben. A turizmusból
származó bevételei rendkívül szerények, melyeket a kiadások több, mint 200 millió USD-al meghaladnak (2008-ban 582, ill. 810 millió USD).
A turizmus a fővárosban, Minszkben koncentrálódik. Emellett viszont egész Európában egyedülálló, különleges értéket képvisel a Lengyelországgal közös
Bielovezsszkaja Puscsa Nemzeti Park, amely ez európai bölény utolsó, még
fennmaradt élőhelye. Önmagában azonban nem képes számottevő turizmust indukálni.
3.7. Moldova
Az ország turizmusa mind a szovjet érában, mind napjainkban rendkívül alacsony
szinten realizálódik. A beutazók száma 7 000 fő volt 2008-ban, míg a kiutazók
száma ezt jócskán meghaladta, mintegy 70 000 fővel. Ezt tükrözi a bevételek és
kiadások aránya is, mely tekintetben a kiadások 50 millió dollárral haladják meg a
bevételeket. Az ország nem rendelkezik számottevő turisztikai vonzerőkkel, sem
a természeti, sem a kulturális adottságok nem képviselnek különleges, egyedi
értéket. A főváros, Chisinau rendelkezik kulturális, történelmi látnivalókkal, annak ellenére, hogy a II. világháborúban jelentős károkat szenvedett, óvárosában
még fellelhetők régi épületek. Az országban a brandy- és a borkészítés nagy hagyományokkal rendelkezik, így a terméktípusokat tekintve a borturizmus kialakítása egy új irányvonalat jelenthetne a turizmusfejlesztésben.
3.8. Azerbajdzsán
A szovjet érában az országban nem alakult ki a turizmus számottevően, amely
napjainkban – bár fejlődés tapasztalható – még mindig alacsony szinten realizálódik. A beutazók száma már megközelíti a 2 millió főt, azonban a kiutazók száma
itt is meghaladja ezen értéket. A turizmusból származó bevételek alacsonyabbak,
mint a kiadások mintegy 80 millió USD-al. A legtöbb turista a környező országokból (Grúzia, Oroszország, Örményország) érkezik, míg a nyugati országok
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állampolgárai főként 1–2 napos megállóhelynek tekintik közép-ázsiai túráikhoz
(HUDMAN, L. E. – JACKSON, R. H. 2003).
Az ország rendelkezik olyan adottságokkal, amelyek jóval fejlettebb turizmust
is indukálhatnának. A legfőbb vonzerő Baku, a főváros és a környezetében húzódó, kellemes klímájú tengerparti szakasz (Kaszpi-tenger), emellett az iszlám kultúra megléte is egyedivé varázsolja az államot. Ismert vonzerő még az egyik legrégibb város, Sheki, amely a helyi készítésű selyméről méltán vált híressé. A politikai helyzet, az Örményországgal való konfliktus azonban jelentősen megnehezíti
a hatékony turizmusfejlesztést, amelyet a tengerparti szakaszon célszerű először
véghezvinni a jelentős potenciál miatt.
3.9. Örményország
Az ország gazdaságában a turizmus még nem játszik fontos szerepet, a látogatók
száma a politikai konfliktushelyzet és a korlátozások miatt éppen csak meghaladta
a félmillió főt 2008-ban. A kiutazók száma nagyjából megegyezik az előbbi adattal, míg a bevételek és kiadások is hasonló arányban jelennek meg. A turizmus
ezek alapján alacsony szinten realizálódik, viszont az országban mind természeti,
mind kulturális adottságait figyelembe véve jelentős potenciál rejlik a turizmusfejlesztést illetően. Ehhez azonban a legfontosabb a politikai helyzet stabilizálódása.
Az ország speciális adottságokkal rendelkezik, legfontosabb terméktípusa a
kulturális és a vallási turizmus, amely az 5. században alapított örmény kereszténység kultúrtörténeti emlékeihez és Noé bárkájához köthető ereklyéhez köthető
(Ecsmiadzin). Természeti vonzerőkben is rendkívül gazdag az ország, mely a
Szevan-tóhoz, illetve az Örmény-magasföldhöz és a magashegységi tájhoz kapcsolódik (GYURICZA L. 2008).
3.10. Grúzia
A „Kaukázus Svájca” az egyik olyan állam a volt szovjet utódállamok közül,
amely rendkívül jelentős és sokszínű adottsággal rendelkezik. Ennek ellenére a
turizmus még csak kevéssé játszik szerepet a gazdaságban, a látogatók száma
hozzávetőlegesen 1,2 millió fő volt (2008), azonban a bevételek ez esetben mintegy 150 millió USD-al meghaladják a kiadásokat.
A belföldi turizmust tekintve a Fekete-tenger partvidéke már a szovjet időszakban is fontos üdülőhely volt, a klasszikus sun-sea-sand hármas megléte miatt
(HUDMAN, L. E. – JACKSON, R. H. 2003). A partvonal rendkívül attraktív, mediterrán jellegű növényvilága és a természeti adottságok mellett tengerparti városai
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(Poti, Kobuleti, Sukhumi és Betami) parti sétányaikkal, szállodáikkal méltán vonzó célpontok. A Kaukázus a hegymászás, a síelés, trekking paradicsomi helyszíne,
melynek legismertebb térsége a Kresztovij-hágó környéke. A gyógyforrásairól
híres főváros Tbiliszi nem csak a gyógyturizmus, hanem – az ősi fővárossal,
Mszechtával együtt – a grúz keresztényég központja is, amelyhez vallási és kulturális turizmus is kapcsolódik. Fontos még megemlíteni Sztálin szülőhelyét, Gorit,
amely szintén nagy népszerűségnek örvend a turisták között.
Grúzia tehát rendkívül változatos terméktípusokkal rendelkezik, a hagyományos tengerparti üdülés mellett a kulturális turizmus, ökoturizmus, aktív turizmus,
egészségturizmus számára is kiváló lehetőségeket biztosít. A fejlesztést azonban
erősen gátolja a bizonytalan politikai helyzet.
3.11. Üzbegisztán
Az országban a szovjet érában nem alakult ki markánsan a turizmus, 1990-ben is
mindössze 1%-kal részesült az összes turistaérkezésből az egész Szovjetunióra
vetítve. Napjainkban azonban egyre népszerűbb országról van szó. A beutazók
száma folyamatosan növekszik, 2008-ban már meghaladta az 1 millió főt. Azonban a kiutazások száma ezen államnál is magasabb, mintegy félmillió fővel.
Iszlám kultúrája, ősi, hagyományos kereskedővárosai, a Selyemút egykori állomásai, Buhara és Szamarkand jelentik a legfőbb vonzerőt, mellettük természetesen Taskent, a főváros is fontos célpont. Az iszlám építészet, az ódon, történelmi
hangulat, a mecsetek, paloták, a hagyományos ételek és kézműves termékek (szőnyegek, selymek) nemcsak a kulturális, hanem a vallási turizmus számára is fontosak. Az ország legnagyobb részét sivatag borítja, keleti részén azonban találunk
3000–4000 magas hegycsúcsokat (Turkesztáni, Csatkali-hegységek), melyek az
aktív turizmus számára szolgáltatnak vonzerőt.
3.12. Türkmenisztán
Az országban, miután a híres/hírhedt szellemi vezető, Türkménbasi meghalt, sok
változás lépett életbe. Speciális törvényei, diktatúrája jelentősen korlátozta népének szabadságát (balett, cirkusz betiltása, vidéki könyvtárak megszüntetése,
folyó építése a sivatag közepén stb.). Jelentősen korlátozta a ki- és beutazásokat,
így nem meglepő, hogy a beutazók száma, „uralkodása” alatt jelentősen lecsökkent, még 2008-ban is mindössze 8 000 fő volt, míg kiutazóké 38 000 főben határozható meg. A bevételekről és kiadásokról az ENSZ sem rendelkezik adatokkal.
Mindezek alapján turizmusról gyakorlatilag nem beszélhetünk Türkmenisztánban.
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Az adottságait tekintve az ország valószínűleg nem fog ezután sem fontos szerepet játszani a turizmusban, területének legnagyobb részét sivatag borítja, éghajlati
viszonyai szélsőségesek. E személyi kultusz megszűnése után négy évvel az ország befogadja a látogatókat, de rendkívüli változások és fejlesztések szükségesek
ahhoz, hogy a turizmus alapjait megteremthessék.
3.13. Kazahsztán
A hatalmas ország ásványvagyonának köszönhetően sok fejlesztést vitt véghez az
elmúlt években. Változatos tájtípusokkal rendelkezik, a végtelen sztyeppe, sivatag, félsivatag és alpesi jellegű hegyvonulatok is megtalálhatóak Kazahsztánban.
A beutazók száma évről-évre növekszik, 2008-ban már 3 millió volt. A kiutazók
száma viszont ez esetben 2 millió fővel lépi túl az előbbi adatot. Kiadások pedig
csekély mértékben, de meghaladják e bevételeket. A turizmus tehát napjainkban
még csak kialakulóban van az országban.
Adottságai azonban azt vetíthetik előre, hogy a kaland, az érintetlen vidékek, a
különleges kultúra iránt érdeklődők számára jelentős vonzerővel bír az ország. A
két legfontosabb város, amelyekben koncentrálódik a turizmus, Almati és Asztana. Népszerűek még a horgásztúrák a Balhas- és az Aral-tó körzetében. A TienSan hegység 4000–5000 méteres, gleccserekkel tűzdelt, hófödte láncai egyrészt
festői hátteret biztosítanak Almatinak, másrészt nemzeti parkjai, kisebb
síközpontjai, kirándulóhelyei igazán értékes természeti vonzerőként jelennek
meg. Vonzerőként jelenik meg az ország lovaskultúrája és az „aranysas” vadászata, de különleges értéket képvisel a Bajkonur Űrközpont is. A termékek közül a
lovas-, aktív-, öko-, kulturális- és a kalandturizmus a számottevő.
3.14. Tádzsikisztán
Az ország turizmusáról napjainkban sajnálatos módon az ENSZ-nek sincs adata,
sem a beutazásokról, kiutazásokról, sem pedig a bevételek-kiadások arányáról, azt
azonban tudjuk, hogy a szovjet érában csak minimális forgalmat bonyolított le az
állam. Tádzsikisztán előtt azonban számos lehetőség rejlik, ehhez azonban mindenképpen tudatos turizmusfejlesztés szükséges. Az ország legfontosabb vonzereje a természethez kötődik, hiszen területének nagy részét a Pamír-hegység teszi
ki, amely a hegymászók, természetimádók igazi paradicsoma főleg abból a szempontból, hogy a Himalájával ellentétben még nem „tömegturisztikai” helyszín a
magashegységi sportok kedvelői és a hegymászók között sem. 7 000 méteres csúcsai, rendkívül mély folyóvölgyei, tavai (Kara-kul, Szarezszkoje-tó) a kalandturisták, aktív turisták, extrém sportok kedvelői számára szolgáltat rendkívül változa-
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tos időtöltést. A turizmus kínálati oldala még nem épült ki, de ezek az adottságok
mindenképpen jó alapot szolgáltatnak a későbbi hatékony turizmusfejlesztéshez.
3.15. Kirgizisztán
Az ország hasonló adottságokkal rendelkezik, mint Tádzsikisztán, de ezen állam
teljes területét hegyvidék foglalja el, egyedül a Fergánai-medence ékelődik be a
hegyláncok közé. A turizmus sosem volt számottevő az országban, napjainkra
azonban hirtelen fellendülés a jellemző, a beutazók száma a 2008-ban már 2,5
millió fő volt, a kiutazásoké pedig ez esetben kevesebb, 1,5 millió fő ugyanebben
az évben. A bevételek, ha kismértékben is, de meghaladják a kiadásokat, azonban
így is alacsony szinten maradnak (570 millió USD, 2008). A bizonytalan politikai
helyzet azonban megnehezíti a turizmus továbbfejlődését annak ellenére, hogy
egyre többen fedezik fel e hegyvidéki államot. Különleges kulturális értéket képvisel a nomád pásztorkodás és a kirgiz lovaskultúra. A Turkesztáni-, a Kirgiz-, az
Alaj-hegységek 3000–4000 méteres hegycsúcsai, gleccserei, és mélykék tavai
még szinte az érintetlen természeti vonzerők közé tartoznak. A Tien San 7000 m
fölé emelkedő csúcsai már az igazán igényes hegymászók számára is tökéletes
célpontok. Az ország ezen adottságai önmagukban kevesek a turizmus igazi kifejlődéséhez, főleg úgy, hogy a közlekedés problémás az országban a domborzati
viszonyok és az utak rossz állapota miatt egyaránt. A természeti vonzerőkre és a
nomád pásztorkodás kultúrájára építve azonban a jövőben egyedi turisztikai kínálat hozható létre, természetesen a politikai stabilizáció után.
4. Összegzés
A Szovjetunió 70 éves történetének szerves részét képezte a szabadidő ideológiai
alapon történő megszervezése. Ez a gyakorlatban a szociálturizmust és a támogatott ifjúsági turizmust jelentette a belföldi turizmus dominanciájával. A beutaztató
turizmus csak rendkívül szűk szegmensben és irányítottan működött. A fogadóterületek erősen koncentrálódtak Oroszország központi és tengermelléki térségeire.
Napjainkban a szovjet utódállamok turizmusáról általánosságban elmondható,
hogy az elmúlt két évtizedben gyakorlatilag egyfajta izolált állapotból a világ
idegenforgalmának jelentős szereplőivé nőtték ki magukat. Az országok kínálati
oldaláról egyelőre csak részben tudják a modern turizmus igényeit kielégíteni,
gondolván itt a hiányos idegenforgalmi infra- és szuprastruktúrára. A turizmus
jelenleg is erős területi koncentrációt mutat a korábbi évtizedekben is elsőbbséget
élvező térségek tekintetében. A jövőre nézve, a folyamatos fejlesztések hatására
könnyen megjósolható, hogy újabb és újabb desztinációk jelennek meg az új ál-
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lamok kínálati palettáján. A belső kereslet oldaláról az országok lakossága még az
útkeresés időszakát éli, jelenleg is formálódik a turizmuskultúrájuk, azonban a
jelentős költéseikből adódóan a világ bármely desztinációja szívesen fogadja őket.
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A MALWA-VIDÉK TERMÉSZETFÖLDRAJZA
WILHELM ZOLTÁN – NEMES VIKTÓRIA – DÉRI IVÁN –
KISGYÖRGY PÉTER – SZILÁGYI SÁNDOR

Bevezetés
A hazánkban Malwa-fennsíkként (ejtsd: Málvá) emlegetett tájegység India szívében, legnagyobbrészt Madhya Pradesh (Középső Tartomány) államban található
(1. ábra). Természet- és társadalomföldrajzi, történelmi és kulturális jellemzői jól
elkülönítik környezetétől. A hazai földrajzi munkákban az ezzel a tájjal kapcsolatban olvashatók eltérnek több ponton az indiai szakirodalomban rögzítettektől.
Területe alig éri el a felét a MICZEK GY. és HORVÁTH G. (2008) által közölt
320 ezer km2-nek (MICZEK GY. – HORVÁTH G. 2008), ebből következően pedig a
határait is máshol vonják meg az indiai geográfusok. A Magyarországon használt
elnevezése sem állja meg a helyét, hiszen a Malwa Régiónak csak egyes részei
vannak platóhelyzetben. Az igazsághoz hozzá tartozik azonban, hogy az indiai
regionális földrajzi művek is az ún. „félszigeti magasföldek” tájcsoport részeként
tárgyalják (BUGYA T. – WILHELM Z. 2009). Ne feledjük, valószínűleg nem lennénk boldogok, ha az indiai felsőoktatásban használatos földrajzi tankönyvek – a
szóban forgó vidéknél jóval kisebb – hazánkról így írnának: Magyarország alföld,
barna erdőtalajjal, kukoricatermesztéssel. Tanulmányunkkal mindezért a szülőföldünkön eddig kialakultnál részletesebb és árnyaltabb képet kívánunk nyújtani e
rendkívül érdekes tájról. Elsősorban azonban, jelen cikkünkkel tisztelgünk a Pécsi
Tudományegyetem Földrajzi Intézete Regionális Földrajzi Tanszékének vezetője,
RUDL JÓZSEF előtt, 60. születésnapja alkalmából.
2. Elhelyezkedése, határai, rövid története
A Malwa-vidék 150 000 km2-es tája az é.sz. 27°70’ és 25°10’, illetve a k.h.
73°45’ és 79°14’ között helyezkedik el, vagyis nagyjából egy 530 km-szer 390
km-es téglalappal fedhető le (2. ábra). Területét a Ráktérítő közel két egyenlő
részre osztja (SINGH, R. L. 2002).
Nevének eredete – a legenda szerint – két szanszkrit szóból származik: a „MA”
LAKSHMI istennő nevének megfelelője, míg a „lav” részt, vidéket, tájat jelent.
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Vagyis a vizsgált vidék a gazdagság, a bőség istennőjének tartózkodási helye. Ez
a név valóban illik a termékeny területre.

1. ábra: A szubnacionális szint Indiában, a Malwa-vidék elhelyezkedésével – India
Nemzeti Atlasza alapján
Szerkesztette: WILHELM Z. 2010.

A Malwa-vidék természetföldrajza
Wilhelm Zoltán – Nemes Viktória – Déri Iván – Kisgyörgy Péter – Szilágyi Sándor

2. ábra: A Malwa-vidék tájai
Jelmagyarázat: I= a Malwa-vidék határa; II= elsődleges tájhatár; III= mezotájak határa;
IV= kistájak határa; A= Észak-Malwa-vidék; B= Dél-Malwa-vidék; a= Felső-Mahimedence; b= Felső-Chambal-Parbati-medence; c= Felső-Betwa-medence; d= NyugatVindhya; e= Nyugat-Narmada-völgy; d= Nyugat-Satpura; 1= Keleti-Felső-Mahimedence; 2= Nyugati-Felső-Mahi-medence; 3= Felső-Chambal-Sipra-vidék; 4= FelsőParbati-Kali Sindh-vidék; 5= Felső-Sind-medence; 6= Vidisha-vidék; 7= Sagar-plató;
8= Bagh-középhegység; 9= Uri-Kanar-vidék; 10= Kanar-Sindhore-vidék; 11=
Hoshangabad-sík; 12= Dhar-fennsík; 13= Nimar-sík; 14= Nimar-fennsík; 15= RajpiplaAsirgarh-vidék; 16= Kalibhithi-Betul-vidék
Forrás: SINGH, R. L. 2002 alapján szerkesztette: WILHELM Z. 2010.

A Malwa-vidék őslakói a bhilek, gondok, sahariák törzsi közösségei lehettek,
akiket az árják fokozatosan kiszorítottak a Dekkán északi részeiről is (MEYER, W.
S. 1908). Ebben a mallák jeleskedtek leginkább, akik a mai Uttar Pradesh-i
Gorakhpur körzetében elhelyezkedő mahajanapadából (árja törzsi terület) származnak (WILHELM Z. 2008). Az útjuk nem vezetett egyenesen erre a vidékre, a
Ravi és a Chenab torkolatvidékén is feltűntek, mint a NAGY SÁNDOR elleni koalíció tagjai. Később vonultak Rajasthanon keresztül ide, a Chambal és a Narmada
vízgyűjtőjének térségébe (PANDEY R. B. 1951; 2002). Megjegyzendő, hogy az
1950-es években végzett ásatások alapján a Malwa-vidék szoros kapcsolatban
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állhatott az Indus Civilizáció városaival, azok társadalmi–gazdasági struktúrája itt
is megjelent (SANKALIA, H. D. et al. 1958).
A korai dzsainista és buddhista szövegek, de a nagy hindu eposzok – Mahábhárata, Rámájana – is dicsőítve beszélnek a malvákról, akik itteni szállásterületük határait jelentősen kiterjesztették, a Ny-i Mahi folyótól a K-i Dhasanig, illetve
a D-i Satpura-hegységig, így válva a vidék névadóivá (JAIN, K. C. 1972; SINGH,
R. L. 2002). A buddhista időszakban a Malwa-vidéken olyan rendkívüli épületek,
kiemelkedő művészeti értéket képviselő alkotások születtek, mint amilyenek az
UNESCO Világörökségi Listáján szereplő Sanchi emlékei. A Mauryák i.e. 327-re
az egész régiót meghódították, majd a – jórészt buddhizmus-ellenes – Shungák
következtek (ANTONOVA, K. A. et al. 1981). Az ő nyomukban a kshatrapák jártak
az i.e. II. századtól, akik térben D-en a Narmadáig, időben pedig i.e. 58-ig uralták
a térséget. Rájuk a gardbhilla törzs legendás szülötte Vikramaditya, Ujjain királya, komoly vereséget mért. Ez kétségtelenül nagy horderejű esemény lehetett,
mert később az ind történelem során nem kevesebb, mint 14 király vette fel ezt az
eszményinek tartott nevet (WOJTILLA GY. 1998). Ugyanakkor e fényes győzelem
átmeneti sikernek bizonyult, mert a kshatrapák 78-tól 388-ig ismét a terület birtokosaivá váltak. Őket végül II. Chandragupta söpörte ki a Malwa Régióból, aki a
400-as évek elejéig uralkodott.
A Gupta Aranykor végével a buddhizmus-barát Harsha építhetett ÉszakIndiában (ANTONOVA, K. A. et al. 1981) (szokatlanul hosszú időre: 41 évre), de
ezt követően – nem utolsó sorban – az ismétlődő hun támadások folyományaképpen Dél-Ázsiában beköszöntött a „feudális anarchia”. Malwában azonban egy idő
után a paramarák állama megerősödött (Ujjain és Dhar központjaival), sikeres
hadjáratokat vezettek a szomszédos területek ellen is, hatalmuk azonban XI. század közepétől gyengülni kezdett. Többek között ez az elerőtlenedés vezetett a
muszlim hódítók sikereihez (ANTONOVA, K. A. et al. 1981, SINGH, R. L. 2002).
Malwa szívében, a környezetétől nagyszerűen elkülönülő 20 km2-es bazaltplatón (1. kép), a mai Mandu területén építtette a X. században a paramara BHOJ
rádzsa az első palotát (FODOR, E. 1976), mely csírája volt a későbbi „nagyberuházásoknak”. Ezeket azonban már a muszlimok vitték véghez. A hindu rajput III.
PRITHVIRAJ 1192-es veresége megnyitotta az utat Észak-Indiába a mohamedán
MUHAMMAD GHORI és serege számára. Ekkor kezdődött a Delhi Szultanátus kora, melynek idején számos, különböző etnikai eredetű muzulmán dinasztia uralkodott Indiában. A Malwa-vidék is az iszlám követőinek birtokába jutott, miután
a XIII. században Delhi szultánja elfoglalta Ujjaint, Malwa akkori fővárosát.
Amikor a türk–mongol TIMUR LENK (Tamerlane) 1398-ban tönkreverte a Delhiben uralkodó Tughlaqokat, majd távozott anélkül, hogy uralmát tartósította
volna (WOJTILLA Gy. 1998), Malwa afgán származású kormányzója, DILAWAR
KHAN GHORI, 1401-ben önállósította magát és létrehozta saját kis dekkáni államát
(MCCROHAN, D. 2009).
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1. kép: Kilátás Rupmati palotájából a mandui bazaltplató környékére
Kép forrása: WILHELM Z. 2010.

2. kép: Hoshang Shah márvány síremléke, mely az első volt Indiában ebből a metamorf
kőzetből
Kép forrása: WILHELM Z. 2010.
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Ekkor köszöntött be a Malwa-vidék Aranykora, de legalábbis az új fővárosé,
Mandué, hiszen fia, a 27 éven át uralkodó (1405–1432) HOSHANG SHAH a szomszédos Dharból ide helyezte át országa fővárosát. Az erőszakos, de tehetséges
uralkodó folyamatos háborúi során kiterjesztette királysága határait, mindemellett
egyre-másra emeltette az új épületeket. Nagyszabású létesítményei még romjaikban is impozánsak. A muszlim uralkodói hagyományoknak megfelelően az egyik
legszebb a saját sírja (2. kép), illetve a damaszkuszi nagymecset mintájára épült –
Mandu teljes lakosságát imára befogadó – Jama Masjid. A szokásos hatalmi harcokat követően, GHIYAS-UD-DIN SHAH (uralkodott: 1469–1500 között, de 80
évesen hunyt el mérgezésben) meggyűlölve az erőszakot, meglehetősen szabados
életet élt, további grandiózus épületeket emeltetve, pl. a Hajó (3. kép), vagy a
Hintázó palotát (4. kép). Előbbi háreme számára, utóbbi kihallgatási csarnoknak
épült.

3. kép: A mandui ún. királyi enklávéban található Hajó palota, mely két mesterséges tó
(tank) között épült, ezzel is elviselhetőbbé téve a forró napokat
Kép forrása: WILHELM Z. 2010.

Mandu utolsó, független uralkodója BAZ BAHADUR volt. Szerette a zenét, talán ezért is szeretett bele Rupmatiba, a gyönyörű hindu énekesnőbe. Rávette, hogy
hagyja el a Narmada partját, és éljen vele Manduban. A malwai falvakban még
mindig éneklik a romantikus szerelmükről szóló balladákat (FODOR, E. 1976).
Románcuknak és a Malwa Szultanátusnak a mughal (mogul) Akbar vetett véget
1561-ben. Ettől kezdve a Mughal Birodalom egy subája – közigazgatási egysége
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– a 15 között, olyan jelentős városokkal, mint Mandu és Ujjain (WILHELM Z.
2008). A területet 1732-ben hódították meg a dekkáni hindu marathák
(MCCROHAN, D. 2009). Akiket a Brit Kelet-Indiai Társaság fosztott meg hatalmuktól 1817-ben. A Malwa Ügynökség, melyet 1895-ben hoztak létre, a mai vidék É-i hercegi államaiból állt össze, majd folyamatosan bővült D felé. Ennek
következtében a terület térszerkezete is jelentősen átalakult (SINGH, R. L. 2002).
A függetlenség kivívása után a Malwa-vidék jórészt Madhya Bharat szövetségi
államhoz került. Az 1956-os indiai közigazgatási átszervezést követően vált a
terület döntően Madhya Pradesh, illetve kisebb részben Rajasthan és Maharashtra
részévé.

4. kép: Befelé dőlő falai miatt, az épületben tartózkodókat furcsa, bizonytalan érzés
kerítette hatalmába, ezért kapta a Hinta palota nevet ez az épület
Kép forrása: WILHELM Z. 2010.

3. Geológiája
A Dekkán legészakibb határvidékén elhelyezkedő Malwa-vidék rendkívül összetett geológiai felépítéssel rendelkezik. Aligha találunk a félszigeten olyan képződményt, amely nincs itt jelen. Bundelkhand gneisz fedezhető fel Sagar körzetének ÉK-i részén, mely diszkordánsan települt a Bijawar és a Vindhya rétegekre
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Budnitól É-ra. Hosszú nyugalmi periódust követően erre ömlött a jelentős menynyiségű bazalt.
Archaikumi képződményeket találunk még Jobat, Bagh és a Dhar-erdő területén. Néhány kisebb, lepusztulással felszínre került Bijawar kőzetet találunk a dekkáni platóbazaltban Nimárnál.
A Vindhya Formáció Neemuchtól kezdődően K felé Sagarig húzódik, illetve
Jobattól a trapbazalt alatt K-re. A két ág Kaimurnál egyesül, Bhanpura,
Jhalrapatan, Jobat, Bhopal és Sagar melletti kibukkanásokkal. Mindez az idősebb
Cuddapah rétegek peneplénjére települt. (Az indiai geológiai időskála szerint a
Cuddapah [1,8 milliárd évvel ezelőttől 0,7 milliárd évig] és a Vindhya rétegek
[700 millió évvel ezelőttől 600 millió évig] is a felső-proterozóos purána-csoport
részét képezik.) A Chittaurgarh és Hoshangabad közti területen a nyomóerők Ny,
DNy felől hatottak, melynek következtében a Dhar-erdőben, illetve a Jhalrapatan
környéki területeken a Vindhya rétegek erősen felgyűrődtek. Az egykori
Vindhya-medence peremein jól fejlett homokköveket találhatunk, míg a centrumban és K-en palásodott változataikat (HERON, A. N. 1953).
A vidék legszembetűnőbb jellegzetessége az a Vindhya kőzetek alkotta tereplépcső, amely a Narmada és a Son völgyeinek É-i szegélyét jelöli ki. Ny-on ez
jobbára dekkáni eredetű lávákból áll (5. kép), míg Bhopal és Itarsi tengelyében
jellegzetes Vindhya kőzetekből.

5 kép: A Narmada völgyére tekintő Dhar-fennsík tereplépcsője naplemente előtt
Kép forrása: WILHELM Z. 2010.

A Malwa-vidék természetföldrajza
Wilhelm Zoltán – Nemes Viktória – Déri Iván – Kisgyörgy Péter – Szilágyi Sándor

A Satpura-vidék Gondwana kőzetei Hoshangabad körzetének D-i, élénk domborzatú részeit foglalják el, jellegzetes É-i dőléssel. A legmélyebben ezeket a
rétegeket D-en találjuk, míg K-en jelentős vastagságban dekkáni lávák, illetve a
Narmada alluviuma fedte be. Előbbieket komoly méretű eróziós árkok harántolják
az egész Satpura-vidéken (PAL, S. K. 1998). Maga a Narmada-völgy, mint a táj
egyik legkarakterisztikusabb egysége, jóval fiatalabb, mint gondwanai környezete. A tektonikus árok legidősebb üledékei a krétából valók (NEGI, B. S. 1995).
Az ún. dekkáni lávák jobbára 600–1500 m vastag, takaróval fedik be a terület
jelentős részét, de 3000 m-es vastagságot is elérhetnek. Tipikus makroformáik a
mezák. Ezek az igen figyelemreméltóan homogén bazaltok a kréta végi hasadékképződéstől egészen az eocén elejéig tolultak a felszínre. Kétség kívül ez az idős,
tönkösödött felszínre érkező trapp adja a félsziget egyik legjellegzetesebb geomorfológiai karakterét. Ugyanakkor a Malwa-vidék bazaltos felszíne a terület
számottevő részének meglehetősen egységes tájképet generál, melynek általános
eleme e kőzetek gömbhéjas mállása, vagy exfoliációja (SINGH, R. L. 2002).
4. Felszíne
A Malwa-vidék négy jól elhatárolható felszíndomborzati egységre osztható: a
Malwa-platóra, a Nyugat-Vindhyára, a Nyugat-Narmada-völgyre és a NyugatSatpurára. A Malwa-platót Ny-ról a Vindhya-hegység nyúlványai határolják,
melyek a Jhabua körzetbéli Machhlya Ghattól a rajasthani Pratapgarhig terjedve
olvadnak össze az Aravallival. É-on a Mukundwara-hegység és annak folytatása
jelent választóvonalat, azonban ezt az É felé tartó folyók kiszélesedő völgyei
szabdalták fel. K-en a Sagar-plató, míg DNy-on a Rath Bagar határolja (BAGCHI,
K. S. 1991; SINGH, R. L. 2002), D felé pedig a Narmada vízgyűjtőjének félszigeti
szegélye.
A Vindhya-hegységtől É-ra kiterjedt, átlagosan 500–600 m tszf.-i magasságban elhelyezkedő lávatakaró települt a kréta előtti felszínre. A harmadidőszaki
lepusztulás szintjét jelzi a Mahi, Chambal, Kali Sindh, Parbati, Betwa és Dhasan
– köztük alacsony vízválasztókkal – forráságainak völgymagassága. A legtöbb
folyóvölgy lejtői teraszokkal tarkítottak, a legszebb példát a Kali Sindh Sonkatch
és Sarangpur közötti 70 km-es szakaszán találjuk, ahol páros teraszok (ciklusos
teraszok) alakultak ki. A Malwa-vidék K-i részének tájképe ettől eltér. Bhopáltól
K-re a Vindhya homokkövek és a trapp rendhagyó alakzatokat hoztak létre, mivel
itt a bazalt nagyon egyenetlen prekréta felszínre ömlött (JAIN, K. C. 1988; SINGH,
R. L. 2002). Minthogy ez a vulkáni kiömlési kőzet kevésbé áll ellen a külső erőknek, a fiatalabb trapp errefelé mindig alacsonyabban fekszik a kihantolt idősebb
homokkőnél. Az exhumált homokkő hegyek magasabbak, oromszerűek, meredekebb lejtőkkel határoltak, kueszta alakúak. Bazaltos mezákkal – akár lapos, akár
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lekerekített tetejűvel – jószerével bárhol találkozhatunk a Malwa-vidéken, azonban homokkőből álló hegyekkel csak Vidisha és Bhopal környékén (SINGH, R. L.
2002).
A Nyugati-Vindhya területén letöréses alakzatokat találunk, természetszerűleg
meredek lejtőkkel, ezek formája és magassága az alkotókőzetektől és a szerkezetföldtani felépítéstől függ. A hegység, a Ny-i végétől számított 100 km-t követően
a Dhar körzeti 554 m magas Gomanpur csúcsnál kanyart vesz, konvex oldalával a
Narmada völgye felé néz. A Gomanpur csúcstól szélesebb mellékgerincek indulnak D felé, melyek a Bagh-középhegységben kulminálnak. Ezen hegység jellegzetessége a tereplépcső-szerű megjelenés, pontosabban a lávanyelv-homlok alak.
Az átlagos magassága 450 és 600 m közé esik, de néhány pontja 800 m fölé
emelkedik, ezek közül a Singarchori (884 m) és a Janpao (840 m) említendő
(SHARMA, H. S. 1982; KOHLI, M. S. 2004).
A következő 160 km-en a domborzat tagoltabbá válik, a bazalt sziklafalak, letörések meredekebbek lesznek. Hoshangabadnál a hegység közvetlenül a
Narmada partján fut, ahol már a homokkő, illetve pala is felszínre kerül, melyekbe a folyó teraszokat vésett. A Vindhya K-en a Bhanrer-középhegységgel egyesül
(SINGH, R. L. 2002). A Nyugat-Vindhya vidékét, amely a hindu vallási szövegekben is megjelenik, a Puránák – a hindu vallás szent iratai, 400 és 1000 között foglalták írásba 18 fő részben – Paripatra, vagy Pariyatra néven említik
(DAHLAQUIST, A. 1996).
Az Udaipura és Kukshi között húzódó Nyugat-Narmada-völgy ellentétes dőlésű vetők közt bezökkent, viszonylag keskeny árkának termékeny talajai ősi kultúrák alapját képezték. Ugyanakkor a völgy nem egységes, helyenként beszűkül, és
ezek a szurdokok több részre osztják. Az Udaipurától Handiáig tartó széles
Hoshangabad-sík fiatal, kis esésű alluvium. Handia alatt több kvarcit-, vagy
Vindhya homokkő domb állja útját a folyónak, itt található, pl. a Mandhataszurdok Omkareshwarnál (6. kép).
A Handia és Maheshwar közti folyószakasztól É-ra fekszik a Dhar-fennsík
élénk domborzatú, beerdősült térsége. A folyásirányt követve a Narmada esése
növekszik, a Mahishmati-sík (más néven Nimar-sík) közepén pedig egy 8 m magas zuhatagot is találunk (Sahasradhara-vízesés). Amíg a Mahishmati-sík általában 300 m tszf. magasság alatt fekszik, az attól D-re, a Satpura-hegységtől É-ra,
Ny–K-i irányban húzódó Nimar-fennsík magassága ezt meghaladja. Tovább haladva Ny felé, a Mahishmati-síktól elkülönülve terül el a Broach-Baroda-sík. A
kettő között húzódik a magasabb, élénk domborzatú vidéket átszelő Narmadaszurdok (SINGH, R. L. 2002).
A Narmada és a Tapi (vagy Tapti) völgye között a Nyugat-Satpura magasodik.
Ny-i lejtőitől a Betul körzet határáig, az összetöredezett Rajpipla-hegységben
változó irányú dőlésszögekkel találkozunk. Ennek trappal fedett Ny-i része 20–40
km szélességben felboltozódott, jelentős része 900 m fölé emelt. Fontosabb csú-
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csai az 1150 m magas Toranmal és az 1325 m-es Astamba Dongar (KOHLI, M. S.
2004). A trapprétegek kibillentek és felárkolódtak.

6. kép: A Narmada homokkőbe vésett szurdokvölgye, a Mandhata-szurdok,
Omkareshwarnál
Kép forrása: WILHELM Z. 2010.

Asirgarhtól K-re, egy áttöréses keresztvölgyben (Burhanpur-völgy) folyik a
Tapti. Efelett húzódik a karbon homokkőből felépülő Középső-Satpura, más néven a Mahadeo-hegység, mely É felé, a Narmada völgyének irányában lankásan
ereszkedik, míg D-i lejtői meredek sziklafalakkal szakadnak le. Fontos emeletek
tartoznak az itteni kőzetek kifejlődéséhez: Talchir, Barakar és Bijori, melyek közül a középső kőszéntartalmú rétegeket hordoz (CHAKRABORTI, C. – GHOSH, S.
K. 2005).
A Pachmarhi emelet kőzetei egy pazar tereplépcsőt képeznek, ezen helyezkedik el a névadó település. A brit gyarmati időkben hegyi üdülőként használt
Pachmarhitól DK-re magasodik a Satpura-hegység legmagasabb csúcsa, a
Dhupgarh (1350 m). A Mahadeo-hegység Felső-Gondwana homokkőrétegei különleges denudációs formáikkal hívják fel magukra a figyelmet: a természet formálta bástyák, pillérek, csipkés oromzatok tűnnek fel, melyeket mély szurdokok
választják el egymástól.
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5. Vízrajza
A Malwa-vidéknek – csakúgy, mint az egész szubkontinensnek – két lefolyási
iránya van: az Arab-tenger és a Bengál-öböl. Ez is jelzi a táj centrális helyzetét. A
félszigeten kivételesként, K-ről Ny-ra, szerkezeti árokban tart az Arab-tenger felé
a Narmada és a Tapti, míg e két nagy folyóhoz hasonlóan az Arab-tengert gazdagítja a Cambay-öbölbe siető Mahi is. A Chambal és a Betwa vize (2. ábra) a
Yamunán (és a Gangeszen) keresztül éri el a Bengál-öböl térségét.
A Narmada (Namadosz Ptolemaiosznál, Reva a Puránákban) a Vindhya- és a
Satpura-hegység által közrefogott aszimmetrikus völgyben folyik. Áthalad a hullámos, 300 m tszf. magasságban húzódó Hoshangabad-síkon, a D-ről érkező
Tawa torkolatvidékén néhány alacsony tanúhegyet kikerülve. Handia közelében
hagyja el a folyó az alluviális síkságot, és folyik tovább Ny felé, egyre nagyobb
eséssel. A két szomszédos hegységről számos kisebb-nagyobb vízfolyás éri el, így
a Narmada India hetedik legnagyobb vízgyűjtőterületével rendelkező folyója
(1. táblázat).
1. táblázat
India nagyobb folyóinak néhány jellemző adata
Vízgyűjtő terület
(km2)
az ország %-ában
Gangesz
Indus
Godavari
Krishna
Brahmaputra
Mahanadi
Narmada
Cauvery
Tapti
Penner
Brahmani
Mahi
Subarnarekha
Sabarmati
Kis- és közepes
folyók
Összesen (India)

861 404
321 284
312 812
258 948
258 008
141 589
98 795
87 900
65 145
55 213
39 033
34 481
19 296
21 895

(26,2)
(9,8)
(9,5)
(7,9)
(7,8)
(4,3)
(3,0)
(2,7)
(2,0)
(1,2)
(1,2)
(1,1)
(1,1)
(0,7)

Az éves vízhozam
millió m3-ben,
az ország %-ában

Lefolyási ráta
(m3/km2)

Tárolókapacitás
(millió m3)

468 700 (25,2)
79 500 (4,3)
118 000 (6,4)
62 800 (3,4)
627 000 (33,77)
66 640 (3,6)
54 600 (2,9)
20 950 (1,1)
17 982 (1,1)
3 238 (0,2)
18 310 (1,0)
11 800 (0,6)
7 940 (0,4)
3 800 (0,2)

442 170
247 441
377 223
243 403
1 081 034
470 658
970 658
237 770
267 769
58 646
202 701
388 681
411 484
173 556

33 467
14 417
14 859
29 860
142
7 926
2 550
5 428
8 140
1 978
3 953
4 140
283
1 017

711 833 (21,7)

296 840 (16,0)

417 008

18 452

3 287 782 (100)

1 858 100 (100)

565 153

146 826

Forrás: DAS GUPTA, S. P. 1989

A Malwa-vidék D-i határát képezi DK-en a szintén jelentős (1. táblázat),
Satpura béli Betul-platón eredő Tapti, mely a Burhanpur–Jalgaon-síkon éri el
Maharashtrát. A vidék harmadik számottevő vízfolyása a Mahi (Ptolemaiosz
Mophisként, a Puránák Manorama néven említették), mely a Dhar körzetben ered
617 m-en. Mintegy 160 km-t tesz meg Madhya Pradesh államon keresztül, horho-
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sokat mélyítve. É–ÉNy-i irányba tartva éri el a rajasthani Dungarpur körzetet,
ahol a Mewar-hegység DNy-ra téríti el, így a folyó határt képez a Dungarpur és a
Banswara körzet között. A Mahi Indiában magas partjairól, mély horhosairól és
pusztító árvizeiről ismert. Legjelentősebb baloldali mellékfolyója az Anas.
A kisebb vízfolyások közül kiemelendő a Vindhya Ny-i lejtőjén – a Janpao
csúcs, illetve Manpur település közelében – eredő Chambal (Charmanavati a
Puránákban). Mintegy 325 km hosszan szurdokban fut, 800 m-t meghaladó forrásától 500 m-re jut ekként. Itt, a rajasthani határ menti Chaurasigarhnál lép egy
kiterjedt medence területére, majd ismét szurdokban folytatja útját. Itt duzzasztják
vissza, egy hatalmas mesterséges tavat létrehozva (Gandhi Sagar), lejjebb egy
másik hasonló, de kisebb objektum táplálója (Rana Pratap Sagar). Említésre méltó
mellékfolyói balról a Chamla és a Retam, míg jobbról a Gambhir, Kshipra, Chhoti
Kali Sindh, Kali Sindh, Newaj, Parwan és a Parbati. A Betwa (Vetravati a
Puránákban) szintén a Vindhya-hegységben ered, Ubaidullaganj közelében,
Raisen körzetében. Olyan történelmi településeken folyik keresztül, mint Sanchi,
vagy Vidisha. A kezdeti ÉK-i irányát É-i váltja fel, Guna és Jhansi körzete közt
határt képezve, majd a gránitos Bundelkhand-vidékre lép át. A Malwa-vidék két
említést érdemlő folyója még a Sind és a Dhasan (DAS GUPTA, S. P. 1989).
6. Éghajlata
A Malwa-vidék éghajlatában mutatkozó különbségekért elsősorban a vertikális
eltérések felelősek. Míg a terület pozíciójából az egész éven át tartó, aránylag
magas hőmérséklet következik, addig a csapadék eloszlásában, mennyiségi alakulásában szerepet játszanak a magasságkülönbségek. Általánosan azonban elmondható, hogy a terület éghajlata trópusi monszun.
Összességében a klíma egészséges és a vidék kiemelt fennsíkja a meleg évszakban előforduló hűvös éjszakáiról is nevezetes. Markáns hatást gyakorol a
térség éghajlatára a két párhuzamos hegylánc, a Vindhya és a Satpura, melyek a
szeleket nyugatias irányba térítik el. Az éghajlat uralkodóan meleg és száraz, ami
alól csak a monszun időszak kivétel. Az évet három, az októbertől februárig tartó
hideg, a márciustól júniusig tartó meleg és a júliustól szeptemberig tartó csapadékos időszakra lehet felosztani. A hőmérséklet februártól kezd emelkedni, mely
leginkább márciusban érezhető (4–5°C), ami egészen májusig tart. Ez utóbbi az
egész térségben a legmelegebb hónap. Ekkor a hőmérséklet, hőhullámokkal kísérve, alkalmanként a 45–46°C-ot is elérheti (Bhopalban 1947. május 22-én
45,6°C-ot mértek). A havi átlaghőmérséklet kumulatív emelkedése január és május között – a magasságtól függetlenül is – 15°C körüli. Májusban, a napi 15°C-os
ingás mellett, a hőmérséklet területenként is változik, 29,6°C-tól (Pachmarhi)
egészen 35°C-ig (Jhalawar). A monszun beköszöntét követően júniustól szeptem-
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berig 8°C-al csökken a havi átlaghőmérséklet, majd a monszunt követően ismét
fokozatosan növekvő tendenciát mutat, ami a nappalok folyamán, akár még októberben is, fokozódik. Ez azonban, a relatíve hűvösebb éjszakáknak köszönhetően
az átlaghőmérsékletet nem emeli. A csapadékos időszak alatt a csúcshőmérséklet
33,2°C (június) és 25,9°C (augusztus) között alakul a Malwa-fennsíkon. A
Mahadeo-hegységben ez az érték 26,6°C és 21,6°C között marad és a napi
hőingás ritkán haladja meg a 10°C-ot. Októbertől a hőmérséklet ismét csökkenni
kezd, egészen decemberig, ami a leghidegebb hónapnak számít a 14,8°C
(Pachmarhi) és 18,1°C (Bhopal) közötti átlaghőmérsékletével. Az alkalmankénti,
hidegfronttal párosuló legalacsonyabb hőmérséklet januárban észlelhető (1938.
január 18-án Bhopalban 0,6°C-ot, míg 1935. január 16-án Pachmarhiban –1,1°Cot mértek). A téli nappali hőmérséklet fontos sajátossága a nagyobb ingadozás (a
fennsíkon 16°C, a Narmada-völgyben 17,3°C).
A terület évi átlagos csapadékmennyisége kb. 1060 mm, amely Ny-ról K felé
növekszik. Ny-on Jhabua, Ratlam, Jhalawar, Neemuch, Dhar, Shajapur, Ujjain,
Indore (3. ábra), Nyugat- és Kelet Nimar, valamint Banswara körzetekben 800–
1000 mm között alakul a csapadékmennyiség, míg a K-i Hoshangabad környékén
1150 mm, Sagarnál 1170 mm, Bhopalnál 1260 mm az értéke. Maximumát,
2120 mm-t, Pachmarhi környékén éri el. A legcsapadékosabb a júliustól szeptemberig tartó időszak, hiszen a monszun az éves csapadék csaknem 90%-át adja. Az
ezt megelőző és követő időszakokban 30 és 70 mm között változik.

3. ábra: Indore Walter-Lieth diagramja
Szerkesztette: WILHELM Z. 2010.
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A csapadékos időszakot leszámítva, a levegő páratartalma általában alacsony.
A monszun utáni hűvösebb időszakban délután a relatív páratartalom 20–40%
között mozog, míg az azt megelőző melegebb periódusban jóval alacsonyabb: 10–
15%.
A tavaszi és a monszun időszakban a szelek elég erősek. Monszun ideje alatt
főként DNy-i és ÉNy-i irányból fújnak. Az ezt követő stádiumban gyengébbek,
reggelente a K-i, ÉK-i szelek dominálnak, míg délutánonként, Ny-on DNy felől
fújnak a szelek. Nyáron akár porviharok is előfordulhatnak. Rendkívül ritkán,
akár köd is kialakulhat a monszun utáni időszakban, azonban Pachmarhiban –
orografikus okok miatt – a július–augusztusi időszakban 29 napig tartó köd is
előfordult már (SINGH, R. L. 2002).
7. Talajai
A Malwa-vidék szinte egészét a fekete, ún. regur talajok uralják, melyek mind
mélységükben, mind pedig textúrájukban – vályogos fekete talajtól az agyagos
fekete talajig – módfelett változatosak. A mész és kalcium-karbonát tartalmú rétegek jobbára különböző mélységekben találhatók meg. A meleg, száraz időszakban, ezekben a talajokban hatalmas repedések keletkeznek, a magas agyagtartalmúakban pedig akár több méteresek is. Foszfát, nitrogén és humusz tartalmukat
tekintve rosszul ellátottak, viszont a megfelelő kálium és mész tartalmuk miatt –
többek között – gyapot, köles, búza, cukornád és földimogyoró termesztésére
alkalmasak. Ami a regur talajok kémiai összetételét illeti, elmondható, hogy a
talajok 84%-a magas kálium tartalommal, 54,5%-a magas foszfor tartalommal,
míg 81%-a kis, illetve közepes nitrogén, foszforsav és humusz tartalommal rendelkezik. Nitrogén tartalmuk 0,02–0,05%, foszforsav tartalmuk 0,08–0,2%, kálium tartalmuk 0,8 és 0,15%, mész tartalmuk pedig 1,0–7,7% között változik. A
regur talajnak három altípusa van: mély fekete talajok, közepesen mély fekete
talajok és a sekély fekete talajok.
Mély regur borítja a Narmada-völgy legnagyobb részét, illetve a Vindhya és a
Satpura magasföldjeinek felszínét, főként Hoshangabad környékén. Ezt a típust is
további altípusokra oszthatjuk, így van fekete, sötétbarna, barna, vegyes és homokos regur. Ezeket a rendkívül termékeny talajokat mariarnak vagy kabarnak nevezik a Malwa Régióban. Agyagtartalmuk 50–60%, kalcium-karbonát tartalmuk
0,45%, pH-juk 7–7,5 között változik.
Közepesen mély regurok, többek között, Sagar, Nimar, Raisen, Sehore körzetének nagy részén találhatók és a legtöbb gabonafélének megfelelőek. Sagar,
Mandsaur és Shajapur talajai 20–40% agyagot tartalmaznak, míg ugyanerre az
összetevőre Vidisha, Guna, Indore, Dhar, Ujjain és Dewas esetében 30–35%-ot
találunk. Hoshangabad morand talaját mészkonkréciók és az alsóbb rétegekben
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felhalmozódott kalcium-karbonát réteg jellemzi, ezáltal sokkal lazább, morzsásabb szerkezetű, mint a kabar.
Sekély regur talajok dominánsan a Satpura gerincen, továbbá Betul, Jhabua,
Jhalwar, Nyugat-Ratlam, Mandsaur és Banswara területein elterjedtek. Ezek 15–
30% agyagtartalmú vályogos talajok. Fő altípusok: a barna agyagos talaj, vályogos rizstalaj, fekete és világos sekély regur.
Kevert vörös és fekete talajokat Guna, Jhalawar és Shajapur nyugati részén találni, melyek fő jellegzetessége a könnyű szerkezet és a mészkonkréciók, illetve a
kalcium-karbonát hiánya. Legelterjedtebb változata a homokos–agyagos vályog,
melynek mélysége és termőképessége rendkívül változó, általában elégtelen a
nitrogén, foszforsav, mész és humusztartalma. Ennek ellenére öntözéssel számos
gabonaféle megterem rajta.
A vörös és sárga talajok általában homok tartalmúak, laza szerkezetűek, bár
vannak köztük kötöttebbek is. Foszforban, nitrogénben, humuszban szegény talajok. A Vindhya és Satpura gerincein találhatunk kavicsos váztalajokat, melyeken
leginkább igénytelenebb kölest és olajos magvakat termesztenek.
A folyók menti és magasabb térszíneken lévő homokos talajok, amit
domattának, vagy retarinak hívnak, különböző kharíf olajnövények (köles, földimogyoró, szója) termesztésére használhatók. Tudni kell, hogy Indiában az öntözéses művelés két termést ad: egyet a monszun időszakában, amikor az öntözés
kiegészítő szerepet játszik; ez a kharíf, amelynek termékeit (rizs, cukornád, gyapot, juta, olajnövények stb.) október-novemberben takarítják be. Egyet pedig a
monszunt megelőző – két fázisra, a hűvös száraz rabíra és a forró száraz garamra
(zaid) bontható – szakaszban, amikor a növénytermesztés szinte kizárólag az öntözésre van utalva (búza, kölesfélék, hüvelyesek, rizs stb., aratás március–
áprilisban) (SZEGEDI N. – WILHELM Z. 2008; WILHELM Z. 2010).
Öntéstalajokkal csak a jelentősebb folyók völgyeiben találkozhatunk (SINGH,
R. L. 2002).
8. Természetes növénytakaró
A Malwa-vidék fennsíkjainak jellemző vegetáció típusa a szavanna, míg a déli
részeken a monszunerdő az uralkodó. Az É-i peremvidéken az erdők a száraz
monszunerdők típusába tartoznak, melyek fokozatosan nyílt tüskés-szavannába
mennek át.
Előfordulásuk alapján három csoportba oszthatók: hegylábi erdők, ártéri erdők
és a magasföldek erdőségei. A hegylábi erdők, melyeknek fő fafajtája a teak
(Tectonia grandis) a Vindhya és a Saptura magasabb térszínein helyezkednek el
Terminalia (Saj) fajokkal, buzérfélékkel (Rubiaceae), tömjénfákkal
(Salai/Boswellia serrata) és szálfákkal (Sal/Shorea robusta) kiegészülve. Ezek
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jobbára zárt erdőségek. A nagyobb vízfolyásokat kísérő ártéri erdők fajai a datolyapálma (Phoenix sp.), akáciák (Acacia arabica), neem-fa (Azadirachta indica),
tamarind (Tamarindus indica), rózsaalma fa (Syzygium sp.) és indiai bükkfa
(Pongamia pinnata).
A magasföldi erdők, melyeket főként Butea (Dhak) fajok és tüskebozótos alkot, a magasabb térszíneken honosak. Az erdők aránya a Vindhya és Saptura térségeiben a legnagyobb, így például Hoshangabadban (37%), Kelet-Nimarban
(49%), Nyugat-Nimarban (37%), Raisenben (41%) és Dewasban (31%). Ugyanakkor Vidisha (8,1%), Ratlam (8,9%), Banswara (15,1%) és Jhalawar (2,8%)
kevésbé erdősültek. A kereskedelmi céllal kitermelhető fák közül a teakfa a legfontosabb, mely a Vindhya és a Satpura hegyláncain gyakoribb. Ez azt jelenti,
hogy Hoshangabad, Betul, Kelet-Nimar és Dhar, Sagar, Indore, Guna, Jhalawar és
Sehore erdeiben található. A faj a gránitot kerüli, de trappbazalton megfelelő
nagyságúra nő. A hoshangabadi erdők Bari teakfája híres rendkívül jó minőségéről, egyúttal gyakran egyéb fafajokkal hoz létre erdőtársulásokat. Ebből következően azonban rendkívül nehéz és költséges a kitermelése. Érdekes gazdasági jelentősége ezen erdőségeknek a „lac” (pajzstetvek vöröses, gyantás váladékából
nyert festékanyag, amiből kozmetikumot és ruhafestéket állítanak elő). Fontos
erdei termék még a méz.
Vegyes lombhullató erdők Hoshangabadban, Nimarban és Banswarában hatalmas területeket foglalnak el. Gazdasági jelentőségű fafajok itt is találhatók,
melyek közül többet is faszén előállítására használnak fel, mely a terület fontos
kereskedelmi cikke. Hoshangabad, Betul, Guna, Khargone, Dhar, Dewasa and
Sehore teakerdeiben aljnövényzetként megtalálható a bambusz, míg törpe változatát Banswara lejtőin találjuk (CHAMPION, H. G. – SETH, S. K. 2005).
9. Ásványkincsei
A térségben változatos, de jobbára csak regionális, vagy helyi jelentőségű ásványkincs-lelőhelyeket találhatunk, többek között szenet, mangánércet és csillámpalát. A Tawa-völgyben lévő Shahpurában kiterjedt széntelepek találhatók
(Betulnál négy rétegben is), melyek vastagsága 1–3 m között változik. A Pathketa
(Betul) szénmező három réteget tartalmaz; a becsült széntartalék meddővel együtt
21,9 millió tonna, míg önmagában 16,8 millió tonna. A hoshangabadi széntelep
tartaléka pedig 4 millió tonna.
Vasércet Dhar, Jhabua, Kelet-Nimar, Nyugat-Nimar, Banswara és Jhalawar
körzeteiben rejt a föld, valamint a raiseni Silwani járásban jegyeztek fel vasérc
előfordulást. A Bhopal körzeti Berasiában található lateritvasérc magas fémtartalommal rendelkezik.

179

180 Dimenziók térben és időben

Tanulmánykötet a 60 éves Rudl József tiszteletére

Mangántelepek Jhabua, Nyugat-Nimar, Banswara és Udaipura területén találhatók, melyből a tartalék kb. 4 millió tonna. Csillámpalát nagy mennyiségben
Jhabuában, rézérc telepeket pedig Dewas, Hoshangabad, Banswara és Jhalawar
területén lelhetünk.
Bauxit, laterit formájában, nagy területen Guna és Vidisha körzeteiben nyerhető ki, ám hasonló típusú lateritet leírtak már Rajgarh, Sehore, Shajapur, Ujjain és
Mandsaur körzeteiben is, így legkevesebb 80 000 tonnára becsülik az innen kinyerhető tiszta alumíniumot.
Egyéb nem fémes nyersanyagok: Jhabua, Dhar, Nyugat-Nimar, Guna és
Mandsaur körzetében mészkő, illetve Jhabua vidékén agyag és kalcit, valamint
márvány Hoshanagadból, szaponit Banswarából, grafit Betul környékéről. Építőanyagként használatos továbbá a Vindhya-hegységből nyert mészkő és bazalt
(SINGH, R. L. 2002).
Összefoglalás
Tanulmányunkban a természetföldrajzi algoritmus szerint haladva mutattuk be
India egyik centrális helyzetű táját, a Malwa-vidéket. Ehhez jobbára az indiai
szakirodalmat használtuk fel, illetve igyekeztünk hasznosítani a helyszínen szerzett tapasztalatainkat is. A szubkontinensen kiadott forrásmunkák többször Malwa
Régióként említi, mely tükrözi azt a sajátos felfogást, mely elkülöníti a természetföldrajzi nagy- és középtájakat, illetve a közigazgatási szubnacionális egységeket.
E tekintetben akár párhuzamot is vonhatunk hazánk és India között, hiszen Magyarországon szintúgy nincsenek köszönő viszonyban sem a természeti alapokon
fejlődött funkcionális és az adminisztratív régiók.
A Malwa-vidék hazánknál másfélszer nagyobb területű, rendkívül változatos
megjelenésű táj. Talán a fentebb leírtakkal is sikerült ezt bizonyítanunk. Sajnos, a
terjedelmi keretek nem tették lehetővé a társadalomföldrajzi elemzést, reméljük,
ezt legkésőbb az ünnepelt 70. születésnapi kötetében megtehetjük.
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A MERCOSUR ÉS A MEXIKÓI EGYESÜLT ÁLLAMOK
KAPCSOLATAI
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Bevezetés
Mexikó Latin-Amerika legészakabbi országa. Ha a Tehuantepeci-szorost tekintjük
Észak-Amerika déli határának, akkor az ország nagyobbik része ÉszakAmerikához tartozik, legdélebbi területei viszont már átnyúlnak KözépAmerikába. A gazdaságban és a politikában is meghatározók számára az északi
országokkal kibontakozó kapcsolatai. 1994 óta tagja az Észak-Amerikai
Szabadkereskedelmi Egyezménynek (NAFTA), azóta gazdaságilag még
szorosabban kötődik az USA-hoz és Kanadához.
Nagy területű és népességszámú ország. Területe 1,9 millió km2, lakossága
111 millió. Földrajzi fekvése kedvező: mindkét óceánra van kijárata, igaz nincsenek kiemelkedően jó kikötői. A nagy szomszéddal, a világgazdaság vezető hatalmával hosszú szárazföldi határon érintkezik, ami lehetővé teszi a kooperációs
kapcsolatok kiépítését. Szomszédos országok még: Belize és Guatemala. Gazdasági fejlődését a beáramló amerikai tőkén kívül a bőségesen rendelkezésre álló
olcsó munkaerőnek és a sokféle nyersanyagnak köszönheti. Hivatalos nyelv a
spanyol. A GDP 1473 milliárd US $ (2009-es becsült adat). Egy főre jutó GDP:
13 200 US $ (2009).
Az utóbbi két évtizedben a Déli Közös Piac (Mercado Común del Sur, rövidítve MERCOSUR), az észak-amerikai NAFTA (Észak–Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény) mellett az amerikai kettős kontinens második legfontosabb
nemzetközi gazdasági blokkja, az előbbitől földrajzilag és kulturálisan igen távol
eső Dél-Amerikában. A gazdasági integráció tagországai Argentína, Brazília,
Paraguay, Uruguay és Venezuela. Célja, a tagországok közötti szabad kereskedelem, valamint a javak, az állampolgárok és a tőke szabad áramlásának előmozdítása. Ezen kívül, a tagországok célul tűzték ki az egymás közötti és a társult országokkal mélyebb politikai integráció megvalósítását, valamint a kulturális kapcsolatok mélyítését. Az egyezményhez társult országok: Bolívia, Chile, Ecuador,
Kolumbia és Peru, valamint egy megfigyelő ország van jelen a folyamatban: Mexikó. A MERCOSUR összesen kb. 13 millió km² területen fekszik. 2009-es adatok alapján a lakosság száma kb. 230 millió fő, GDP-je 3009 milliárd US $
(2009). Hivatalos nyelvei a spanyol és a portugál.
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Tanulmányomat pécsi PhD témavezetőm Dr. habil. RUDL JÓZSEF 60. születésnapjára készítettem, melyben Mexikó és a MERCOSUR kapcsolatait elemzem,
elsősorban gazdasági–kereskedelmi szempontból 2002–2008 közötti időszakban.
1. Mexikó, a latin–amerikai integráció „kakukktojása”
Mexikóban – a Világbank elemzése szerint – Latin-Amerika országai közül az
egyik legmagasabb az egy főre jutó GDP. Ennek ellenére a jövedelmek elosztása
az általában tapasztaltnál is aránytalanabb, így – mint Latin-Amerika legtöbb
országában – hatalmas különbségek figyelhetők meg az eltérő gazdasági lehetőséggel rendelkező társadalmi csoportok között. A múlt évszázad utolsó, 1994–95ös gazdasági válsága óta a gazdaság erősödése figyelhető meg. Az ország jelenleg
a GDP alapján a világ tizenkettedik legnagyobb gazdaságával büszkélkedhet. A
nyersanyag és ipari termék exportőr országok között szintén előkelő helyen található. Gazdaságának jelentős része az USA gazdaságától függ, ahová az export
85%-a irányul (2008), továbbá a mexikói lakosság közel 10%-a a szuperhatalom
közelségének köszönheti munkáját. A kőolaj jelenti az ország fő bevételi forrását,
második helyen a külföldön élő és dolgozó mexikóiak hazaküldött valuta készlete
áll.
Az 1980-as évek közepétől a neoliberális diszciplína átvétele jellemző Mexikóra, ami megnyilvánul a kereskedelmi nyitásban: negyven országgal összesen 12
szabadkereskedelmi egyezményt írt alá, amelyek közül legjelentősebb a NAFTA
tagországokkal létrehozott kapcsolat. Az egyezmény életbelépése óta Kanadával
és az USA-val megháromszorozódott az ország kereskedelme, noha az egyezményben való részvétel számos kérdést vet fel a mexikói fél számára, amire nem
minden esetben egyértelmű a válasz (DOBÓCZKY A. 2008). Fontosak az EU-val,
valamint Japánnal kötött megegyezések is. Az ország kereskedelmi forgalmának
90%-a a szabad kereskedelem keretei között zajlik.
Mexikó részvételét a latin-amerikai integrációs folyamatokban már az 1950-es
évek vége óta számtalan kérdőjel kíséri, különös tekintettel a dél-amerikai országokkal kibontakozó kapcsolataira. Ennek oka egyrészt a földrajzi távolságban
keresendő, másrészt az USA-val kibontakozó nagy jelentőségű és szoros kapcsolatokban. Ezek a szempontok azt a vélekedést erősítették a többi latin-amerikai
országban, hogy Mexikó nem erősítené, hanem gyengítené a szubkontinens integrációját, ugyanis kereskedelmi és pénzügyi érdekei az USA piacára összpontosítanak. Mindezek ellenére Mexikónak sikerült részt vennie úgy az ALALC-ban,
mint később az ALADI-ban is. Az ALADI 44-es cikkelye lefekteti, hogy bármely
tagországnak egy harmadik (kívülálló) országgal kötött kereskedelmi egyezményben rögzített kedvezményeit azonnal ki kell terjeszteni a többi tagországra
is, ebben az esetben az USA-nak és Kanadának adott mexikói kedvezményeket a
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többi ALADI tagországra. Mexikó ezt a cikkelyt teljes mértékben figyelmen kívül
hagyta a NAFTA aláírásával, ami nagy felháborodást keltett a többi ALADI tagországban. Különösen Brazília emelte fel szavát a történtek ellen, és a maga részéről, válaszlépésként a mexikói NAFTA tagságra, javasolta az ország ALADIból történő kizárását. Ez azonban végül nem valósult meg (ROSAS, M. C. 2001).
2. Mexikó lehetséges MERCOSUR tagsága
Mexikó az utóbbi mintegy három évtized során gyökeresen átalakította külpolitikai irányultságát és külkereskedelmi stratégiáit. Az ország 1983-tól egyoldalú
gazdasági nyitásba kezdett, ami által gyakorlatilag addig zárt gazdasága tíz év
leforgása alatt az egyik legnyitottabbá vált Latin-Amerikában. A NAFTA-ba történő belépése tovább erősítette ezt a nyitási folyamatot, ami különösen az USA
felé orientáltságában nyilvánult meg, ugyanis a mexikói export jelentős része az
észak-amerikai országba érkezik. Ugyanakkor Mexikó külpolitikai és külgazdasági érdekeltsége nem merül ki az északi szomszédok felé megnyilvánuló nyitásban,
hanem keresi a kereskedelmi kapcsolatok diverzifikálását Latin-Amerika országaival is. Ez lenne az a kiindulási pont, amely lehetővé tenné Mexikó tagországként
való részvételét a Déli Közös Piac projektben. Véleményem szerint a mexikói
tagság rövid időn belül megvalósulhat, miután a felek (Mexikó és a
MERCOSUR) megtalálják a konkrét gazdasági-külkereskedelmi kapcsolódási
pontokat. Meggyőződésem szerint azonban ezt a világgazdaság mindenkori helyzete is befolyásolja.
Mexikó az argentínai Puerto Iguazúban 2004-ben megtartott MERCOSUR
csúcstalálkozón hivatalosan is társult tagország státuszt kért. A kérésre pozitív
választ kapott, de amíg nem írnak alá a felek egy szabadkereskedelmi egyezményt, addig Mexikó továbbra is marad a „megfigyelő ország” státuszban
(1. ábra). Ez utóbbi kedvezményes kereskedelmi pozíciót jelent számára, ugyanakkor nem részesül azokban a vámtarifa kedvezményekben, amelyek a tagországokat illetik. Képviselői résztvehetnek a MERCOSUR nyitott gyűlésein. A mexikói státusztól szóló MERCOSUR döntés nem koherens a korábbi argentin és
brazil állásponttal, amelyet egy lehetséges Uruguay–USA kereskedelmi egyezmény kapcsán nyilvánítottak ki: Uruguay egy időben nem lehet tagja a
MERCOSUR-nak, és ugyanakkor kétoldalú szabadkereskedelmi kapcsolatban az
USA-val. Ebből a helyzetből megint csak egy régtől fennálló veszély tovább erősödhet: az egyes MERCOSUR tagországok közötti aszimmetria kérdése, ami
ahhoz vezethet, hogy új – nagy jelentőségű – tagországgal gazdagodhat a közös
piac, ugyanakkor régi, alapító tagországok a háttérbe szorulhatnak, vagy még
kritikusabb esetben elveszítheti azokat.
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1. ábra: Mexikó, mint a MERCOSUR megfigyelő országa
Szerkesztette: MOLNÁR G. – KÁLMÁN L. 2010.

A MERCOSUR belső szabálya szerint harmadik országokkal csak egységes
blokként tárgyalhatnak a felvételről, valamint ahhoz, hogy Mexikó teljes jogú
tagja legyen a MERCOSUR-nak, a blokk minden tagországával szabadkereskedelmi egyezményt kell aláírnia, illetve a MERCOSUR közös külső vámját elsajátítania. 2000–2006-ig kormányon lévő és az ALCA-t messzemenően támogató
VICENTE FOX (Nemzeti Akció Párt) vezetése alatt ez lehetetlennek tűnt. Ennek
ellenére, paradox módon Argentína és Mexikó között FELIPE CALDERON elnöksége alatt (szintén a Nemzeti Akció Párt tagja) megszületett egy Stratégiai Társulási
Egyezmény (2007), ami Mexikó teljes jogú MERCOSUR tagságához természetesen a fenti okok miatt továbbra sem volt elegendő, ennek ellenére azonban jelentős lépésként könyvelhető el az országnak a Déli Közös Piac felé eddig megtett
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útján. Egyrészt, Argentína számára Mexikó MERCOSUR tagsága ellensúlyozná a
„brazil függőséget”, másrészt Brazília továbbra is ellenzi a mexikói tagságot,
hivatkozva Mexikó NAFTA-ban való részvételére. Az USA rövidtávon nem ellenzi Mexikó MERCOSUR tagságát, ugyanis általa megvalósulhatna az a vágya,
ami az ALCA szempontjából sem mellékes: közelebb kerülni a Déli Közös Piac
országaihoz.
3. Mexikó és Brazília rivalizálása
Mexikó és Brazília esetében Latin-Amerika két legfontosabb gazdaságáról van
szó. Brazília gazdasága a második legnagyobb az USA után a kettős kontinensen
és dél-amerikai vezető szerepe sem kérdőjelezhető meg. Politikai szempontból a
dél-amerikai kontinensen Brazília az USA stratégiai szövetségese volt a hidegháború idején. A hidegháború utáni nemzetközi rendszerben az ideológiai konfrontációkat gazdasági érdekek előtérbe kerülése kezdte felváltani, ami Latin-Amerika
országai között a kooperációt erősítették a globalizáció ellensúlyozására. Ebben a
sorban az első lépést jelentette a Brazília és Argentína közötti gazdasági közeledés az 1985-ös, korábban már részletezett egyezmény (Iguazú Akta) aláírása.
Másrészt, Mexikó, egyetlen latin-amerikai országként megkezdte tárgyalásait a
NAFTA tagságról. Ezek a tények a két ország közötti ellentétes irányultságokat
felszínre hozták a korábbi közös latin-amerikai érdekeket (ALALC, ALADI) felfüggesztve. Az 1990-es évek második felében tovább folytatódtak az ellentétes
irányba történő törekvések: egyrészt Mexikó részéről a NAFTA/ALCA felé egyre
mélyülő kapcsolatokkal, másrészt Brazília részéről a MERCOSUR, a déli országokat összekötő kooperációs egyezmény egyre szorosabb kötelékével.
A két ország közötti feszültségek 1998-ban kiéleződtek, ugyanis a brazil kormány nem újította meg Mexikóval azokat a vámkedvezményeket, amelyek számos mexikói terméket érintettek az ALADI-n belül. Ugyanakkor, a többi
MERCOSUR tagország továbbra is biztosította a mexikói termékek egy jelentős
részét érintő vámkedvezményeket. Mexikó, mint a MERCOSUR tagországokat
félkész- és késztermékkel ellátó exportőr veszélyt jelent Brazília számára, hiszen
a hatalmas déli ország egyrészt termelési láncokat próbál meg kialakítani a többi
tagország gazdaságaival, másrészt ellátni azokat saját termékeivel. Ezeket a gazdasági projekteket sodorhatja kritikus helyzetbe a Mexikóból érkező, hasonló
termékszerkezetet felvonultató import.
Figyelemre méltó az a tény is, hogy mindkét ország szerint a kereskedelmi
egyenlegük deficitet mutatott a másikkal szemben 1996–1998 között. Mindkét fél
statisztikákkal érvelt, valójában azonban egy nemzetközi gazdasági és politikai
kérdés állt az eltérő érdekek mögött: a latin-amerikai gazdasági térben kibontako-
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zó kereskedelem feletti vezető szerep kérdése, amelyre mindkét ország igényt tart
(ROSAS, M. C. 2001).
4. Mexikó–MERCOSUR kereskedelmi kapcsolatok
Az Asuncióni Egyezmény, amely a MERCOSUR jogi alapját jelenti, a IV. fejezetben lefekteti, hogy nyitott más ALADI tagországok felvételére az egyezmény
életbelépése utáni ötödik évtől kezdődően. Ezzel lehatárolja a felvehető országok
körét a szubkontinens (Latin-Amerika) országaira, ezen belül is a 12 ALADI tagországra, amiből arra következtethetünk, hogy egy szilárd blokkot szándékozik
létrehozni, amely az USA-val és a világ más régióival a lehető legjobb kereskedelmi feltételeket képes megvalósítani. Másrészt, Mexikó, mint NAFTA tagország, az egyezmény 2204-es cikkelye alapján, nyitott a tárgyalásokra és kereskedelmi egyezményeket kötni az egész világgal.
Ezek az alapok Mexikó részéről két teljesen eltérő hozzáállást feltételeznek a
Latin-Amerikában kibontakozó integrációs folyamatok vonatkozásában. Ennek
köszönhetően számos érdekütközés volt megfigyelhető Mexikó és a MERCOSUR
között, különösen az 1990-es évek folyamán. 1995-ben Mexikó mégis megtette
az első lépéseket a MERCOSUR felé egy kereskedelmi egyezmény megvalósítása
céljával. Kezdetben a két fél célja az volt, hogy a korábban már létező kétoldalú
kapcsolatokat Mexikó és az egyes MERCOSUR tagországok között újratárgyalják és meghosszabbítsák, ami részben megvalósult több (Mexikó–Uruguay), kevesebb (Mexikó-Argentína, Mexikó-Paraguay) és még kevesebb (Mexikó–
Brazília) sikerrel. A végső terv azonban az volt, hogy egy olyan „4+1” egyezmény szülessen, amely összeegyeztethető az ALADI 44-es cikkelyével. A lehetséges kereskedelmi megállapodás kapcsán felmerülő eltérő nézőpontok közeledése után végül 2002-ben megszületett a Mexikó - MERCOSUR Gazdasági Kiegészítő Egyezmény (ACE 54/02), az ALADI-n belül, amely MELLADO (2007)
összegzésében a következő célkitűzéseket fogalmazta meg:
• Szabadkereskedelmi övezet megvalósítását a MERCOSUR és Mexikó
között.
• Mindkét fél gazdaság szereplői számára egy olyan jogi keret lefektetését,
amely biztonságot és átláthatóságot biztosít számukra.
• A kölcsönös befektetések előmozdítását.
• Gazdasági kooperáció és kiegészítés megvalósítását.
A negyedik pont megvalósítása külön figyelmet érdemel, különös tekintettel
Mexikóra és Brazíliára, ugyanis Latin-Amerikában ebben a két országban találhatóak a legnagyobb, egymáshoz nagyon hasonló termékeket felsorakoztató ipari
parkok. Ugyanakkor, gazdasági szempontból a MERCOSUR és Mexikó között a
termelési struktúra szempontjából is hasonlóságokat fedezhetünk fel, ami szintén
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megnehezíti a két fél számára azt, hogy egymás piacain sikereket érjenek el. Különösen éles érdekellentétek feszülnek a fentebb már említett mexikói export kapcsán Mexikó és Brazília között, valamint az argentin mezőgazdasági termékek
vonatkozásában Argentína és Mexikó között.
Az említett 2002-es keretegyezmény leszögezte azt is, hogy az egyes
MERCOSUR tagországok kétoldalú kapcsolatokban határozzák meg Mexikóval
az egymásnak adott vámkedvezményeket. A tagországok közül eddig ezzel Uruguay (2004-ben) és Argentína (2007-ben) élt.
1. táblázat
Mexikó exportja a MERCOSUR tagországokba 1994–2008 (millió US $)
Ország/év
Argentína
Brazília
Paraguay
Uruguay
Venezuela
Összesen MERCOSUR-ba
Összes mexikói export

1994

1995

2000

2005

2008

247,7

351,1

337,6

672,3

1 318,8

376,1

860,6

690,3

890,2

3 371,2

10,5

21,9

10,5

14,3

112,1

46,8

49,4

61,6

65,6

169,4

-

-

-

-

2 313,9

681

1 283

1 100

1 642,4

7 285,4

60 817

79 540,6

166 120,7

214 233

292 636

Adatforrás: A Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de Mexico honlapja alapján a
számításokat a szerző végezte (2009)

Amint az a 1. táblázatban olvasható, Mexikó exportja a MERCOSUR-ba
1994–2008 között több mint tízszeresére növekedett. Az első nagy exportnövekedés 1994–1995 között történt (681 millió US $-ról 1283 millió US $-ra), ami
ROSAS, M. C. (2001) szerint a mexikói pénzügyi válságnak volt köszönhető. Később, Venezuela 2006-os MERCOSUR tagsága szintén nagy lökést adott az exportvolumen növekedésnek, ugyanis HUGO CHÁVEZ országa 2008-ra Mexikó
második legfontosabb export partnere volt a MERCOSUR tagországok közül
2313,9 millió US $-ral, ami az összes MERCOSUR-ba irányuló exportnak közel
30%-át jelentette. Nem elhanyagolandó a Brazíliába irányuló export tetemes –
közel négyszeres - növekedése sem 2005–2008 között. Harmadsorban, az Argentínába érkező mexikói export is megduplázódott, ami által jóval az egymilliárd
dolláros határ fölé került (1318,8 millió US $). Ugyanakkor, 1994-ben Mexikó
összes exportjának mindössze alig valamivel több mint 1%-át jelentette a
MERCOSUR-ba irányuló export. 2008-ban is alig 2,5%-át tette ki.
A MERCOSUR tagországok %-os arányban történő részvételét 2008-ban a
mexikói export vonatkozásában, a 2. ábra szemlélteti:
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2. ábra: Mexikó exportja a MERCOSUR-ba célországok szerint
%-os eloszlásban 2008-ban
Adatforrás: A Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de Mexico honlapja alapján
a számításokat a szerző végezte (2009)

Az export vonatkozásában nem csak annak mennyiségi növekedése, hanem
százalékos eloszlása is fontos infomációkat hordoz magában. 2008-ban Brazília
volt a mexikói termékek legnagyobb felvevő piaca a MERCOSUR tagországok
között (46%). Venezuela második helye (32%) a mexikói mezőgazdasági termények felvásárlásából adódott. Argentína harmadik helye (18%) elsősorban annak
volt köszönhető, hogy a két ország export-import termék kínálata jelentős részben
fedi egymást. Uruguay és Paraguay (mindkét ország 2%-os aránnyal) szerény
felvevő piacainak köszönhetően szorultak az utolsó és az utolsó előtti helyre.
2. táblázat
Mexikó importja a MERCOSUR tagországokból 1994–2008 (millió US $)
Ország/év
Argentína
Brazília
Paraguay
Uruguay
Venezuela
Összesen MERCOSUR-ból
Összes mexikói import

1994

1995

2000

2005

2008

332,7

190,7

274,4

1 302,8

1 437

1 225,5

565,3

1 802,9

5 214,2

5 191,2

4,9

2,7

1,2

9,3

11,8

56,1

17,4

83,2

262,8

326,3

-

-

-

-

768,7

1 619,2

776,1

2 161,7

6 789,1

7 735

79 345,9

72 453,1

174 457,8

221 819,5

310 132,3

Adatforrás: A Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de Mexico honlapja alapján a
számításokat a szerző végezte (2009)

Az import volumene az elemzett időszakban közel ötszörösére nőtt, noha
1994/1995 között több mint 50%-os csökkenés volt tapasztalható a már említett
pénzügyi válság miatt (2. táblázat). Az exporthoz hasonlóan az import volumen
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rangsorát is a Brazíliából érkező áruk összege vezeti, messze a többi tagország
előtt (5191,2 millió US $-al 2008-ban). Ezt követi a sorban Argentína
(1437 millió US $), valamint Venezuela (768,7 millió US $), az exporthoz viszonyítva jóval kevesebb részesedéssel. 1994-ben a MERCOSUR-ból származó import alig 2%-át jelentette az összes mexikói importnak, de ez az arány 2008-ra
sem változott sokat, mindössze fél százalékkal emelkedett (2,5%-ra).
Ha a MERCOSUR tagországoknak a mexikói importban %-os arányban történő részvételét elemezzük, akkor a 2008-as adatok alapján a következő, 3. ábrán –
meglepőnek egyáltalán nem mondható – képet kapjuk:

3. ábra: Mexikó importja a MERCOSUR-ból származási ország szerint
%-os arányban 2008-ban
Adatforrás: A Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de Mexico honlapja alapján a
számításokat a szerző végezte (2009)

A Mexikó–MERCOSUR között kibontakozó kereskedelem volumene az 1995ös évtől eltekintve folyamatos növekedést mutat, különös tekintettel a 2000 utáni
időszakra (3. táblázat). Az ezredfordulón regisztrált kereskedelem volumene
2008-ra közel az ötszörösére emelkedett. Ehhez nagymértékben hozzájárult a
2002-es ACE 54/02-es egyezmény aláírása. Ami azonban a kereskedelmi egyenleget illeti, a másfél évtizedes időszak jelentős részében nagy ingadozást mutató
mexikói deficitet jegyeztek, kivéve a kritikus 1995-ös évet, ám 2008-ra a deficit
fél milliárd US $-nál is kisebb összegre csökkent (449,6 millió) az öt évvel korábbi 5146,7 millió US $-ral szemben. 2008-ban Mexikó fő kereskedelmi partnere
a MERCOSUR tagországok közül Brazília (8562,4 millió US $). Ezt követi Venezuela (3082,6 millió US $), valamint Argentína (2755,8 millió US $).
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3. táblázat
Mexikó kereskedelme és kereskedelmi egyenlege a MERCOSUR tagországokkal
1994–2008 között (millió US $)
Ország/év
Argentína
Brazília
Paraguay
Uruguay
Venezuela
Összes kereskedelem a
MERCOSUR-ral
Kereskedelmi egyenlege a
MERCOSUR-ral

1994

1995

2000

2005

2008

580,4

541,8

612

1975,1

2755,8

1601,6

1425,9

1893,2

6104,4

8562,4

15,4

24,6

11,7

23,6

123,9

102,9

66,8

144,8

228,4

495,7

-

-

-

-

3082,6

2.300,2

2.059,1

3.261,7

8.431,5

15.020,4

-938,2

461,9

-1.061,7

-5.146,7

-449,6

Adatforrás: Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de Mexico honlapja (2009)
A számításokat a szerző végezte.

5. Mexikó import és export termékei a MERCOSUR-ral folytatott kereskedelem során
Az alábbi, 4. és 5. ábrák jól mutatják, hogy úgy a mexikói export, mint az import
kétharmad részét nehézipari és könnyűipari termékek alkotják. A maradék egy
harmad rész oszlik csak meg a bányakincsek és a mezőgazdasági termékek között,
amiből az következik, hogy noha a két fél közötti kereskedelem a világ többi részével kibontakozó árucserének mindössze igen kis százalékát jelenti, de azt főként nagy hozzáadott értékű termékek alkotják. Ez részben érthető is, hiszen a
MERCOSUR tagországok egyrészt rendelkeznek saját nyersanyagokkal, másrészt
a szomszédos CAN országokból és Chiléből érkező import túlnyomó részét
nyersanyagok és bányakincsek képezik. A földrajzi közelség miatt ez utóbbi országok prioritást élveznek, Mexikó rovására.
A mexikói exportnak nagyobb részét teszik ki elektromos gépek, eszközök és
anyagok (19%), mint viceversa (7%). Másrészt, a MERCOSUR tagországok jóval
nagyobb arányban exportálnak Mexikóba közlekedési eszközöket, motorokat és
traktorokat (összesen 43%), ami valószínűleg annak köszönhető, hogy ezek a
termékek a Déli Közös Piac országaiból jóval kedvezményesebb áron
megszerezhetőek, mint Mexikó északi szomszédaitól (USA, Kanada). A
Mexikóból exportált szerves kémiai termékek (9%), valamint gyógyszeripari
termékek (7%) súlya meghatározó a MERCOSUR piacán és az utóbbiak jelenléte
a minőség garanciáján túl azt a tényt erősítik, hogy a fejlett európai, japán és
észak-amerikai gyógyszergyártók mellett a latin-amerikai gyártók is versenyben
vannak a MERCOSUR piacain. Továbbá, a MERCOSUR-ból, konkrétan
Brazíliából Mexikóba exportált nyersvas, vas- és acéltermékek (5%) jelentik a
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Mexikóba érkező legnagyobb arányú nyersanyag, illetve alapanyag termékeket. A
mexikói export terméklistáján szerepelnek még a műanyagok, és műanyag
termékek (8%), amelyek tovább erősítik az összes exporton belül a könnyűipari
termékek súlyát.

4. ábra: Mexikóból a MERCOSUR-ba érkező export termékek aránya 2004-ben
Adatforrás: Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Promoción Comercial
y División de Información Comercial, Brasil, 2005.

5. ábra: Mexikó importja a MERCOSUR országokból a termékek eloszlása szerint
2004-ben.
Adatforrás: Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Promoción Comercial
y División de Información Comercial, Brasil, 2005.
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Összefoglalás
Mexikó sajátos helyzete Latin-Amerikában nyilvánvaló. Az északi „nagy szomszéd” hatása nem csak történelmére, hanem a XXI. századi gazdasági és kereskedelmi kapcsolataira is nagy hatást gyakorol. Ugyanakkor, Mexikó az 1990-es
évek első fele óta Latin-Amerika országaival is diverzifikálni próbálja – többkevesebb sikerrel – gazdasági és kereskedelmi kapcsolatait, mint ALADI tagország.
A jelenleg megfigyelő ország státuszban lévő Mexikó MERCOSUR tagsága
véleményem szerint rövid időn belül megvalósulhat, miután a felek (Mexikó és a
MERCOSUR) megtalálják a konkrét gazdasági-külkereskedelmi kapcsolódási
pontokat és érdekeket. Meggyőződésem szerint azonban ezt a világgazdaság mindenkori helyzete is befolyásolja. Így a taggá válás folyamata nem kizárólag a két
félen múlik, és akár évekig is elhúzódhat.
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(sczigany@gamma.ttk.pte.hu)
TÉR- ÉS IDŐBELI SAJÁTOSSÁGOK A MAGYAR VÁROSODÁSBAN (1870–2010)
TÓTH JÓZSEF, dr.: DSc, egyetemi tanár, rector emeritus
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola
(tothj@gamma.ttk.pte.hu)

A kötet szerzői
VIDÉKEINK, ALULNÉZETBŐL
CSATÁRI BÁLINT, dr.: CSc, egyetemi docens; tudományos főmunkatárs, osztályvezető
Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Gazdaság- és
Társadalomföldrajz Tanszék
Magyar Tudományos Akadémia, Regionális Kutatások Központja, Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét
(csatbal@rkk.hu)
REGIONAL EFFECTS OF SIMPLIFIED EMPLOYMENT ON JOB CREATION
AND BLACK ECONOMY
TÉSITS RÓBERT, dr.: PhD, habilitált egyetemi docens; igazgató
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Regionális
Földrajz Tanszék
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Munkaerőpiaci és Esélyegyenlőségi Tanulmányok Központja
(tesits@gamma.ttk.pte.hu)
AZ AUTÓGYÁRTÁS HÚZÓÁGAZATTÁ VÁLÁSA ÉS SAJÁTOS
FÖLDRAJZI KÉRDÉSEI KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN
PÁL VIKTOR, dr.: PhD, egyetemi adjunktus
Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Gazdaság- és
Társadalomföldrajz Tanszék
(pal.viktor@geo.u-szeged.hu)
BOROS LAJOS, dr.: PhD, egyetemi adjunktus
Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Gazdaság- és
Társadalomföldrajz Tanszék
(borosl@geo.u-szeged.hu)
DUDÁS GÁBOR: MSc, doktorandusz
Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Gazdaság- és
Társadalomföldrajz Tanszék
(dudasgabor5@gmail.com)
AZ 1971. ÉVI ORSZÁGOS TELEPÜLÉSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
ÉS NYUGAT-EURÓPAI PÁRHUZAMAI
KOCSIS ZSOLT, dr.: CSc, főiskolai docens
Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Társadalomföldrajzi
Tanszék
(fkocsis@ttk.nyme.hu)
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ÁTALAKULÓ VIDÉKI TÉRSÉGEK KÖZÉP-ANGLIÁBAN
BOKOR LÁSZLÓ: MSc, doktorandusz
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola
(frutex@gamma.ttk.pte.hu)
CSAPÓ JÁNOS, dr.: PhD, egyetemi adjunktus
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Turizmus Tanszék
(csapoj@gamma.ttk.pte.hu)
SZELESI TAMÁS: MSc, doktorandusz
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola
(szelesi@gamma.ttk.pte.hu)
A SZOVJETUNIÓ ÉS UTÓDÁLLAMAI TURIZMUSÁNAK
TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI
AUBERT ANTAL, dr.: CSc, habilitált egyetemi docens; intézetigazgató
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Turizmus Tanszék
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet
(aubert@ttk.pte.hu)
BERGHAUER SÁNDOR: MSc, doktorandusz
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földtudományi Tanszék
(berghauer@kmtf.uz.ua)
BOGNÁR ANGÉLA: MSc, doktorandusz
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola
(angi3@gamma.ttk.pte.hu)
GELÁNYI NÓRA: MSc, doktorandusz
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola
(gnora@gamma.ttk.pte.hu)
GYURICZA LÁSZLÓ, dr.: CSc, egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Turizmus Tanszék
(gyuricza@ttk.pte.hu)
MARTON GERGELY: MSc, doktorandusz
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola
(martongergely@gamma.ttk.pte.hu)

A kötet szerzői
A MALWA-VIDÉK TERMÉSZETFÖLDRAJZA
WILHELM ZOLTÁN, dr.: PhD, habilitált egyetemi docens, tanszékvezető; igazgató
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Általános és
Alkalmazott Környezetföldrajzi Tanszék
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Ázsia Központ
(wilhelm@gamma.ttk.pte.hu)
NEMES VIKTÓRIA: demonstrátor
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Ázsia Központ
(viktoria.nemes.0321@gmail.com)
DÉRI IVÁN: MSc, doktorandusz
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola
(navid@freemail.hu)
KISGYÖRGY PÉTER: MSc, doktorandusz
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola
(kisi13@freemail.hu)
SZILÁGYI SÁNDOR: MSc, doktorandusz
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola
(szilagyisanyi@freemail.hu)
A MERCOSUR ÉS A MEXIKÓI EGYESÜLT ÁLLAMOK KAPCSOLATAI
MOLNÁR GÁBOR, dr.: PhD, megbízott óraadó oktató
Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok
Központ
(gabormolnar_1999@yahoo.com)
PÁLYAKÉPEK
MÁNFAI GYÖRGY: fotóművész
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet
(gyuriart@gamma.ttk.pte.hu)
EGY APRÓCSKA MECSEKI FALU
BANK KLÁRA, dr.: PhD, egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Regionális
Földrajz Tanszék
(rbank@gamma.ttk.pte.hu)
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A mindig szerény és barátságos ünnepelt
Fotó: Mánfai György
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A Szegedi Tudományegyetemen, sikeres doktori védése után
Fotó: családi archívum

Egykori szegedi kollégájával, Mészáros Rezsővel
Fotó: családi archívum

Pályaképek

Lajber Imrével az 1998-as intézeti „Ki Mit Tud a Földrajzon” fellépésén
Fotó: Mánfai György
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A mindenkori hangulatfelelős… (1999)
Fotó: Mánfai György

Pályaképek

Iskolapadon innen és túl
Fotó: Mánfai György
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Egy jó kis Hungaricum társaságában a 2006-os évfolyamtalálkozón
Fotó: családi archívum

Tóth Józseffel, Dövényi Zoltánnal és Szalai Máriával Balatonfüreden (2010)
Fotók: Mánfai György

Pályaképek

A balatonfüredi mólón Bank Klárával (2010)
Fotó: Mánfai György
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A hallgatók segítségére, minden időben (2011)
Fotó: Szelesi Tamás

Szerző: Török Henrik

