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E L Ô S Z Ó

A társadalmi térszervezôdés adekvát térbeli kereteinek megtalálása nem csak
a területi kutatások sokszálú elméleti kapcsolódással megáldott (vagy megvert)
kérdésköre, hanem a területi társadalomirányításnak is alapkérdése. Mindez ter-
mészetesen hozza magával azt, hogy a legkülönbözôbb konkrét célú és tartalmú
vizsgálatok szembetalálkoznak vele. A tág témakörnek mostanság nagyon elô-
térben lévô része a régió fogalmának értelmezése – ez erôteljesen a regionális
tudományi és a területi irányítási problematika felé nyit utat. Az empirikus hang-
súlyú vizsgálatokban a különbözô területegységek általános és sajátos jegyeinek
feltárása kerül elôtérbe, ami nyelvezetében és módszertanában elsôsorban társa-
dalomföldrajzi hangsúlyokat hordoz.

Periodikánk jelen kötete mindkét közelítésbôl szemléz. Elsôdlegesen az
ELTE Földtudományi Doktori Iskola Földrajz-Meteorológia Programjában
folyó doktori kutatások és az MTA–ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport
aktuális vizsgálatait áttekintve állt össze a tanulmánygyûjtemény. Az elsô két
tanulmány (Szabó Pál, Gyôri Róbert) alapvetôen az értelmezési, fogalmi
dilemmákra összpontosít. Mattányi Zsolt munkája már átmenet az empirikus
kutatások felé (természetföldrajzi hangsúlyokkal), míg a két következô elemzés
(Kiss János Péter – Lôcsei Hajnalka, illetve Szabó Szabolcs dolgozatai) néhány
hazai kistérség bemutatásával érzékelteti a térségi sokszínûséget. A tanulmányok
többsége kiérleltségét tekintve inkább még csak „munkaközi” anyag (minden
szerzô tovább dolgozik a tágabb kutatási témákon), de reményeink szerint e vál-
tozatok is rejtenek már olyan gondolatokat, sôt eredményeket, amelyek mások
számára is érdekesek lehetnek. 

Korábbi publikációink ismerôinek talán meglepô, hogy mennyire visszafo-
gott a súlya itt a Regionális Tudományi Tanulmányok elôzô köteteiben gyakran
felbukkanó összetett kvantitatív elemzési eszköztárnak. Mindez célzatos (mond-
hatnám: „öncélú”): e kötettel ismételten igazolni szeretnénk, hogy a kvantitatív
elemzési jelleget valóban nem tartjuk önértékû eszköznek (noha ennek ellen-
kezôjét egyes Tisztelt Olvasóink – finom kritikaként – idônként feltételezik
rólunk)1.

Nemes Nagy József
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* E módszertani sajátosságról további érvelô gondolatokat találhatnak Olvasóink Kiss János Péter
és Lôcsei Hajnalka tanulmányának bevezetésében.
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SZABÓ PÁL

RÉGIÓ: „MEGHATÁROZOTT
TERÜLETI EGYSÉG”

Bevezetés

Pestiesen szólva: „nem semmi” mostanság a régióról írni. Se vége, se
hossza a hazai és nemzetközi publikációknak, ráadásul a hazai tudomá-
nyos és politikai körökben a régió olyan pozícióba került, hogy minden-
kinek meg van róla a véleménye, mindenki valamilyen szinten, formában
ért hozzá, így bizony könnyen „össztûz alatt lévô frontvonalban” találhat-
ja magát a témában megnyilatkozó1. Ezek ellenére mégis honnan az írási
kedv? Egyszerû a magyarázata: a társadalmi tértudományban eltöltött pár
év személyes tapasztalata az, hogy mielôtt egy térfogalmat szókincsünk-
be emelünk, célszerû alaposan és sokoldalúan megismerni, hiszen csak
ezután lehet szakszerûen és a különbözô kontextusokban megfelelôen
használni. Úgy gondoltam ennek az álláspontnak az alátámasztására írá-
sos bizonyítékot is szolgáltatni kel2.
Ebben a munkában arra teszünk kísérletet, meg se célozva az elérhetetlen
teljességet, hogy valamilyen formában összefoglaljuk a régió-fogalommal
kapcsolatos álláspontokat, véleményeket, önálló gondolatokkal fûszerez-
ve3. Azonban már itt elôre bocsátjuk, hogy nem vágjuk át a „régió gor-
diuszi csomóját”, áttekintô, rendszerezô, szembesítô és talán elgondol-
kodtató, semmint problémamegoldó tanulmányt készítettünk.

A régió értelmezésével kapcsolatos általános problémák

Kezdjük rögtön a problémákkal. A legfontosabb közülük, hogy a régió nem
egyszerû, konszenzusos fogalom, a régió sokféle értelmezésû lehet (Enyedi Gy.
2005), a pontos fogalomról nem alakult ki egyetértés, rugalmasan értelmezhetô
gyûjtôfogalom (Lengyel I. 2003), nincs egyértelmûen meghatározva a régió
fogalma (Benedek J. 2000), nincs paradigmatikus meghatározás (Rák V. 2002),
azaz a régió fogalma körül igen erôs definíciós inkonzisztencia van (Oláh M.
1998). Maga Walter Isard, a regionális tudomány megalapítója is úgy véli, hogy
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a „régió fogalma megtévesztô”, ez a „szellem egyszerû általánosítása” (Benko,
G. 1999, 26. o.). Ezek alapján mondhatjuk, ahány ház, annyi régió-fogalom, és
ebbôl eredôen gyakorta – ha nem definiálja a szerzô vagy nem ismerjük a
szerzôt, végzettségét vagy az általa képviselt szervezet, iskola stb. „régió-hit-
vallását” – csak sejtjük, ki mirôl ír vagy szól. (Ezt felismerve beszél jogosan
Nagy I. (2001, 59. o.) egy külön régiótípusról: definiálatlannak nevezve azt.)
Fontos tehát tudni, hogy egy diskurzus esetén a beszélô milyen értelemben
használja a régió szót (Varró K. 2004). Emiatt hangsúlyozza Oláh M. (1998, 8.
o.) is, hogy szerencsés volna „bármely mûfajú szakmai megnyilatkozás esetén
használt terminus technicusainkat definiálni, más is tudja, micsoda alatt, mikor,
mit is értünk.”

Kérdés ezek után, hogy vajon miszerint tekintsük át akkor a kapcsolódó szak-
irodalmat, mi legyen a témában való eligazodáshoz szükséges rendezô elv. Úgy
tûnik, hogy a fogalomhasználatot alapvetôen két dimenzió határozza meg (és
ezek különbözô konstellációinak hétköznapi vetületei idézik elô a fogalom min-
dennapi használatának zavarait):
l beszélhetünk egy „ágazati” dimenzióról: a régió fogalmát eltérôen értelmezi

az elméleti, tudományos oldal (és ezen belül ráadásul az is differenciál, hogy
a fogalom használója milyen térségi szinten [globális, regionális, lokális]
mozog) és a gyakorlati oldal (és ezen belül ráadásul a különbözô ágak: a szû-
kebb közigazgatás, a területfejlesztés stb.),

l beszélhetünk egy területi dimenzióról: a régió fogalmát eltérôen értelmezik
vagy értelmezhetik a különbözô országok, régiók „képviselôi” (a régió értel-
mezése körüli mizéria nem hazai sajátosság, igaz ez másutt is).

E kettôs osztályozás elemeinek számtalan verziója ölt testet a különbözô
publicisztikákban, és így beszélhetünk egy külön dimenzióról, az ún. perszoná-
lis dimenzióról is. Ráadásul azonos ország, régió azonos elméleti vagy gyakor-
lati szegmensében tevékenykedôk is eltérôen értelmezhetik a régió fogalmát, s
így kevésbé táborokról, inkább egyének, kisebb csoportok „régió-hitvallásáról”
beszélhetünk.

Mi a három izgalmas dimenzióból munkánkban az elsôre helyeztük a hang-
súlyt, és a területi dimenziót nagyrészt leszûkítettük a hazai viszonyokra, azaz a
magyar nyelvû tudományos és közigazgatási-területfejlesztési értelmezések kerül-
nek terítékre. A perszonális rendezô elvnek így nem adunk teret, hanem az egyes
hazai szakértôk általában összetett, különbözô témakörökre kiterjedô véleményeit
– az érdemi mondanivaló figyelembevételével és elkerülendô az eredeti szö-
vegkörnyezet hiányában fellépô félreérthetôséget – „szétszabdaljuk”. A területi
dimenzió régióformáló jelentôségét viszont annyiban bemutatjuk, hogy a nem-
zetközi szakirodalmat egy rövid fejezet erejéig külön taglaljuk, aminek a funkció-
ja azonban itt csak annyi, hogy alátámasszuk, a hazai viszonyok között született
gondolatok bizony külhoni párhuzamokra utalnak, vagy éppen fordítva. Bár mi itt
a hangsúlyt a magyar vonatkozásokra helyezzük, nem szabad elfelednünk, hogy
sok tekintetben e téren is „nyugati mintákat” veszünk át! De miért is?
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Az egész problémakörre rányomja a bélyegét az, hogy az egyes országok
régió-fogalom használói eltérôen viszonyulnak a régióhoz, attól függôen, hogy
hazájuk milyen politikai, közigazgatási berendezkedésû, milyen a regionális
szintek és egységek státusza, milyen térpolitikai, területi közigazgatási, terület-
fejlesztési viszonyrendszer áll fenn4. Ez igaz kis hazánkra is, nem véletlenül írja
Agg Z. (2002): annak, hogy Magyarországon nincs egy mindenki által elfogadott
régió-definíció – amellett, hogy a tudományágak eltérô megfogalmazásokat
adnak – az az oka, hogy nálunk nem lévén a nyugat-európaihoz hasonló regio-
nalizmus, nincsenek régióink sem. A nagy, tartományi szintû régiók szervezôdé-
sének nincs történelmi hagyománya Magyarországon (Illés I. 1996), és így a
közigazgatási értelemben használt régióknak sincsenek (Oláh M. 1998), azaz ha
az önálló forrásokkal, autonóm fejlesztéspolitikával, önkormányzati jogosítvá-
nyokkal párosítjuk a régió fogalmát, akkor ezek értelmében Magyarországon ez
ideig nem léteztek régiók (Horváth Gy. 2005)5. Ennek tehát a következménye,
hogy a különbözô, a régió fogalmát taglaló munkák erôsen támaszkodnak a
külföldi szakirodalomra. 

A nemzeti jellemzôk azonban nem homogének, hiszen egy-egy konkrét tér-
egység „képviselôjének” szemléletére nagy hatással lehet régiója valamely jel-
legadó vonása (pl. természeti kép, etnikum, identitás – a magyar viszonyok
között egy alföldi vagy egy erdélyi geográfus/regionalista régió-tudatát e terek
karakteres régióformáló tényezôi befolyásolhatják). Ezek miatt nehéz aztán a
régiónak a konkrét földrajzi „háttértôl” való elvonatkoztatását azonosítani.
Tovább bonyolítja a jelenséget a különbözô végzettség, elméleti háttér, s így az
egyes munkákban megjelenô „régió-felfogás” számos háttértényezôjét nem árt
ismerni…

Ha ily összetett, bonyolult az egész jelenség és nem valószínûsíthetô a kon-
szenzus a fogalom kapcsán, akkor nyomatékkal felmerül a kérdés: van-e egyál-
talában értelme foglalkozni vele? Véleményünk szerint igen. Ennek több oka
van. Egyrészt a fogalom értelmezése konkrét szakmai-tudományos feladat, hi-
szen egyetértünk azzal, hogy „a regionális tudomány a társadalmi tértudomá-
nyok alapvetô közös fogalmait, elméleteit, módszereit egységes rendszerbe
foglaló és a társadalmi jelenségeket és folyamatokat ezek felhasználásával
vizsgáló társadalomtudomány” (Nemes Nagy J. 1998, 19. o.), így egy térka-
tegória körüljárása, különbözô szempontú értelmezéseinek összegyûjtése, rend-
szerezése is érdemi mondanivalót hordozhat.

Másik fontos szempont a téma kapcsán, hogy ha elég messze megy egy vita,
mindenképpen a szójelentések boncolgatásába fullad (Hartz retorikai törvénye).
Ezt megelôzendô: egy vita akkor válik érdemivé, ha elôtte a szójelentésekben
konszenzus alakul ki (ennek itt nincs esélye), vagy ha ismerjük egymás szó-
használatát, fogalomértelmezését (amihez a régió kapcsán e munka talán némi
segítséget ad). Ha viszont ennek híján vagyunk, akkor könnyen elôállhat a fent
vázolt helyzet. A kérdéskört az ilyen gyakorlatiasság mellett a divat is elôtérbe
tolja: a posztmodern, strukturalista felfogásban a régió fogalma nem lehet egyér-
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telmû, de mint Varró K. (2004, 78. o.) hangsúlyozza Searle, J. R. (2000) alap-
ján: a fogalmi félreértések „tisztázhatók, ha világos, melyik fogalmi rendszeren
belül keressük a választ”. Ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a régió különbözô
kontextusban más-más értelmet nyerhet, különbözô diskurzív pozíciókból más-
más jelentéstartalommal is feltölthetô. Más alapon, de ilyen, „attól függ” szem-
léletet tükröz a jóval korábban megfogalmazott azon régió-probléma, melyet
Walter Isard (1975 id. Lengyel I. 2003) vetett papírra: a régiót a vizsgálandó tár-
sadalmi jelenség, probléma függvényében értelmezhetjük, és a vizsgálatba vont
tényezôk alapján adhatunk rá egyértelmû definíciót. Ez rendben valónak látszik,
de ezzel a gyakorlati területpolitika nem tud mit kezdeni. Ha a sokféle értelme-
zés nem is probléma a tudományos közegben (elvitatkoznak a konferencián a
téma szakértôi, néha egymást félreértve), nincs szükség e téren egységes „foga-
lomtárra”, de a gyakorlat (közigazgatás, területfejlesztés stb.) oldalán már igen,
kívánatos a térfogalmak, köztük a régió egyértelmû definiálására, és ennek tar-
talmát a köz számára is világosan és egyértelmûen kell artikulálni. De meg-
valósítható-e mindez?

A területfejlesztés (regionális politika) mára jelentôsen felduzzadt szakszó-
kincse bôvelkedik a különbözô térkategóriákban, és a régió persze nem az
egyedüli vitatott jelentésû fogalom ezek között. Az elméleti oldalon, a külön-
bözô területi tudományok esetében itt-ott fellelhetô talán egy-egy konszenzuson
alapuló definíció, ám mivel a területi kutatás, a területfejlesztés mint szakterület
gyûjtôhelye, metszete ezeknek, így a különbözô szakmák (a geográfustól az épí-
tészig, a közgazdásztól a szociológusig) és fogalomértelmezéseik „összetalál-
koznak”, és a különbözô gyökerû meghatározásokat bizony nehéz és néha nem
is lehet közös mederbe terelni. Azonban a gyakorlat szempontjából – az egyér-
telmû használhatóság miatt – az alapfogalmakat tisztázni és definiálni kell. Ez a
magyar viszonyok között különösen fontos, mivel „a területfejlesztéssel foglal-
kozó szakemberek és politikusok tudják, hogy a területfejlesztés ma még nem
rendelkezik a többség által elfogadott és egységesen használatos terminológiá-
val” (Faragó L. 2001, 3. o.), azaz „sajnos nincs igazán egyetlen olyan világos
térfogalmunk és elméleti alapvetésünk sem, amely több – a területi fejlesztésben
illetékes – sokféle szakterület egyfajta konszenzusára építhetne” (Csatári B.
2001, 5. o.). Ennek meg is van az eredménye, „félreértések és egymás melletti
elbeszélések sorozatával találhatjuk magunkat szembe.” (Faragó L. 2001, 3. o.),
a kutatók, közigazgatási szakemberek, politikusok stb. könnyen elbeszélnek
egymás mellett (Nagy I. 2001). Hogyan orvosolható ez? Lehetôség van a külön-
bözô fogalom-meghatározásokra a „hivatalos szinteken” (alkotmány, törvény,
határozat formájában), melyek jobb esetben konszenzuson alapulnak, szakértôi
közös nyilatkozatokon. Ez gyakorta meg is történik, és hoz is némi elôrelépést.
A „törvényi rendezésbôl” származik az is, hogy az országok egyes hivatalos
területi szintjei egyértelmûen nevesítettek: ezek a különbözô közigazgatási vagy
tervezési-statisztikai szintek és egységek. E nevek használata – például a terüle-
ti vizsgálatok során – nem is okoz problémát, ám mihelyst más oldalról vagy
akár kicsit „emelkedettebben” próbáljuk meg a teret elemezni (pl. a konkrét
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vizsgálatokból származó általános következtetések, elméletek, törvényszerûsé-
gek megfogalmazása) máris egy tágabb fogalomtár használatára kényszerülünk,
és ilyenkor a különbözô társadalmi térkategória-fogalmakat, mint egymás szi-
nonimáit használjuk.

A régió fogalmának boncolgatása kapcsán megállapíthatjuk, hogy bizony
zavaros a hazai köztudat a régiót illetôen. A régiók és a regionalizálás kérdése
mára egyértelmûen „be van dobva” a köztudatba, a magyar sajtóban gyakorta
szerepel (Illés I. 2001, 2001b, 2001c), a régió a közhelyek gyakoriságával fel-
bukkanó kifejezéssé vált (Nemes Nagy J. 1997), a régió közhelyszeru divatszóvá
vált (Probáld F. – Szabó P. 2005). Azzal azonban, hogy a régió divatszóvá vált,
elérte a divatos kifejezések végzete: feleslegesen is, pontatlanul is használják
(Enyedi Gy. 2005). Összefoglalóan: a fogalmat bedobták a köztudatba, és addig-
addig cincálták, rágcsálták, amíg abszolút közhellyé nem vált, elveszítette ere-
deti értelmét és fôleg jelentôségét (Tóth J. 2004). Ennek valószínûleg az az oka,
hogy a tudományos-szakmapolitikai közegen belül az uniós csatlakozás és a
közigazgatási reform kapcsán az egyik leggyakrabban használatos kifejezés volt
az elmúlt idôszakban a régió (Faragó L. 2005), és ennek a diskurzusnak (a
különbözô definíciók gyártása, elmélkedés, vitatkozás rajta, a fogalom jelenté-
sének firtatása) hol ilyen, hol olyan vetülete, hol ez, hol az a részeleme jelent
meg „kívül”. A közegbôl történô koordinálatlan „kicsurgása” vezetett oda, hogy
Magyarországon a régió köznapi, sôt politikai értelmezésében is nagy a zavar és
a bizonytalanság (Süli-Zakar I. 2003). Például az MTA RKK sajtóelemzése a
régió fogalmáról azt állapította meg, hogy „szinte káosz van a sajtó tükrében is,
hogy mit ért régió alatt az egyes újságíró, hogy a régiók határai, funkciója, köz-
jogi státusza ügyében milyen elképzelések vannak szocializálva, ebben nagy a
zûrzavar. Ez azért van, mert valóban nem teremtettünk rendet. Tehát nincs
igazán mit közvetíteni a társadalom felé.” (Pálné Kovács I. 2000, 17. o.) A rend-
teremtés persze nem egyszerû, Probáld F. – Szabó P. 2005 159. o.) szerint a köz-
helyszerûség „az általánosan elfogadható, pontos fogalom-meghatározást immár
csaknem lehetetlenné teszi”. Tény, hogy a régió-kérdés kapcsán nagyon sok
fogalom és megközelítési mód keveredett és keveredik egymással (Zongor G.
2001), és ezek különbözô formájú felbukkanásai (politikai szóróanyagok, újság-
cikkek, szakmai-gyakorlati folyóiratok tanulmányai stb.) csak fokozzák a zavart
a fejekben, például túl általános és nehezen emészthetô meghatározásnak tûnik
Baráth E. (2003): „A régió, lényegét tekintve, sokféle adottságok, aktorok,
jelenségek idôben formálódó térbeli szintézise” vagy Oláh M. (1998, 8. o.): „a
lokális szintet meghaladó funkcionálisan változó kiterjedésû térszerkezeti mani-
fesztáció” meghatározásai.

Kevés az olyan interdiszciplináris érdeklôdésre számot tartó térkategória,
mely oly sûrûn elôfordult volna a hazai tértudományok elmúlt másfél évtizedé-
nek publicisztikáiban, konferencia elôadásaiban, vitáiban mint a régió (az elô-
fordulást nézve talán a térszerkezet még ilyen), és divatos a hétköznapokban,
hiszen tovább nô az elôfordulás gyakorisága, ha a politikusok, közigazgatási
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szakemberek, hivatalnokok, vagy akár gazdasági vezetôk stb. nyilatkozatait is
számba vesszük. Az utóbbi kör kapcsán ma is aktuálisak Nemes Nagy J. (1997,
407. o.) gondolatai: „A fogalmakat persze nem önmagukért valóan emlegetik,
hanem azért mert „mûködnek”, eszméket, politikát, érdekeket jelenítenek meg.
S mivel mûködnek, eladhatók, nem is igényelnek igazából komoly, „tudomá-
nyos” magyarázatot, ami legtöbbször csak zavart okoz az ilyen esetekben, hisz
az esetleg elbizonytalanítja, leleplezi a magabiztos használót s az olvasót-hall-
gatót.” Tóth J. – Pap N. (2002) is úgy találja, hogy a közélet tagjai különbözô
helyzetekben is jól hivatkozható flexi-fogalomként használják.

A régió fogalmának gyakori használatát támasztja az is alá és a fogalommal
való behatóbb ismerkedésre újabb indokot adhat az, hogy ha egy fogalomra
2 890 000 találatot ad a Google internetes keresô (2005 októbere), akkor bi-
zony a szó bevonult a hazai szókincsünkbe. Zavarba ejtôen sok értelmet kapott,
nagyon sokféle összefüggésben és sok kifejezés alkotórészeként bukkan fel nap-
jainkban (Tóth J. – Pap N. 2002). Ugyanez a keresés három éve (2002 októbe-
rében) negyedennyit adott, így még aktuálisabbak az akkor íródottak: „Az új
szakszavak és azok használata a társadalomtudományokban általában az új idôk
új kihívásaira adott válaszai a tudomány mûvelôinek, azonban ez néha elhajlik a
modern ízû munkák írásához szükséges felesleges, néha hibás szakszóhaszná-
latba. Ide kapcsolódó érdekesség, hogy ha egy internetes keresôvel vizsgáljuk a
térség, illetve a régió, két, tértudományi szempontból nem azonos …, de mégis
szinonimaként használt fogalom elôfordulásának gyakoriságát a magyar neten,
akkor arra az érdekes eredményre jutunk, hogy míg a térség kb. 180 000 webla-
pon szerepel (ez 2005-ben 620 000-et eredményezett), addig divatosabb (?) társa
kb. 770 000-en.…” (Szabó P. 2002, 13. o.).

Utolsó érvünk a téma kidolgozása mellett az, hogy e munka tananyagként is
hasznosítható. Számos felsôoktatási intézményben tanítanak, tanulnak ma már
olyan tantárgyakat – néha szakmai okokból, néha általánosmûveltség-növelô-
ként –, melyek interneten fent lévô tételsoraiban megjelenô elem „A régió fogal-
ma és típusai”. Legyen hozzá egy összeszedett, elolvasható anyag, ám az is igaz,
hogy munkánk valószínûleg itt-ott kissé nehezebben befogadható, így kifejezet-
ten a tértudományi kérdésekben elmélyülni szándékozók számára hasznosítható
igazán6.

A régió – általában

A hétköznapi életben egy-egy kifejezés tartalommal töltôdik fel a fejekben,
mely diskurzusokra, a média információáradatára vagy akár a különbözô általá-
nos használatú írásos mûvekre alapozhat. Az alábbiakban ez utóbbit tekintjük át. 

A régió fogalmát ma már rendkívül széles körben használják, így rá a külön-
bözô lexikonokban, értelmezô szótárakban részben különbözô, részben hasonló
definíciókat találunk. Elsôként megállapíthatjuk, hogy a régió latin eredetû szó.
„Finály Henrik latin-magyar szótára szerint eredetileg a következô jelentéstar-
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talmakat hordozta: regio: 1. irány, vonal 2. határvonal, határ 3. környék, vidék
a.) tartomány, ország, terület b.) egyike annak a négy vagy tizennégy városrész-
nek, melyekre az ókori Róma fel volt osztva: kerület, negyed.” (Tóth J. – Pap N.
2002, 289. o.)7. Ezek közül „szívünkhöz közel” a 3. meghatározás áll, mely
leírás köszön vissza általában az általános tematikájú kötetekben is. A fogalom
jelentése az elsô Nagy Lexikon szerint (Pallas, 1893–1897): a regio (itt még e-
vel) irány, vidék, tájék, légréteg. Érdekes térdimenziót jelent, hogy a földrajzi
tértôl megkülönböztethetô a meteorológia „terében” használt régió-fogalom. Az
idézett meghatározás aztán évtizedeken át megmaradt, a Révai Nagy Lexikona
(1924, 123. o.) bôvítette kicsit a jelentéstartalmat, az irány, vidék, táj, légréteg
mellett külön kiemeli, hogy „orvosi értelemben a test valamely körülírt része,
melynek elemei bonctanilag összetartozó csoportot alkotnak”. Az 1960-as évek-
ben megjelent Új Magyar Nagylexikon (1961) hagyományosan értelmezi a
régiót (táj, tájék, övezet, terület, réteg), sôt a már az 1980-as évek végén nap-
világot látott Alapismereti Kislexikon (1988) is: régió 1. terület, vidék 2. a légkör
azonos magasságú rétege pl. alsóbb régiója. (Ez még mindig szerencsésebb eset,
mivel például az Akadémiai Kislexikonból [1990] kimaradt a fogalom, csak a
„regionális vízmû”-nek jutott hely…) 

A legújabb lexikonok azonban ezeknél tágabb értelmezést adnak, reagálva
arra, hogy gazdagodott a fogalom jelentéstartalma.

A Magyar Nagylexikon régió szócikke gazdag információ tartalmú régió-
meghatározást és több kapcsolódó információt ad. A definíció szerint a régió 1.
a hétköznapi fogalomhasználatban a térség, vidék, övezet, táj, körzet, államokon
belüli területegység szinonimája. 2. a regionális tudományban a régió lehatárolt,
a környezetétôl elkülönülô területi egység a nemzeti és a települési szint között,
amelyet a társadalmi folyamatok széles körét átfogó, soktényezôs társadalmi-
gazdasági összekapcsoltság (kohézió), lakosainak érzékelhetô regionális össze-
tartozása (identitás-tudata) valamint érdemi irányítási hatáskörû és önállóságú
regionális intézmények rendszere fog tartós egységbe. A szerzô személyének
ismeretében nem meglepô, hogy gyakorlatilag e definícióval találkozunk a
Regionális elemzési módszerek c. kötet (szerk. Nemes Nagy J., 2005) regionális
tudományi kislexikonjában is, NNJ szignóval, illetve Nemes Nagy József több
munkájában (ld. késôbb).

A szocializmus korszakából való Bakos Ferenc szerkesztette (1965) Idegen
szavak szótára is már hamarabb többféle értelmezést adott: régió (regio) lat. 1.
táj, tájék, övezet, terület 2. (meteorológia) légköri réteg 3. (orvostudomány)
testtájék. Legújabb kiadása (Bakos F. 2002) aztán tovább bôvült tartalmilag: 1.
táj, vidék, övezet 2. meghatározott területi egység 3. (orvostudomány) testtájék
4. (meteorológia) légköri réteg 5. (választékosan) tevékenységi kör, terület 6.
(választékosan) kör, társadalmi réteg. Ebbôl mindenképpen érdekes a 2.
meghatározás, mintegy összefoglalja a munkánk lényegét, ezért is választottuk
címnek. Az 5. meghatározás kissé zavaros, mivel ágazati értelemben, vélemé-
nyünk szerint, nem használatos, területi vonatkozása pedig a körzet, vonzáskör-
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zet. A 6. meghatározás kuriózuma, hogy már teljesen elvonatkoztat a földrajzi
tértôl, de – szintén csak véleményünk szerint – nem igazán használatos ilyen
értelemben (esetleg egy társadalmi réteg területi koncentrációja, elkülönülése
[szegregáció] eredményezhet „kisebb méretû régiót”?).

Újabb értelmezéshez jutunk, ha a Magyar Értelmezô Kéziszótárt (1972)
lapozzuk fel: régió 1. vidék, övezet 2. bizonyos magasságban, illetve. mélység-
ben lévô (lég)réteg. 3. szellemi tevékenységnek, jelenségnek bizonyos területe.
Ez utóbbi egy újabb, a Földtôl, de még a földrajzi tértôl is elvonatkoztatott tar-
talmat ad a régiónak. 

Több szempontból érdekes a magyar nyelven olvasható Cambridge
Enciklopédia (1997), a Britannica Hungarica (1998) és a Larousse Enciklopédia
(1994) esete. Az elsô, fordításon alapuló kötetben nem jelenik meg a régió fogal-
ma, csak a regionalizmusé: 1. regionális tervezés (egy ország területi egységek-
re való felosztása), 2. politikai mozgalom7. Ezzel szemben – a szintén fordítá-
son, szerkesztésen alapuló – Britannica viszonylag hosszan és tudományosan
taglalja a fogalmat, típusait számba veszi, többféle kapcsolódó információt ad.
Ezekbôl a definíció: a régió – a társadalomtudományokban egybefüggô terület,
amely kijelölt ismérvek alapján homogénnek tekinthetô, és ugyanezen kritériu-
mok szerint megkülönböztethetô a szomszédos területektôl; tudományos konst-
rukció, amelyet egy adott kérdés szempontjából fontos jellegzetességek kivá-
lasztásával és egyéb, lényegtelennek tekintett jellegzetességek figyelmen kívül
hagyásával hoznak létre8. Az elsôrôl késôbb részletesen lesz szó (homogén
régió), az utóbbi viszont nagyon talányos meghatározásra sikeredett… (A kap-
csolódó egyéb információk között is több érdekes elemet, félrefordítást [?], fél-
reértelmezést [?] találunk, pl. középponti régió.) Az Akadémiai Kiadó gondo-
zásában megjelent Magyar Larousse-ban (1994), mely bár a francia eredeti mûre
épül, de erôsen szerkesztve volt, s így az alábbi ismerôs definíció olvasható:
régió 1. vidék, övezet 2. bizonyos magasságban, ill. mélységben lévô (lég)réteg.
3. szellemi tevékenységnek, jelenségnek bizonyos területe. Ugyanakkor a fran-
cia Larousse-ban (1980) az alábbi meghatározások vannak (rövidítve, lefordít-
va): 1. tartomány 2. közigazgatási egység 3. katonai igazgatási egység 4. anató-
miai egység. A francia Larousse elsô két meghatározását a hazai értelmezésben
még nem tudták?, merték? átvenni, vagy nem ismerték, hiszen a magyar
Larousse definíciója az Akadémiai Kiadó kissé „megôszült álláspontját” közli.
Szintén csemege a brit és francia különbözôség, mely a korábban emlegetett
területi dimenzió jelenségének eklatáns példája. Míg az unitárius berendezkedé-
sû Nagy-Britanniában a majd ezeréves megyék mellett nincsenek hagyományai
a mai „modern” régióknak, addig a regionalizált Franciaországban a háromszáz
éves megyék mellett már több évtizedes múltra tekint vissza e területi szint9.

E mûvekkel kapcsolatban arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy
persze az egyes hazai és külföldi értelmezések gyakorta egy-egy szerzô vagy
szerzôgárda elképzelését jelentik, és nem biztos, hogy konszenzuson alapulnak.
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A közigazgatási, földrajzi, szellemi régió, a meteorológiai, orvostudományi
stb. értelmezéssel karöltve átvezet minket a következô témakörbe, azaz hogyan
is írják le és használják az egyes tudományterületek a fogalmat. Azonban e feje-
zet lezárásaként a nyelvészet terén történt kalandozásunkat még befejezzük. A
történeti fejlôdés a magyar nyelvben annyit hozott, hogy a latin kifejezés magya-
rosítása során é lett az e-bôl: regio, régió. Érdemes megfigyelni, hogy mindösz-
sze ehhez hasonló csekély morfológiai átalakuláson ment át több más nyelv ese-
tében is a szó, és így a fogalom „felismerése” elég egyértelmû (szemben például
a „tér” nagyon különbözô nyelvi megfelelôivel): angol: region, német: die
Region, francia: région, olasz: regione, holland: regionen, regio’s, gewest, spa-
nyol: región, portugál: regiô, szlovák, cseh, román, lengyel: region, szlovén,
horvát: regija stb. Azonban a hasonló hangzás ellenére nem szabad megfeled-
keznünk arról, hogy bizony ez más és más tartalmat takarhat az egyes orszá-
gokban, ez idôvel változhat is, azaz a régió a terület és idô függvényében értel-
mezhetô. Barta Gy. szerint az angol region, regional kifejezéseknek például
nincs egyértelmû magyar megfelelôje, illetve más nyelvekben is különbözô sze-
mantikai hátterû fogalmakat használnak rá (Lengyel I. 2003). Ráadásul e foga-
lom idôvel újabb vagy akár más tartalmat is nyerhet.

A nyelvészet esetében megemlíthetô még az ún. regionális köznyelv (akár
mint régióformáló tényezô) – egy nyelvi réteg, a területi, táji megoszláson ala-
puló népnyelv, illetôleg tájnyelv, valamint a vidéki városok, nagyobb települé-
sek nyelve (Nyelvmûvelô Kézikönyv, 1985).

A régió a különbözô tudományterületek értelmezésében

A térfelosztás és az ennek eredményeként kapott téregységek, régiók azo-
nosítása, vizsgálata tradicionálisan a geográfia terepét jelentik, ám rajta kívül
más természet- és társadalomtudományok is végeznek saját kritériumaikra épülô
térfelosztásokat, amelyek egymástól különbözô régió-meghatározásokhoz
vezetnek (Probáld F. – Szabó P. 2005). A régió fogalmát különbözô diszciplínák
használják, így tudományos meghatározása is elég sokféle (A. Gergely A. 2001).
Ráadásul Vofkori L. (2002, 39. o.) szerint „a régió fogalmának, tartalmának meg-
határozásában az egyes tudományterületek között nagyok a szemléleti különb-
ségek”. 

A fogalom értelmezését kezdhetnénk történeti dimenzióban: a régió szabatos
meghatározására irányuló kutatások nem új keletûek, Benko, G. (1999) szerint a
XIX. században és a XX. század elején elsôsorban a földrajztudósok mutattak a
probléma iránt élénk érdeklôdést, majd az elmúlt évtizedekben a politológusok,
közgazdászok próbálták meghatározni és a közös cselekvés számára használható-
vá tenni. E kör azonban bôvebb, hiszen a földrajz, a közgazdaságtan, a politológia
mellett a szociológia, az igazgatás-tudomány is például palettájára vette a régió
elméleti és gyakorlati szempontú értelmezését, és e területek metszetét (?) pedig a
regionális tudomány hívôi próbálják körüljárni, leírni. Mindegyik tudományterü-
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let esetében felfûzhetô lenne egy kronológiai skálára az értelmezések alakulása,
azonban mi inkább a keresztmetszeti analízisre fókuszálunk. (A földrajz régió
fogalmának alakulásáról ld. pl. Probáld F. 1995, Gyôri R. 1999. Nem álljuk meg
azonban, hogy a földrajzi értelmezés szóba kerülése kapcsán három, a közelmúlt-
ban megjelent ún. földrajzi kislexikon három eltérô álláspontját a régióról ismer-
tessük: a Lehmann A. – Vuics T.-féle [1992] az Akadémiától merít: „táj, vidék,
övezet, meghatározott területi egység”, a Nagy G.-féle [1995] nem említi, míg a
Kovács Z. által jegyzett [2001] rendkívül alaposan körbejárja. Ez utóbbit a továb-
biakban a megfelelô helyeken idézzük.).

A közelítést kezdhetnénk egy nagyon tág térelméleti-filozófiai (például a
régió és más társadalmi térkategóriai fogalmak közös jellemzôje, hogy lehatárolt
térrészek, amelyeket különbözô térelemek [dolgok, helyek] meghatározott
egyenlôtlensége és rendezettsége jellemez [Nemes Nagy J. 2000]), vagy egy
nagyon tág térfelosztási-statisztikai problémakörbôl kiindulva, de egyrészt ezek-
re több tanulmány vállalkozott (ld. pl. Nemes Nagy J. 1998, Benedek J. 2000;
Dusek T. 2004; Faragó L. 2005,), másrészt ez mindkét esetben nagyon messze
vezet, hiszen maga a tér is igen összetett kategória (Csatári B. 2001), és a térfel-
osztás elvi és gyakorlati útjainak leírása, elemzése is oldalak százait töltenék
meg. Ehelyett a már említett dimenziókhoz térünk vissza: a régiónak – a terüle-
ti és társadalmi alapú szemléletünkre építve – alapvetôen kétféle megközelítése
van: az egyik a tudományos élet, a másik a gyakorlati élet. Ez egyike a lehet-
séges közelítéseknek, de természetesen nem kizárólagos.

Faragó L. (1994, 200510) véleménye szerint például a régiót, mint emberek
által létrehozott térkonstrukciót, legalább három megközelítésben érdemes tár-
gyalni, mint: absztrakció, idea, tudáselem, reprezentáció (a nyelv segítségével
diskurzus során alakuló értelmezés), konceptus, nyelvi eszköz, metafora; klasz-
szifikáció, térhasználati és megismerési egység, tudományos elemzés és rend-
szerezés terméke; konkrét realitás, ontológiai kategória, önálló entitás, abszolút
tér-idô formáció, reprezentáció (a lehetséges értelmezések közül az egyik lehet-
séges és elfogadott megoldás megjelenése az intézményi valóságban), valóság-
elem, strukturális elem, tapasztalat, intézmény, bürokratikus eszköz. (Ezt némi
egyszerûsítéssel lefordíthatjuk: „a régióról beszélünk, kutatjuk és elmélkedünk
róla, élünk formális keretei között” trializmusra, ahol az utóbbi kettô tényezô
nehezen válik szét, pl. a szerzô értelmezésében is hasonló régiótípusok kerülnek
mindkettônél elô [192-193. o. és 194. o.].) Mi az elsô megközelítéssel az elôzô
fejezetben foglalkoztunk, a másik kettôvel innentôl fogunk, elôbb a tudományos
termékkel, aztán a gyakorlati formájával, de Faragóhoz vagy Benedekhez képest
kevésbé térelméleti szempontú szemléletben.

A két oldal (elmélet és gyakorlat) és az ezeken belül fellelhetô különbözô
régió-értelmezések persze összeérnek, esetleg össze is függenek, így nem
meglepô, hogy a szakmai életben (pl. konferenciákon) gyakran okoz kisebb-
nagyobb bizonytalanságot a régió „vegyes” értelmezése, használata (Ivancsics I.
1998). Faragó L. (2005) úgy véli, Walter Isardra alapozva, hogy talán azért van
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e zavar még a szûkebb szakmában is, mivel e régió egyszerre egy fogalom és
egy konkrét realitás, absztrakció és konkrét megjelenési forma. Ilyen problémát
szûkebb relációban, más dimenzióban Lengyel I. (2003) is megemlíti: szerinte
sokszor gondot okoz a régió fogalma kapcsán az intézményi és közgazdasági
térfelfogás keveredése. 

A két kategóriához tartozó különbözô régiótípusokhoz számtalan meghatá-
rozás kötôdik, a késôbbiekben ezeket próbáljuk rendszerezni. Azt azért elôre-
bocsátjuk, hogy mivel nonperszonális rendezôelvünk van, így nem derül ki,
hogy egyes szerzôk hány típust és melyeket vették számba, de elmondhatjuk,
hogy nem egységes (sôt itt-ott felületes) a szakirodalom: vannak akik csak két,
vannak akik három, vannak akik – az általunk is elfogadott – négy (homogén,
funkcionális, illetve közigazgatási, területfejlesztési-területtervezési), és vannak
akik öt, hat stb. típusról írnak.

Figyelmünket a társadalom- és tértudományokra fordítjuk, e kettônek is fôleg
a metszetére, így a „nem földrajzi térszínhez” kötôdô tudományágak fogalom-
használatát viszonylag röviden elintézzük: beszélnek a bölcsészet, vallás, filozó-
fia stb. kontextusában anyagi és szellemi régióról, az informatikában webes kör-
nyezetben értelmezett régióról11 (sôt a földrajzi tér különbözô fogalmai, így a
régió is értelmezhetôk a kibertérben, valamint az informatika, oktatás, informá-
ciós társadalom stb. kapcsán beszélnek ún. tanuló és intelligens régióról is) és az
orvostudományban anatómiai régiókról12. 

A fogalom kapcsán az egzakt definíciókra építô természettudomány területé-
re csak rövid kitérôt teszünk. A régió egyrészt a meteorológia „szakfogalma”,
légköri réteget értenek alatta (pl. D, E, F régió), bár a hétköznapokban ôk is
inkább a földfelszín egy részére használják, a meteorológiai elôrejelzések során.
A biológia is használja, pl. élôlények (test)részei, vízréteg, a flóra és fauna régiói
(pl. az Ausztráliai Régió), valamint regionális elterjedés (a lokális elterjedéssel
szemben, ha nagy területen él a faj). Ez utóbbiak már a szemléletünknek megfe-
lelô földrajzi térhez, a földfelszín bizonyos szempontok szerinti felosztásához
(illetve az élôvilág, mint régióformáló tényezô) köthetô. Ami a regionális jelzôt
illeti, persze általánosan használható, így ez más természettudományi diszcip-
línák esetében is kibukkan: regionális anomáliák, regionális metamorfózis stb.

Külön – a területi tervezéshez kapcsolódó, így érdeklôdésünkre számot tartó
– kategóriát képviselnek a térrel „foglalatoskodó” mûszaki tudományok. Az épí-
tészet esetében elméleti síkon, leginkább a regionalista gondolkodás és a szerves
építészet dualizmusa révén kerül elô a régió: az organikus épület a „szellemmel
telített” környezetbôl (régió) sarjad ki (az éghajlati jellemzôk, a hely anyagsze-
rûsége, morfológiai és történeti adottságok stb. egy épületben is testet öltenek),
vagy az építészet maga „teremti” a régiót. Értelmezhetô úgy is, hogy a régió
fogalma az építészeti kontextus, a „hely” meghatározottsága, s hogy ez mor-
fológiai, szerkezeti, tér-szervezési, anyaghasználati szempontból kötelezettsége-
ket ró az építészre (a „hely szellemében fogant építészet”), azaz fontos körül-
mény az organikus építészeti gondolkodás számára is (Török Á. 2005). Ennek
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kapcsán Lukovich T. (1997) regionalizmusról is beszél, amely a környezetet
jelenti és nem csupán néhány szomszédos épületet. Ezek hazai interpretációját
nézve felmerül, hogy létezik-e regionális építészet Magyarországon? Erre két
vélemény (www.epiteszforum.hu) „A város … a régió képét csupán kiegészíti…
Sem Gyôrrel, sem Sopronnal nem lehet a régiót kizárólagosan jellemezni.
…Mivel Magyarország kulturális értelemben is kicsi, ezért régiói építészetében
sincs túl nagy különbség. Ugyanakkor egy régió építészete is sokszínû lehet, hi-
szen topográfiai adottságai, az ott élôk gazdálkodása és életmódja is más és más.
Gondoljunk csak az ôrségre és a Kisalföldre. Regionális építészet helyett, mely
egybemossa az építészeti alkotásokat, inkább a régióra reagáló építészet
fogalmát használnám.” (Gunther Zs.) A régió „nem egyedül építészeti kérdés.
Összefügg az életformával, a gazdasági formával, amelyek aztán építészeti
formává és településformává válnak. De a régiók és kulturális formák klasszikus
meghatározása ma már nem lehetséges. Ennek ellenére az épület- és település-
struktúrákban még mindig jelen van az emberi kéz által közvetlenül megmunkált
táj maradványa, és ezt nem lehet kitörölni. A múlt halotti maszkja még mindig
itt van, szembesülünk vele a régióban.” (Kapfinger, O.) 

A szintén inkább a lokalitáshoz kötôdô fizikai, mûszaki tervezés és a terület-
rendezés számára szintén kissé „nehézkes” a regionális dimenzió, leginkább a
hálózati struktúrák (infrastruktúra) szintjén ér fel e területi szintre13. (Magyar-
országnak és megyéinek is van területrendezési terve, mely a vonalas, hálózatos
konfigurációkon túl a lehatárolt térrészek funkciót azonosítja, szabályozza.)

Ennyi kitérô után a legfôbb dimenziónk szerint kell immár értelmeznünk a
régiót. A társadalomtudomány esetében megfigyelhetô, hogy az utóbbi idôszak-
ban egyre jelentôsebb szerepet kap a régió kérdésköre (A. Gergely A. 1998). A ré-
gió fogalma a XX. század elsô évtizedében, majd a hatvanas években „újra a
tudományok össztüzébe került: alig akad település-, tér- vagy társadalomtu-
domány, amely ne definiálta volna újra a maga tér-képzeteit, s köztük a régióét
is, emiatt alig akad reflektív viszonyra épülô társadalomtudomány, amely
negligálhatja e kérdést. Az európai egységesülés folyamata éppúgy, mint a sze-
génység, a fundamentalizmus vagy az államvallások terjedése, a gazdasági tren-
dek vagy a településföldrajzi térkapcsolatok, a politikai filozófiák és a szociál-
politikai reformtervek kutatói, készítôi és érintettjei egymástól függetlenül és
egymásra építve is mindegyre azt keresik az utóbbi években, miként lehetne
operacionalizálni a régió egységét, fogalmát, változatait, átalakuló tartalmát.”
(A. Gergely A. 2001, 77. o.). Ezek hatására a kategóriához sokféle megközelítés
és különösen sok érdek kötôdött és kapcsolódik ma is, így a régió a tudományos
és politikai viták kereszttûzében a XX. század egyik legbonyolultabb kategóriá-
jává, kérdéskomplexumává vált (Hajdú Z.- Horváth Gy. – Pálné Kovács I.
2002). A társadalomtudományok esetében ezen túl az is jellemzô, hogy a földraj-
zi terekbôl, a fizikai térbôl a régió át-átcsúszik a társadalmi kapcsolatok, rend-
szerek stb. terébe, sôt több esetben ez válik igazán a régió fogalmát meghatá-
rozóvá.
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A politológia (és a politikai földrajz) a hatalom megosztásának folyamatában
fogalmazza meg a régiók szerepét (Nemes Nagy J. 1997, Kovács T. 2003). „A
régió nem pusztán területbeosztási kategóriaként jelenik meg, hanem az állam-
szerkezet új minôségi jellemzôjeként is” (Wiener Gy. 2005, 30. o.). Nemes Nagy
J. (2000, 56. o.) szerint „manapság leginkább az a jellemzô, hogy a régiókat nem
elsôsorban a nemzeti szint alatt, hanem nemzetközi keretekben emlegetik, a
világ kisebb-nagyobb térségeire” értik. Több enciklopédikus mû emeli ki a régió
egy típusát eszerint: pl. politikai földrajzi régiók (pl. NATO) (Kovács Z. 2001),
politikai régiók. (Az ilyen jelzôvel ellátott régió már elôre utal arra a késôbb tár-
gyalt jellegzetességre, hogy több esetben a régió megfogalmazása helyett vagy
mellett, azok típusait, egy-egy régióformáló tényezôre építve, számba veszik.)
Emellett a „régiókba tömörülô” kisebbségek, etnikai csoportok érdekei, képvi-
seletei, konfliktusai kapcsán, valamint a politikai és a földrajzi terek, régiók ösz-
szefüggéseinek boncolgatása során kerül elô a fogalom. Sôt sajátos politikai
régióknak tekinthetôk egy országon belül a választási körzetek (Nemes Nagy J.
2005).

A jog, az igazgatástudomány szemléletében fontos momentum az intézmé-
nyesült irányítási, igazgatási funkció a régió kapcsán (Nemes Nagy J. 1997; Agg
Z. – Nemes Nagy J. 2002). Mivel az igazgatásnak számos gyakorlati vonatkozá-
sa van, ezért ennek témánknak érintô részleteit a következô fejezetben tárgyal-
juk. E munka keretében azonban nem foglalkozunk a régió alkotmányjogi hely-
zetével (vajon szerepel-e az adott ország Alkotmányában nevesítve a régió, mint
pl. Olaszországban) és a különbözô intézmények, szervezetek (pl. decentralizált,
dekoncentrált közigazgatás) stb. regionális szervezôdéseivel, azok jellegzetessé-
geivel, gyakorlati kérdéseivel, de nem szabad megfeledkezni róluk. (A magyar
viszonyokra ld. pl. Szigeti E. [szerk.] 2001, Mezô I -Wiener Gy. [szerk.] 2005.

A történelemtudomány Hasslinger, P. szerint nem birkózott meg a régió fo-
galmával: „a régió fogalma nehezen meghatározható; általános jelenség ugyan-
is, hogy a régió messzemenôkig tetszôleges kategóriákat szemléltet. A történe-
lemtudomány számára Hartmuth Voigt bizonyára joggal állapította meg, hogy
eddig még nem sikerült meghatározni a régió világos és általános érvényû
definícióját … a régió fogalmát más, hasonlóan ambivalens fogalmakhoz, mint
pl. „etnicitás” vagy „identitás” társítja.” (http://www.hhrf.org). Itt is felbukkan a
jelzôvel ellátott típus, Nagy R. (2004) szerint például történeti régiónak
nevezzük azt a földrajzi-történeti egységet, amelyet a történelem folyamán tar-
tományként kezeltek és/vagy területi-közigazgatási autonómiát élvezett.

A szociológia és az antropológia az etnikai-kulturális, szellemi-tudati össze-
tartozásra teszi a hangsúlyt, és a régió fogalmát az identitás fogalmával társítja,
s mint szociológiai-szociálpszichológiai-antropológiai jelenséget kezeli (Nemes
Nagy J. 1997; Kovács T. 2003). Például A. Gergely A. (1998, 15. o.) mentális
egységként értelmezi a régiót: „inkább a lokalitások képzetei, igényei, belsô
motivációi alapján tudnám elfogadni a maguk saját régióját, melyet identitás vál-
lalásával megnyilvánítanak”, elismerve, hogy a mentális reprezentáció és a tér-
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beliség kapcsolatában sok elem nehezen definiálható. Ô azt is kiemeli (A.
Gergely A. 2001), hogy a legszélesebb értelemben véve az etnoregionális térfo-
galmak alapja az a régió, amely lényegében területi és kulturális egység, hatá-
roló fogalmai nem gazdaságiak, nem politikaiak, hanem kulturálisak, úgyis mint
életmód, vallás, kapcsolati kultúra, nyelv, mûvészet, mitológia, mentalitás, érték-
rend – vagyis valamely specifikus és sajáttá tett (elsajátított, értékként
megôrzött) kultúra. Az etnoregionalizmus mentális szférájában tehát egy régió
etnikailag megalapozott képzete áll. Hasonlóan a szellemiségre hegyezi ki a
régiókat például – a térfelosztás problémáival együtt – Hamvas Béla (1988) is.
Soós E. (2001) szerint a regionális identitás a régiók felépítésének lényeges
része: a regionális sajátosságok meghatározásánál fontos az értékek, a normák és
magatartásformák különbözôsége (miknek háttere akár a vallás, a nyelv) az egy
államon belüli régiók között, a régió fogalma tehát a tradicionális homogenitást,
a kulturális és nyelvi azonosságot feltételezô entitás. Nemes Nagy J. (2000, 56.
o.) szerint e diszciplínák sajátossága, hogy „esetükben a földrajzi térhez való
kötöttség, lokalizálás, és a térbeli folytonosság jóval kisebb szemléleti súlyt kap,
régióik sokkal inkább diszkrét elemekbôl álló „belsô” térbeli formációk, ame-
lyeket meghatározó módon formálnak az interperszonális és csoportközi kap-
csolatok.” Másik jellemzô, hogy erôs kötödés van a történeti dimenzióhoz, pl.
Kovács Z. (2001, 130. o.) szerint „a régiók hosszú történelmi folyamat eredmé-
nyeként jönnek létre, amelynek során a régió polgáraiban sajátos összetartozási
tudat fejlôdik ki”, A. Gergely A. (1998, 12. o.) szerint pedig ott, ahol nem a tér-
felfogás, nem valamely topológiai kiterjedés a meghatározó, hanem a teret
belakó emberek karaktere, identitása, mozgása, értéktudata, ott valóban a törté-
nelmi idô adja meg valamely földrajzi egység zsánerét, s válik a többitôl
megkülönböztethetôvé. Magyarországon történtek identitásvizsgálatok, de csak
alig néhány érintett a régiók kérdéskörét (pl. Oláh M. 1998), így a regionális
identitásról többet beszélünk, mint amennyit tudunk róla (Pálné Kovács I.
1999). Elgondolkodtató ennek kapcsán, hogy ha a térségi identitás formálja,
vagy akár alakítja ki a régiót, vajon ez mûködik-e visszafelé. Egy régió ki-
alakítása idôvel meghozza az identitást is? Mûködik-e ez kijelölt, „mesterséges”
határoknál, vagy csak olyanoknál, melyek valamely korábbi vagy meglévô tár-
sadalmi válaszvonallal nagyjából egybeesnek? Ez hazánk és több más „regiona-
lizáló” ország kapcsán érdekes. Más országoknál, ahol „vannak” régiók, ott vi-
szont egyéb izgalmas jelenségek vannak terítéken: a regionális összetartozás
érzete és az identitás gyakorta a különbözô célú regionalista mozgalmak tápta-
laja.

Az érintett területek elég esetlegesen számba vett régió-felfogásai kapcsán
összegzésként annyit érdemes csak megfogalmaznunk, hogy nem nagyon
sikerül, bár nem is cél, a régiót, mint térfogalmat önállóan megragadni, meghatá-
rozni, inkább az adott diszciplína szemszögébôl érdeklôdésre számot tartó
jegyek kerülnek kiemelésre, s így felfogásunk szerint inkább csak egy-egy régió-
típus bukkan elô.
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A tudományterületek egy csoportja az elôzôeknél jobban köti a régiót a föld-
rajzi térhez, annak természeti, társadalmi, gazdasági jegyeihez: a regionális föld-
rajzi térhez, annak természeti, társadalmi, gazdasági jegyeihez: a regionális föld-
rajzi térhez, annak természeti, társadalmi, gazdasági jegyeihez: a regionális föld-
rajz, a gazdaságföldrajz, a regionális gazdaságtan, és mostanság az új szemlé-
letû közgazdaságtan. Ám itt az ágazati rendezési elvünk fonalai alaposan össze-
gabalyodnak, fôleg a hazai terepen, mivel az, hogy ki mely terület képviselôjé-
nek tartja magát, és milyen tudomány(terület) nevében nyilatkozik nem minden
esetben világos14. Emiatt itt áttérünk a regionális tudományi szemlélet követé-
sére, sôt mivel a különbözô – korábban is – érintett tudományágak több terüle-
ten összeérnek, és metszetükben ott virít a régió, ezért e szintézist értelmezhet-
jük regionális tudományi kísérletként is. A kör azonban bizonyos értelemben
leszûkül, így a következôkben már több helyen a perszonális rendezôelv is teret
követel.

A regionális tudomány elválaszthatatlan a régió fogalmától (Benko, G. 1999),
vizsgálatának tárgyát képezi, és szemléletébôl eredôen a fentebbieknél „térel-
méletibb” leírást adhat definícióként. Lengyel I. – Rechnitzer J. (2005, 26. o.) azt
hangsúlyozza, hogy mivel az egyes eltérô vizsgálati ismérvek miatt a lehatárolt
régiók között különbségek vannak, így a regionális tudomány egyik alapvetô
vizsgálati iránya a „régiót alkotó elvek megadása, mindezeknek a társadalmi és
környezeti-természeti hatások általi elemzése”, és a regionális tudomány alap-
kérdésének tekinthetô a „régiók csoportosítása, azok típusainak meghatározása”.

Ennél azonban távolabbról indulunk: a régió és más térkategóriák közös jel-
lemzôje, hogy lehatárolt térrészeket jelentenek (Nemes Nagy J. 1998), azaz a
régió fogalmával operáló területi tudományok, mûvelôik lehatárolt térrészként
azonosítják a régiót. Másrészt? Hát itt bizony már szerteágazó az értelmezés15.
Benedek J. (2000, 55. o.) szerint ezenkívül általánosan elfogadott, hogy „a régió
a tér leírásának formája, eszköze, amely a tényeket rendszerezi”. Lengyel I.
(2003, 72. o.) „metszetet” a regionális tudomány – a szövegkörnyezetben meg
nem nevezett – mûvelôire talál, és mintegy összefoglalja a régió-kérdés több
fontos alkotóelemét: „A regionális tudomány neves képviselôi egyöntetûen
hangsúlyozzák, hogy a térszervezôdés és így alapegysége (területi egysége), a
régió alapvetôen társadalmi képzôdmény, amely az idôtôl és tértôl (helytôl),
valamint a társadalmi szerkezet jellemzôitôl függôen más-más módon jelenik
meg.” 

A régió-fogalmak közötti különbségtétel alapja, illetve a fogalom többféle
értelmezésének oka, hogy a különbözô definíciók hozzátesznek valami egyéb
tartalmi elemet (például lehatárolási szempontot). Ám például történt „diskur-
zus”, s így kísérlet a közös nevezô megtalálására: az 1991-ben Szegeden rende-
zett „Regionalitás” címû konferencián megfogalmazódott egy – igen terje-
delmes – régió-fogalom (ld. késôbb), hasonló definíciót nem adott publikus
formában viszont több egyéb, szakmai konferencia, például az ELTE TTK
Regionális Földrajzi Tanszékén rendezett (1997.01.15.) szakmai vita („Régió,
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regionalizmus” konferencia): „a méret és régióképzô elemek dolgában itt sem
született szakmai konszenzus (mint kiderült, a fogalmat használó szakmák mind-
egyike mást ért alatta)” (Oláh M. 1998, 6. o.).

Ami sok meghatározásban közösnek tûnik, hogy a régión belül valamiféle
összetartozást és az ezen alapuló lehatárolhatóságot hangsúlyozzák. Az össze-
tartozás azonban kétirányú lehet, vagy a hasonlóság, vagy a különbözôség köti
össze belülrôl a régiót. Ezt hívhatjuk a régió dualizmusának, és ez jelenik meg a
két alapvetô régiótípusban: homogén régió és funkcionális régió. Míg az elsô
esetében a régió részeinek, alkotóelemeinek különbözô szempontok alapján ki-
emelt jellemzôi, vonásai közösek, és az ebbôl eredô hasonlóságuk, hasonló
létük, tevékenységük stb. miatt kerülhetnek egy régióba, addig a második eset-
ben a különbözôségeikbôl eredô egymásra utaltság, és az ezek miatt kialakuló
kapcsolatok, tehát a funkcionális összetartozás következtében jöhet létre egy
régió. Az elsô esetben a másság megjelenése húzza meg a határt, a második eset-
ben pedig a hovatartozást és így a határvonalat az dönti el, hogy az egység
melyik másik, tôle különbözô egység funkciójához – választás alapján – kap-
csolódik, s így milyen kapcsolati csoportok alakulnak ki. Mindkettô régió eseté-
ben a szomszédos, hasonló elven alapuló vagy szervezôdô tértôl való elkülönü-
lésen van a hangsúly: a homogén régió esetében az egyedi sajátosságok (klasz-
szikus regionális földrajzi szemlélet) a kiemelhetôk, „a homogén régiót az alkotó
térstruktúra egyedisége határozza meg” (Benedek J. 2000, 62. o.), míg a funk-
cionális régió esetében ez úgy jelentkezik, hogy a régión belüli interakciók jóval
élénkebbek, mint a régión kívülre irányulók. E kettôsséget a régió-tipizálás
során Haggett, P. (2001; id. Lengyel I. 2003) úgy fogalmazza meg, hogy a régión
belül homogenitás/heterogenitás alapján két alaptípus különíthetô el: az uniform
és a csomóponti régió; az uniform (egységes) régiók homogének, a csomópon-
tiak viszont heterogének. Amikor városi és rurális terekrôl, régiókról beszélünk,
gyakorlatilag akkor is kettôsség jelenik meg. Napjainkban mind a kettô fontos:
egyrészt elôtérbe kerültek a nagyvárosból és vonzáskörzetükbôl álló városrégiók
(city-region), csomóponti régiók, mint a globális verseny területi egységei
(Lengyel I. 2003), másrészt a rurális, homogén terek gazdasági felzárkóztatásá-
ra egyre több program indul Európa szerte. Ráadásul ez a kettôsség a múltban is
értelmezhetô, hiszen izgalmas kérdés, hogy: „a múlt valóságában is léteztek-e
ilyen típusú homogén, illetve funkcionális terek, vagy ezeket a kutatás hozza-e
létre …?” (Gyôri R. 1999, 81. o.).

A két típus – a földrajzi tér gazdagságából eredôen – közelítô azonosságot,
átfedést, sôt egymásban foglaltságot is produkálhat. Az utóbbi esetében: egy
homogén térben is kialakulhatnak funkcionálisan elkülönülô régiók, másrészt
egy funkcionális tér is állhat több homogén régióból. Persze döntô szerepe van
annak, hogy hogyan értelmezzük a homogenitást és a funkcionalitást, és vajon
komplexen vagy tényezônként, és vajon együttesen vagy külön-külön.

Jellegzetes csoportot képez a régió-meghatározásokon belül az összetartozás
komplexitásának (komplexitás, kohézió, karakteres belsô struktúra, kohézióval
rendelkezô földrajzi integráció, térbeli harmónia) hangsúlyozása. A komplexitás
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– többek szerint – a régió fô jellemzôje. Ez Nemes Nagy J. (1998), Agg Z.
(2002), Kovács T. (2003), Lengyel I. (2003) szerint a földrajz szemléletére jel-
lemzô, Faragó L. (2005) szerint viszont a földrajztudományi megközelítésekben
a természeté a meghatározó – de nem determinisztikus – szerep. A régiókkal
foglalkozók geográfusok közül Probáld F. (1995, 40-41. o.) például a komp-
lexitás mellett teszi le voksát: „a regionális geográfia tárgyát …a földrajzi kör-
nyezet meghatározott, idôben is változó-formálódó komplex térbeli egységei
(régiói) képezik”, illetve „a magunk részérôl a régió fogalmát szívesebben
vonatkoztatjuk … komplex földrajzi egységekre.”16 Ezt a szemléletet osztja a
földrajzosok táborából Süli-Zakar I. (2003, 2005) is, ki szerint a régió (társada-
lom)földrajzi integráció, földrajzi entitás. A komplex régió az elôbb ismertetett
két típust próbálja magába zárni, hiszen „a nagyfokú homogenitáson kívül a kör-
nyezeti rendszer elemei között mutatkozó sokrétû kölcsönhatások összessége
jellemzi” (Probáld F. 1995, 41. o.). A homogenitás és funkcionalitás társada-
lomföldrajzi szempontból elkülönülô jegy lehet, de nem mindig jelent egymást
kizáró okot. A funkcionalitás elvén szervezôdô régió egységei (részelemei) is
idôvel hasonlatosakká válhatnak egymáshoz, illetve a homogén alapra is szer-
vezôdhet funkcionális régió.

A korábban említett szegedi konferencián megfogalmazott régió-fogalom –
mely szerint a jellegzetes természetföldrajzi adottságok bázisán, a közös törté-
nelmi múlt, a gazdálkodási mód és szerkezet, az ezekre épülô erôs összetartozás,
az infrastruktúra többé-kevésbé egységes rendszere, a népesség tudatában is
meglévô régió-tudat hoznak létre egy regionális egységet (idézi Süli-Zakar I.
1997; Agg Z. 2002) – viszont rámutat a komplexitás egy másik forrására is: a
komplex megközelítés jellemzô akkor is, ha egyszerre több szakterület képvise-
lôje próbál konszenzusra jutni, és a definícióba mindenki beleteszi a saját funk-
cionális és/vagy homogén régió-képzetének alkotóelemeit. Ez azonban egyes
szerzôknél is megjelenhet: pl. Kovács Z. (2001, 130. o.) régió-definíciója: „ter-
mészeti adottságainál, történelmi politikai hagyományainál és a földrajzi mun-
kamegosztásban elfoglalt helyzeténél fogva jól elhatárolható, a környezetétôl
elkülönülô, nagyjából homogén egység”. A részletezés persze nem biztos, hogy
célszerû, hiszen a kritériumok közé még sok egyéb elemet is bele lehetne tenni,
és ha számos különbözô tényezô egyidejû megvalósulását várjuk, akkor bizony
alig-alig találunk olyan térséget, mely régiónak nevezhetô17.

A régió komplexitása kapcsán a „geográfia álláspontjá”-t is megfogalmazza
Probáld F. (Szabó P. 2005, 159. o.), igaz nem a „tiszta régió”, hanem egy jelzôs,
az ún. „komplex régió” kapcsán: „a legszûkebb értelemben vett, komplex régió
a természeti és társadalmi-gazdasági jellemzôk igen széles köre által meghatá-
rozott, strukturálisan egyveretû, összefüggô térbeli entitás, amelyet a környeze-
ti rendszer elemei között kialakult sokrétû kölcsönhatások fûznek egységbe.”

Vannak definíciók, felfogások, melyek nem a komplexitást, hanem az össze-
tartozást emelik ki, de az összetartozásnál nagyjából meg is állnak, például: a ré-
gió olyan erôtér, amelyben a centrifugális erôk hatása erôteljesebb, mint a centri-
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petálisoké (Tóth L. 1995; id. Süli Zakar I. 1997). „A „régió”, mint fogalom alatt
– általában – egyedi sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzôket
magában foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet
értünk” (Kovács T. 2003, 141. o.). Hasonló felfogást tükröz Ashworth, G – Bora
Gy. (1999, 35. o.) megfogalmazása is (a közgazdaság területérôl), konkrétabb
tényezôk említésével: „A régió a tér olyan részlete, amelyet közös vonások
fognak össze és jellemeznek” (például ugyanaz a gazdasági ág vagy adott köz-
ponttól való függés)”, ahol az elsô tényezô tipikusan homogenitást, a második
pedig funkcionalitást jelent.

Újabb, az elôzôektôl eltérô, de lassan egyre nagyobb teret nyerô szemléletet,
úm. posztmodern alapú álláspontot képvisel e témában Faragó L. (2005, 232.
o.): „Régió: Társadalmi-politikai diskurzus eredményeként létrejövô intézmény,
amely a társadalmi gyakorlat részeként önálló területi, strukturális elemmé válik.
A hatáskörének, a feladatainak és a konkrét cselekvéseknek vannak területi vetü-
letei, amelyek határa lehet szimbolikus …, vagy kézzelfogható… ” (Errôl a
szempontrendszerrôl részletesebben ld. a következô fejezet.)

Mind a komplexitással, mind az összetartozással szemben egyre többen
fogalmazzák meg azonban azt a véleményt, amit Nemes Nagy J. (1997) szakmai
közvélemény-kutatása is kimutatott, vagyis, hogy a régióra egyetlen, kizáróla-
gos definíció nem adható. Nagy I. (2001, 59. o.) szerint is „a régió, összetettsé-
gébôl eredôen, önmagában nem értelmezhetô”, a megoldást ô abban látja, hogy
„az eltérô tartalom csak jelzôs szerkezettel használva különböztethetô meg”.
Ezzel vissza is jutunk a különbözô régiótípusokhoz.

A homogén régió (formális, uniformizált, struktúra, rendszer [Benedek J.
2000]) az, „amelynek részei nagyon hasonló természeti, társadalmi vagy gaz-
dasági jellemzôkkel bírnak, s ezek által is egységes arculatot, megjelenést kép-
viselnek” (Lengyel I .- Rechnitzer J. 2005, 30. o.), azaz a régió meghatározása
során elsôdleges elvünk a hasonlóság és különbözôség szerinti besorolás: azokat
az elemi területeket (településeket) tekintjük egy régióba tartozónak, amelyek
egy vagy több jellemzô, kritérium szempontjából hasonló értékeket mutatnak
(Illés I. 2003). Faragó L. (2005) szerint csaknem minden tudomány használja a
homogén régió fogalmát: vizsgálati szempontból (természeti jellemzôk, kultúra,
gazdasági szerkezet, jövedelmi szint, problémakörzet stb.) egynemû (hasonló)
területi egység.

E tárgykörben a homogenitással kapcsolatban több értelmezés merül fel.
Egyrészt a régió a földrajzi térben tapasztalható sokszínûség viszonyai között a
társadalmi-gazdasági-kulturális és/vagy a természeti téren megnyilvánuló
homogenitást képviseli. A homogenitás, úgy tûnik, általában inkább természeti
alapon van jelen, azaz a természetföldrajzi meghatározottság, a táj jelenti az ala-
pot (a táj, „amely teljesen homogén helyek (geotópok) sejtjeibôl épül fel”
[Probáld F. 1995, 41. o.]). Persze egyesek inkább a közös társadalmi alapra (pl.
etnikum, kultúra), helyezik a hangsúlyt, azaz „nem a tér puszta léte adja a régiót,
hanem az ott élôk töltik meg tartalommal (A. Gergely A. 1998, 12. o.). A kettôt,
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a természeti és társadalmi szempontokat összevonó szemlélet az elôbb taglalt
komplexitás kérdésköréhez vezet vissza.

Másrészt a homogén régió esetében a lehatárolás a hasonlóság elvén alap-
szik, de nemcsak sok szempont szerint, hanem akár egy-egy tényezôcsoport (pl.
természetföldrajzi, demográfiai, gazdasági, politikai [Illés I. 2003]) vagy egy-két
tényezô alapján is lehet ez. Így viszont, ha ezt elfogadjuk, számtalan esetben
beszélhetünk régióról (pl. etnikai, kulturális, nyelvi, éghajlati, topográfiai, ipari,
urbanisztikai, gazdasági, közigazgatási, nemzetközi politikai régió [Britannica
Hungarica 1998]). Emiatt mondja Enyedi Gy. (2005, 307. o.), hogy „a pontos
meghatározások nagyon fontosak, hiszen a régió – valaminô szempontból
homogén, körülhatárolható területi egység – sokféle értelmezésû lehet”. Enyedi
Gy. példaként a történelmi, kulturális, közigazgatási régiókat említi. Lengyel I. –
Rechnitzer J. (2005) szerint vannak például földrajzi régiók (természetföldrajzi
hasonlóság), mezôgazdasági, ipari, idegenforgalmi, város régiók. Vofkori L.
(2002) szerint gazdasági, kulturális, etnikai stb., Rák V. (2002) szerint kulturális,
etnikai, gazdasági, vallási, politikai, statisztikai, szociológiai, földrajzi régiók.
Kovács Z. (2001, 130. o.) – aki szerint a régió „nagyjából homogén egység” – is
osztja, hogy egy-egy régiót sokféle szempont alapján meg lehet határozni, így
vannak természetföldrajzi, kultúrföldrajzi, gazdaságföldrajzi, politikai földrajzi
régiók. Arra is felhívja a figyelmet, hogy az egyes régióképzô tényezôk között
gyakran átfedés van (erre a Kárpát-medence egy szép példa). A homogenitást
tehát értelmezhetjük egy, néhány, vagy nagyobb számú jellemzôre, melyek által
kirajzolódó térfelosztások egybe is eshetnek.

Az ilyen jellegû, elég gyakori közelítések tehát különbözô (természeti, társa-
dalmi, gazdasági), homogenitást adó tényezôkre (pl. táj, településkép, geopoliti-
kai jellemzô, történelmi szempont, etnikai, kulturális hasonlóság, hagyományok,
közös értékrend, gazdasági egyveretûség) és így típusokra helyezik a hangsúlyt.
Ez szélsôséges esetekben akár a Probáld F. (2001) szerint a spatializmus okozta
„parttalan földrajz” extrém régiótípusait (gasztronómiai, szexuál stb. régiók) is
eredményezheti. Nagy kérdés, hogy vajon szabad-e egy vagy néhány tényezôre
alapozni, vagy csak a homogenitás komplexebb megjelenése esetében beszél-
jünk régióról. A homogenitást Probáld F. (1995, 41. o.) például nem használja a
régióra, a térségtipizálás során a „csupán egy-egy természeti tényezôvel, társa-
dalmi jelenséggel vagy gazdasági ágazattal foglalkozó kutatások” során kiraj-
zolódó ún. formális körzeteknél említi (relatív homogenitás, illetve szomszédos
körzetektôl való eltérés). Ennek kapcsán Nemes Nagy J. (Agg Z. 2002) kiemeli,
hogy a legnagyobb régió-termelô szféra a gazdaság, és az ágazati körzetek egy-
egy relatíve homogén társadalmi részterület sajátos térszervezôdési egységei
(ipari körzetek, mezôgazdasági termelési körzetek stb.) Kiss J. (1998, 151. o) az
európai uniós adatok tükrében e térségtípusról azt mondja, hogy Európában „az
„ipari térség”, „agrárkörzet”, illetve a velük szinonim fogalmakat ma már csak
relatív értelemben indokolt használni: azon régiók megnevezésére, ahol az adott
ágazat érzékelhetôen nagyobb jelentôségû a régió gazdaságán belül, mint az
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országos, vagy az európai gazdaság átlagában.” Emellett azt is kiemeli, hogy a
specializáción túl a nagy infrastukturális ellátórendszerekben már szervezési,
irányítási, funkcionális egységek is nagytérségek. 

A tipizálás ráadásul nemcsak a homogén régió további altípusait hozza elô,
hanem magának a régió dualizmusának a kérdését is érinti, hiszen a lehatárolás
elve nemcsak a hasonló természeti, társadalmi ismérv, hanem a funkcionális ösz-
szekapcsolódás is lehet, és ezen belül – ha elfogadjuk a „részletezô elvet” –
újabb altípusokat eredményezhet a funkciók szerinti további tagolás. Lengyel I.
– Rechnitzer J. (2005) a tényezôkkel kapcsolatban megállapítja, hogy a
különbözô, lehatárolást jelentô (vizsgált) ismérvek egész rendszert alkotnak, és
az, hogy milyen formában, kombinációban tûnnek fel, az a lehatárolt régiók
közötti különbségekben mutatkozik meg, és a „régiók csoportosítása, azok típu-
sainak meghatározása” szerintük is fontos. (Három fô régiótípust neveznek meg
eszerint: tervezési, avagy programozási; csomóponti; homogén.) Probáld F.
(Szabó P. 2005, 159. o.) errôl úgy vélekedik, hogy „a gyakorlatban … kis számú,
ámde lényegesnek tekintett ismérv alapján szokás a régiókat lehatárolni; ilyen-
kor tehát a funkcionális összetartozás és/vagy a belsô homogenitás csekélyebb
fokával is megelégszünk”.

A funkcionális összekapcsolódás, a funkcionális régió taglalására való át-
téréskor ismételten Probáld F.-et(1995) idézhetjük: a szerzô a formális körzet
mellett felhozza a heterogén részekbôl álló ún. funkcionális körzet fogalmát is,
melynek egysége a kereteik közt zajló folyamatok, belsô kapcsolatok és
kölcsönhatások összetartó erejébôl fakad (pl. vonzáskörzet). Más azonban ezt
inkább már régiónak nevezi: funkcionális (csomóponti, nodális [Illés I. 2003],
csomóponti, gazdaságfejlesztési, vonzáskörzeti [Lengyel I. 2003], polarizált,
centrumorientált [Berey K. 1996]) régió. Bár magyar értelmezéseket citálunk, de
Hoover, E. fogalmi bonyodalmakat okozó véleménye ide kívánkozik: „A funk-
cionális régiók speciális esete a csomóponti (nodális) régió, amikor egy fókusz
(város) és vonzáskörzete között erôteljesek a vertikális interakciók” (Lengyel I.
2003). Azonban inkább jellemzô a kettô szinonimaként való használata, mivel a
komplex földrajzi térben a kettô együtt jár. E típusú régiónk a térszervezôdés
alapegysége, és igaz rá, hogy a belsô kapcsolatok jelentik a döntô kritériumot
(Illés I. 2003), ezért a csomóponti régió „a tér, mint erôtér fogalmával azonosít-
ható, a gazdasági tevékenységek térbeli sûrûsödését veszi alapul, általában egy
vagy több nagyvárost mint térbeli csomópontot és vonzáskörzetét tartalmazza,
fôleg gazdasági, településhálózati vizsgálatok nyomán alakult ki” (Lengyel I. –
Rechnitzer J. 2005, 30. o.). E régiótípust említi – az ún. adminisztratív mellett –
Berey K. (1996) is, a többé-kevésbé autonóm gazdasági mûködést, a belsô inter-
akciók magasabb szintjét és az interakciók centrumaként mûködô központot ki-
emelve. Süli-Zakar I. (2003, 128. o.) szerint is: „fontos a részek közötti funk-
cionális összetartozás”, és ennek térbeli megjelenését úgy értelmezi, hogy a
regionális szervezôdés meghatározó elemei a központ (centrum) és a vele szim-
biózisban élô, de tôle függô helyzetben lévô környezete (periféria) (Süli-Zakar
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I. 1997), tehát a régiók és a nagyvárosi centrumok léte szorosan egymáshoz
kötôdik (Süli-Zakar I. 2005). Pálné Kovács I. (2001) is kiemeli, hogy egy régión
belül alapvetô ellentétpárnak tekinthetô a centrum és periféria viszonya. Általá-
nosabban fogalmaz Lengyel I . – Rechnitzer J. (2005): az ilyen belülrôl-alulról
szervezôdô régióknál a régión belüli kapcsolatok domináns része egy vagy több
pólus (általában nagyváros), azaz csomópont és környezete között figyelhetô
meg. Kovács Z. (2001) szerint viszont a régió fejlettségét tekintve áll az, hogy
nem egységes, és centrum-periféria térség(ek)bôl áll. A centrum-periféria reláció
ebben a kérdéskörben összefügg a funkcionális összetartozás egyik alapelemé-
vel, a társadalmi-gazdasági hierarchiával.

Ennél a régiótípusnál is figyelembe kell venni azonban azt, hogy a funk-
cionális kapcsolatok, melyek nagyon sokfélék (munkába, iskolába járás,
bevásárlás, ellátási körzet, beszállítói hálózat stb.), lehetnek egy, két, több
tényezôsek, vagy akár komplexek. Ha például leszûkítjük a gazdasági térre és a
gazdasági kapcsolatokra az ilyen jellegû kapcsolódást, akkor a csomóponti régió
tényleg csak egy típusa a funkcionálisnak, mivel például vannak az egyenrangú
pólusokból felépülô klaszterek, melyeken belül a funkcionális kapcsolatok
inkább horizontálisak semmint vertikálisak. A funkcionális régiónál tehát el
lehet különíteni a kapcsolatok típusait: vertikális kapcsolatok (a központba és
visszairányuló), horizontális és kiegészítô kapcsolatok (kiegészítô javak
elôállítása és szolgáltatások nyújtása) (Lengyel I. 2003). Rechnitzer J. (1998, 32.
o.) a hálózatok, klaszterek vonatkozásában emiatt mondja: „A régió meghatá-
rozásokat célszerû lesz a jövôben hálózatok alapján is értelmezni. A régiókat úgy
felfogni, mint egy sajátos, egyediséget mutató együttmûködéseket egy körül-
határolt földrajzi térben, ami az ott található különféle rendszerek egymásra épü-
lése és kapcsolata alapján szervezôdik.” Ilyen, nem annyira elterjedt értelemben
használja a funkcionális régió fogalmát Faragó L. (1994, 2005) is: a funkcioná-
lis régió, gazdasági körzet hasonló feladatot, tevékenységet ellátó terület, ahol a
különféle intézmények és gazdálkodók funkcionális (gazdasági) kapcsolatban
állnak egymással, klasztereket alkotnak (pl. nehézipari körzetek, üdülôkörzet).
Ennél – bár igazából érthetô, de – mindenképp zavaróbb szemlélet: a funk-
cionális régió bizonyos funkciók ellátására jön létre, így a közigazgatási terve-
zés, vagy az EU regionális politikájának területi egysége lehet, de egyéb krité-
riumok szerint nem valós entitás (Szabó R. 2005).

A tényezôk száma miatt van, hogy Nagy I. (2001) a funkcionális kategóriát
még tovább bontja: komplex funkcionális (több funkció együttesen) és funk-
cionális (egy specifikum) régió. Lengyel I. (2003) viszont két alapvetô típust
határoz meg: az egyik közgazdasági alapú, a gazdasági interakciókat tartja szem
elôtt (gazdasági interdependencia), bizonytalan határokkal (mely típusba akár
egy bevásárlóközpont piaci vonzásterülete is beletartozik), a másik viszont a
centrum-vonzáskörzetet veszi alapul, és a közigazgatási-statisztikai térfelosztás-
hoz igazodás miatt pontos határokkal megadható.

A kapcsolatrendszer, a funkcionális kötôdés jellegzetes földrajzi formációja,
a vonzáskörzet, mint „régiógeneráló” jellemzô más szerzôknél is fellelhetô.
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Benedek J. (2000, 82. o.) szerint a funkcionális (vagy polarizált) régiót, mint az
egyik régió-alaptípust a vonzásközpont és a polarizált részek közötti kapcsolat-
rendszer határozza meg. Illés I. (2003) szerint egy csomóponti régió esetében a
kapcsolatok nagy része a csomópont és vonzáskörzete között bonyolódik le.
Tóth J. (2004, 2005 302. o.) szerint a történeti fejlôdés során „a települések
vonzáskörzetekbe szervezôdtek, majd ezekbôl formálódtak a régiók”, a régió
tehát vonzáskörzetekbôl mint építôkövekbôl formálódik. Gyôri R. (1999) is ki-
emeli a térkapcsolatok (gyakran ismétlôdô ugyanolyan irányú mozgások) szere-
pét, az ún. a térszerkezeti egységek kialakulásában. (A térszerkezeti egységek
hierarchia-értelmezésében [79. o.] a vonzáskörzetek hierarchiáját hangsúlyozza:
pl. „egy nagyobb város … szolgáltatását több kisebb város vonzáskörzetének
lakossága is igénybe veszi, ...” mely alapján egy régiót mint nagyobb térszerke-
zeti egységet is el tudjuk képzelni.)

Ezekkel szemben például Fleischer T. (2001, 59. o.) „sugalmazásnak” tartja,
hogy „a központ kisugárzása alakítaná ki maga körül a régiót”, és Enyedi Gy.
(2005) az ellen, hogy „régiók régóta léteznek, ezeket mindennapi térhasznála-
tunkkal mi magunk fokozatosan alakítottuk ki” (Tóth J. 2005, 302. o.), mint
elszólás ellen (mivel Tóth J. [-Pap N. 2002, 2005] is különbséget tesz település,
vonzáskörzet, régió és ország között118) hevesen tiltakozik: a településhatárt
átlépô mindennapi térhasználat – véleménye szerint – városi vonzásterületeket,
kistérségi kapcsolatokat hozhat létre, melyekbôl automatikusan nem épül fel egy
régió. Süli-Zakar I. (2003, 128. o.) szerint viszont igen: „A régió földrajzilag
közel fekvô nagy- és kisvárosi vonzáskörzetek, településegyüttesek, infrastruk-
turális hálózatok funkcionális összekapcsolódása, integrálódása, amelyek életé-
ben egyre nagyobb szerepet kapnak a szomszédsági kapcsolatok.” Az össze-
kapcsolódás jelenségét úgy is nézhetjük, hogy a különbözô térkategóriák
(települések, városok, vonzáskörzeteik, az agglomerációk, régiók stb.), „mint a
társadalom számára létrehozott makrokörnyezeti rendszerek”, nagyságrendjük
függvényében más és más, alacsonyabb rangú környezeti rendszerekbôl, mint
rendszerelemekbôl épülnek fel (Müller L. 1982, 91. o.), és ebben a rendszerben
mely elemet tekintjük már régiónak, és melyet nem. 

Ki kell tehát emelnünk, hogy a vonzáskörzet nem egy rossz közelítés, csak a
régió kiterjedésével kapcsolatos értelmezések keverednek: mekkora egységet
tekintsünk régiónak. Például Lengyel I. (2003, 82. o.) kifejti, hogy egy metropo-
lisz, mint egy ingázási központ körül is lehet csomóponti régió, ahol az ingázók
„naponta vissza is térnek az alvótelepülésekbe”. Azaz egy nagyváros, fôváros
körül, jó közlekedés esetén, létrejöhet egy nagy kiterjedésû „mindennapos”
vonzáskörzet, mely funkcionális régiónak hívható, de a modern technika ellené-
re nem jellemzô a munkavégzési, iskolába járási stb. mindennapi tevékenység
nagy hatósugara, így általában egy kis- vagy középváros körül legfeljebb egy
hazai „kistérség nagyságú” funkcionális körzet alakul ki. Ha azonban általános
értelmezésben vesszük a régiót (a régió településnél nagyobb, megfelelô krité-
riumok alapján lehatárolható területi egység) akkor e körzetek is nevezhetôk
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régiónak is. A kiterjedésen túl a kapcsolatok gyakoriságáról, intenzitásáról is szó
van ezek kapcsán (Lengyel I. – Rechnitzer J. [2005] szerint döntô a központ és
a környezete közötti interakciók gyakorisága): ha eltekintünk a mindenna-
posságtól, akkor több tényezô esetében egy régió, akár vonzáskörzetként is fel-
fogható, hiszen például Magyarországot vagy a Kárpát-medencét (Regio
Pannonia) Budapest tág vonzáskörzeteként is szokták aposztrofálni.

A jelenség történeti folyamatára (vonzáskörzet fokozatos kiterjedése, tartal-
mi átalakulása, a kistájból régióvá válás) és a munkamegosztásbeli váltással
együtt járó térszervezôdési átalakulásra (illetve ezek történeti vizsgálatára) hívja
fel a figyelmet Andrásfalvi B. (1980) munkájára alapozva Gyôri R. (1999).
Hasonló folyamatról, csak kiterjedtebb terekre vonatkozóan szól Benko, G.
(2000), mikor a regionalizáció változó mértékérôl értekezik a hatalmas regioná-
lis egységek (területi csoportosulások) kialakulása kapcsán (nemzetállamokat
felszámoló makrorégiók, regionális tömbök, pl. EU, NAFTA stb.). Ez utóbbi
területi dimenzióban Probáld F. (1995b, 18. o.) is beszél funkcionális régióról: a
világgazdaság szerkezetében az ún. akciócentrumok körül (pl. USA, európai
integráció, Japán, korábban a Szovjetunió) meghatározott erôtér (vonzástér) ala-
kult ki, „ezeket az erôtereket tartjuk a policentrikus világgazdaság legmagasabb
rendû funkcionális – tehát nem a homogenitás, hanem a belsô kölcsönhatások
által meghatározott – régióinak.”

Azonban más értelemben – területfejlesztési szemszögbôl, az el nem érhetô
területi kiegyenlítés helyett a térségi harmóniára (egyensúly) helyezve e tevékeny-
ség súlypontját – beszél Bartke I. (2001, 30. o.) ún. funkcionális régiókról: „azok
a térségek tekinthetôk funkcionális régióknak, amelyeken belül a modell hét
tényezôje közötti vertikális kapcsolatok harmonikusak, illetve egyensúlyuk
megteremthetô” (1. táblázat). Felfogásában a hét szint, mint „modell a területi
egységek (régiók) szerkezeti sémájaként is felfogható” (Bartke I. 1999, 4. o.). A
modellje szerinti szinteket ún. „layer”-es tértagolásban is értelmezhetjük, és ez
alapján szemléletére az a jellemzô, abban tér el az eddigiektôl, hogy nem a víz-
szintes, a „sík feldarabolása” által kapott lapok nagysága, alakja (térfelosztási
szempontok), az egyes síkoknál a darabolás szempontjai (funkcionalitás, homo-
genitás – egy, két, több tényezô figyelembevételével), a lapok egymásra illesz-
kedése (komplexitás), hanem e lapok közötti összetartozás-taszítás áll a figyel-
me középpontjában (tényezôk közötti vertikális kapcsolatok). A funkcionális
régiójánál a hét lap közötti összetett kapcsolati háló nem ritkás, szakadozott,
gyenge stb. Azonban úgy látja, hogy arra a kérdésre, hogy mely tényezôk milyen
típusú vertikális kapcsolatai hozhatnak létre horizontálisan összefüggô régiókat,
az a válasz, hogy a hét sík közül a felsô három feldarabolódott mivolta a leg-
tartósabb (eszmék, értékrend, életmód), így ezek mentén célszerû keresni a
harmóniát. Tóth J. (2004) – a vonzáskörzetek jelentôsége mellett – szintén ki-
emeli, hogy a tartós együttlét, a hagyományok, a kialakult közös értékrend is
összetartja az egy régióban élôket. Valami hasonlót próbál megfogalmazni
Vofkori L. (2002, 297. o.) is: a régió „olyan területi egység, dinamikus fogalom,
melyben az ember mindennapi élete során egyre személyesebb jellegûvé válik.”
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Visszakanyarodva a két klasszikus régiótípusra, ki lehet emelni, hogy elvi
alapjuk az általános térfelosztásban is értelmezhetô. Benedek J. (2000, 55. o.)
így fogalmaz a térfelosztásról: „A tér mint fogalom lehatárolási módszereit
regionalizálásnak nevezzük és az így létrejött egységet régiónak. … A regiona-
lizálás abból az alapfeltételezésbôl indul ki, hogy a megfigyelt tartalmak között
összefüggés létezik, tehát bizonyítékokat hozhatunk egy régió létezésére. …
Ezért tekintjük a régiót úgy, mint a társadalom térbeliségének tényfeltárási
formáját, a téranalízis operatív formáját.” Az összefüggést külön értelmezi
Nemes Nagy J. (1998) a térfelosztásnál, valamint Benedek J. (2000) a pozitív-
tudományos regionalizálásnál, amikor különbséget tesznek a funkcionális ösz-
szetartozás követése, például a központ-vonzásterület kapcsolatrendszer, és a
belsô homogenitás érvényesítése között. Benedek azt is kiemeli, hogy „mind a
homogén, mind a funkcionális régióépítmények módszertani képzôdmények.”
E kettôs felosztási technikát emeli ki Enyedi Gy. (1996, 8. o.) is: „a terület
(régió) meghatározott ismérvek (szerkezeti hasonlóság, funkcionális összekap-
csolódás) szerint kiválasztott településcsoportot jelent. E csoportokat vagy a
hasonlóság vagy a szerkezeti-funkcionális összekapcsolódás köti össze.” A két
szemléletet szeretné egyszerre érvényesíteni Csatári B. (1997), aki szerint a tár-
sadalomföldrajzi tér tagolása esetén a két jellemzôt (homogenitás, funkciona-
litás) szükséges figyelembe venni, sôt mellettük a – korábban már emlegetett –
identitás is figyelembe veendônek tekinti. Ennél bôvebb térfelosztást vesz Illés
I. (2003) midôn kifejti, hogy a lehatárolás alapvetô logikája, célja és szempont-
jai szerint háromféle régió-lehatárolást különböztethetünk meg: a homogenitá-
son alapulót, a belsô kapcsolatok jellegén, intenzitásán alapulót, valamint a fej-
lesztéspolitikai célú régiólehatárolást. E szemléletek a térfelosztásra helyezik a
hangsúlyt, de magukban hordják azon kétely csíráját, hogy vajon a régió
önmagában is létezô, kialakuló vagy a térfelosztással mi határoljuk le (ld. követ-
kezô fejezet).

Némileg más megközelítésben taglalja e kérdéskört Lengyel I. (2003), illetve
Lengyel I. – Rechnitzer J. (2005) a regionális gazdaságtan kapcsán. Kiemelik,
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hogy az eltérô térbeli szerkezeteknél (szimbolikus tér, intézményi tér, fogyasztás
tere, termelés tere) a vizsgálat szempontjai és fôbb kérdései különböznek, így
más-más módon kialakított területi egységek használata a célszerû. A régió
fogalma ezek közül az intézményi és gazdasági térszervezôdésnél használatos.
Ezen túl – véleményük szerint – a regionális tudomány, mint társadalomtu-
domány szemléletében: „a régió területileg összefüggô, a vizsgált társadalmi és
gazdasági jelenség szempontjából homogénnek tekintett, határaival többé-
kevésbé megadható térség.” (Lengyel I.-Rechnitzer J. 2005, 76. o.)

Több szempontból egyedi, ezért külön érdemes kiemelni Nemes Nagy J.
(1999, [-Szabó P.] 2000, [Agg Z.-] 2002) régió-értelmezését, különösen annak
kapcsán, hogy miben tér el a régió fogalma más térkategóriktól. Véleménye sze-
rint a régió – hasonlóan a vele szoros rokonságban lévô olyan fogalmakhoz mint
terület(egység), térség, körzet, tartomány – társadalmi térkategória. Kiemeli azt
is, hogy „a régió fogalmát indokolt elválasztani a hozzá legközelebb álló ter-
mészeti térkategóriától, a természeti földrajz alapegységétôl, a tájtól, miközben
természetes az, hogy a régióknak is van adott mértékû természeti meghatáro-
zottsága, s tájak is magukba integrálnak társadalmi elemeket.” (2002, 405. o.).
Ezt Süli-Zakar I. (2005, 188. o.) úgy látja, hogy „a természetföldrajzi tájakkal
szemben a régióképzésben alapvetô szerepet játszik a gazdasági tér, hiszen a
gazdasági élet szereplôi … a legaktívabb régióformálók”. Faragó L. (2005) vi-
szont a földrajztudományhoz, a természetföldrajzhoz kötve a természeti tájat az
ún. földrajzi régióval azonosítja. Legutóbb Probáld F. (2001) munkája foglalko-
zik részletesen a táj és a régió kérdéskörével. Szintén ô (1995) szisztematikusan
áttekinti a regionális földrajzi kutatások térbeli egységeit, az ezek meghatá-
rozására történt többféle kísérletet, és taglalja, hogy vajon milyen viszonyban
állnak egymással e térkategóriák: különbözôek, részben azonos értelmezésûek,
vagy egyik a másik altípusa. Általában az a jellemzô, hogy a különbözô térka-
tegóriák összemosódnak, egymás szinonimáiként jelennek meg (pl. Berey K.
[1996] területi egység [régió], Enyedi Gy. [1996, 8. o.] „a terület [régió] … ;
Kovács Z. [2001 130. o.]: „régió … nagyjából homogén egység (táj, vidék, kör-
zet stb.) … egyes régiók (kis- és nagytérségek)”, illetve a regionális kifejezést
gyakorta a területi szinonimájaként használják. Ez azért lényeges, mivel Nemes
Nagy J. a térség és a régió fogalma között különbséget tesz, méghozzá oly
módon, hogy kifejti, véleménye szerint mikor lehet egy térség régió, s ezzel defi-
niálja is utóbbit: a régió a regionális tudományban a lehatárolt, a környezetétôl
elkülönülô területi egység a nemzeti és a települési szint között, amelyet a tár-
sadalmi folyamatok széles körét átfogó, soktényezôs társadalmi-gazdasági ösz-
szekapcsoltság (kohézió), lakosainak érzékelhetô regionális összetartozása
(identitástudata) valamint érdemi irányítási hatáskörû és önállóságú regionális
intézmények rendszere fog tartós egységbe (1. ábra)19. (Ezek szellemében be-
szél az egy tényezô menti térfelosztás esetében mindössze körzetekrôl [ágazati
körzet, funkcionális körzet].) E többkomponensû folyamat – belátása szerint is
– nagyon szigorú kritériumokat tartalmaz, amelyeknek a területegységek csak
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hosszú történelmi fejlôdés eredményeként tesznek eleget. Ezt leginkább az iden-
titás kialakulása igényli. A Nemes Nagy-féle szemlélet lényeges eleme, hogy
egyesíteni próbálja az eddig tárgyalt régiót a késôbb taglalásra kerülô közigaz-
gatási régióval, ezzel mintegy ötvözve a tudomány és a gyakorlat oldalát.

Ha ezt az elméleti megközelítést és a szigorú kritériumokat vesszük alapul,
akkor gyakorlatilag alig-alig találunk régiókat, Európában talán a német tar-
tományok közelítik meg legjobban. Mégis ez a megközelítés, a figyelembe vett
szempontok miatt, jól alkalmazható például az Európában fellelhetô területi
szintek osztályozására: a három elem egyes jellemzôivel lehet ellátni különbözô
szinteket.

Hasonlóan kiélezi a régióvá avanzsálás szükséges kritériumainak jelenségét
Rák V. (2002), ki szerint a nemzetközi politikai viszonyok elmélete négy olyan
meghatározó elemet különít el, melyek hiányában nem beszélhetünk régiókról:
földrajzi elem (területi egység), politikai elem (közös érdekek, illetve problé-
mák), gazdasági elem (a nemzetgazdaság komplementaritás-kényszere és a gaz-
dasági autarchia lehetetlensége), történelmi elem (kulturális és szociális homo-
genitás, a politikai viselkedés hasonlósága, hasonló gazdasági fejlettség).

Itt térünk ki arra, hogy az idôbeliség több formában is elôkerül a régió
kapcsán. Ha a Nemes Nagy-féle felfogást idôben nézzük, akkor mintegy folya-
matként értelmezhetjük a térségbôl régióvá válást (határ Û kohézió Û identitás,
irányítás), és történeti példákat találunk rá kontinensünkön. Azonban az is igaz,
hogy a rendkívüli változatosság miatt egyes államok területi struktúrái, illetve
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Régióformáló folyamatok (Nemes Nagy J. 2000)
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azok változásai csak óvatosan illeszthetôk be általános tendenciákba, vagy prob-
lémás lehet, ha éppen ezeken keresztül állapítunk meg tendenciákat (pl. regio-
nalizmus, föderalizmus) (Szente Z. 2001). Az idôbeliség kapcsán az is lényeges,
hogy egyesek szerint „a régiót nem a tér teszi, hanem az idô, a történelem” (Bois,
P. 1971 id. A. Gergely A. 1998), és a régió léte meghatározott idôtartamra iga-
zolható (Gyôri R. 1999). Ezen megállapítások már közel járnak az ún. regioná-
lis transzformáció folyamatához, mely egy egyre többet idézett finn geográfus,
Paasi, A. nevéhez fûzôdik, aki a régiók úm. intézményesülésének elméletét
kidolgozta: megvizsgálta a régiók kialakulásának dimenzióit és megfogalmazta
a régióformálódás logikáját és történetiségét (hogyan keletkeznek, alakulnak át
és tûnnek el a régiók) (errôl ld. pl. Patkós Cs. 2005).

A különbözô közelítések, típusok után a régió jegyeit boncolgató kritikai
hangoknak is teret kell adni. A. Gergely A. (1998, 53. o.) szerint „a legtöbb, leg-
gyakoribb definíciókból hiányzik a belsô erôk képzete, hiányoznak a tartóoszlo-
pok, emberi-társadalmi tartalmak”, illetve Bartke I. (1999) szerint történelmileg
tartósak igazából az eszmék, értékek és bizonyos fokig az életmód térbeni elté-
rései. Ezekkel lehet vitatkozni, de talán a leglényegesebb az, amit még A.
Gergely A. (1998, 13. o.) kiemel: a különbözô régió meghatározásokkal az a
helyzet, hogy „csak alkalmilag használhatók”. Ez mind a térben, mind az idô-
ben értelmezhetô: a régió idôtôl, tértôl (helytôl) függô képzôdmény (Lengyel I.
2003). Egyrészt a földrajzi tér sokszínûsége miatt egy-egy térben más és más
tényezôk domborodnak ki, más és más jegyek formálják a régiókat (például a
homogéneknél itt az egyveretû táj, ott az etnikum stb., vagy például a funk-
cionálisoknál itt a munkaerôvonzás, ott az árucsere), azaz nem mindegy mi szer-
vezi egységgé a régiót, mi adja meg neki a karakterét. Ez, a különbözô tényezôk
közül csak egyesek megjelenése miatt, azonban inkább a homogenitáson alapuló
régiókra áll, míg a funkcionálisok esetében gyakorta igaz, hogy a konkrét föld-
rajzi tértôl független, világszerte értelmezhetô generalizált jellemzôk megfigyel-
hetôk (pl. ingázás, piacra járás), bár igaz, ezek térségenként, helyenként eltérô
fontosságúak és szerepûek is lehetnek (a funkcionális összekapcsolódás külön-
bözô típusai).

A tényezôfüggés a térbeliségen túl az idôbeliségre is áll, például a régió (és
fogalmának) jegyei, összetevôi az európai fejlôdés különbözô korszakaiban elté-
rôen alakultak (Horváth Gy. 2005), így a különbözô korokban más és más fak-
tor formálta egységgé a régiót, vagy legalábbis eltérô súllyal szerepeltek a
különbözô jellemzôk (például a középkorban a piacra járás, az ipari forradalom
után a városi ipari üzembe járás). Ráadásul a globalizációs folyamatok hatására
is megváltoznak a társadalmi feltételek, ezáltal a korábbi térszervezôdési módok
is átalakulnak (Lengyel I. 2003). 

A „tudományos blokkban” arra is ki kell térnünk, hogy vannak más „tér-ese-
tek” is, a régió nem az egyetlen nehezen értelmezhetô térfogalmunk, és más ese-
tekben ia gyakorta a fentebb vázolt tényezôk, kérdések, problémák kerülnek
ismételten elô. Példa rá, amikor az összetartozás alapján különítenek el más
típusú térségeket: Bálint J. et al. (2001) szerint a vidéki térség létrejöttét és
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elhatárolhatóságát a kohézió, valamilyen összetartó erô határozza meg, amelyek
közül a leggyakoribbak a földrajzi viszonyok, etnikum, nyelv, vallás, foglal-
kozás, életszínvonal hasonlósága, azonossága, közös sors stb. Vagy például itt a
kistérség fogalmunk, melynek hazai értelmezése Csatári B. (1997) szerint több-
féle lehet, mást érthetnek alatta a különbözô kutatók, szakemberek. Csatári
ugyanakkor egy definíciót is ad rá: a kistérség olyan területi egység, amelyet a
falu-falu vagy a falu-(kis)város közötti, elsôsorban a lakosság mindennapi szük-
ségleteit kielégítô térkapcsolatok határoznak meg. További szavai ismerôsen
csengenek: három alapvetô jellemzôjük a homogenitás, a funkcionalitás és a –
lokális kulturális tényezôk alapján meghatározott – identitás, és bárminô tartal-
mat és elhatárolási módszert választunk tehát egy adott társadalom-földrajzi tér
tagolására e jellemzôket szükséges figyelembe venni. Ez alapján azonban joggal
merül fel: mi különbözteti meg akkor a régiót a kistérségtôl? Talán az, hogy az
egykori járás fogalmára gondolva a hazai kistérség „beláthatóbb és bejárhatóbb
terû”, ember közelibb, világosabb a belsô és külsô viszonyrendszere, és úgy
tûnik könnyebben elfogadható és azonosítható a tartalma (nem kell a meghatá-
rozással sokat bíbelôdni, csak a pontos határok meghúzása kérdéses). Ezzel
szemben a régió valami más dimenzióban próbálja a teret tagolni, és mivel sok-
kal vitatottabbak, összetettebbek, néha szelektívebbek a térformáló tényezôk,
így ez már erôsen függ a közelítés szemléletétôl, és a régiót „meghatározott terü-
leti egységnek” hívhatjuk inkább. Az ezeken kívüli, tradicionális, közigazgatási
területi szintek (hazánkban a megyék) kapcsán más a helyzet: nem kell meghatá-
rozni, és szerepe (közigazgatás) is körvonalazott (a megye az megye, és teljesen
más kérdés, hogy meddig és milyen funkciókkal tartható fenn).

A lehatárolás elvei mellett, a gyakorlati oldal felé közeledve, arra is kell
térnünk, hogy a régió esetében mekkora is a lehatárolt térrész? Berey K. (1996)
szerint a régióhoz, mint területi egységhez nem tartozik világos nagyságrendi
definíció. A területi tudományok berkein belül a régióval kapcsolatos vélemé-
nyek többsége azonban abban megegyezik, hogy a régiót jellemzôen a helyi
(lokális), a települési szint fölé és a nemzeti szint alá helyezi (Nemes Nagy J.
2000; Faragó L. 2001, 2003). A. Gergely A. (1998, 12. o.) megfogalmazásában:
a tudományos tradíció felfogásmódja a régiót úgy körvonalazta, mint valamely
makroegységet, amely funkcióit éppen abból nyeri, hogy „keretei már nem loká-
lisak és még nem államiak”. Illés I. (2003) véleménye szerint a régió olyan terü-
leti egység, mely más, mint a szuverén állam és valamely más kritériumok alap-
ján alakul ki, határoljuk le. A megadott intervallumon belül a méretkategóriával
kapcsolatban azonban nem egységes az álláspont, mivel vannak kik csak „nagy”
területi egységeket fogadnak el régiónak, míg másoknál az általános elv a mérv-
adó, s így minden egység a két területi szint (ország, település) között – ha meg-
felel a régió-lehatárolás kritériumainak – általános értelemben régió. (Már írtuk,
hogy a területi kiterjedés kérdése és a funkcionalitás problémája össze is ér,
midôn a vonzáskörzet értelmezésérôl és nagyságáról folyik a disputa.)

Persze a régió ilyen formájú területi értelmezésének – mely Lengyel I. (2003)
szerint a közigazgatásban, a regionális tudományban és a regionális politikában
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terjedt el – széleskörû elfogadtatását nem lehet végig vinni, mivel a földrajzi
környezeti rendszer szervezôdésének legkülönbözôbb szintjeire alkalmazható a
régió fogalma, azaz nem köthetô az államokon belül kialakult vagy létrehozott
pl. igazgatási egységekhez (Probáld F. – Szabó P. 2005). Régióként definiálha-
tunk országon belüli területi egységeket, országok határ menti területeit, de akár
hasonló jellemzôkkel bíró országcsoportokat (Kovács T. 2003), illetve több
települést, vagy egy-egy tájegységet magában foglaló területrészt, több ország
egymáshoz kapcsolódó országrészét, több országot (Berey K. 1996). Például ez
utóbbi mérettartományban gondolkodik a történelemtudomány, a politológia stb.
Ennek eklatáns példája Közép-Európa, mint régió jelensége („közép-euró-
paiság”). Hasonlóan nagyobb terekben „él” a közgazdaságtan is: a közgazdasá-
gi szakirodalomban a regionális kifejezés kétféle értelemben fordul elô, egyrészt
szubnacionális területi egységek megnevezésére (regionális gazdaságtan), más-
részt földrésznyi méretû nemzetközi integrációkra (fôleg világgazdaságtan)
(Lengyel I. 2003). A régió a makroökonómiában országcsoportot jelöl (Faragó
L. 2005). Ráadásul a korai nemzetközi integrációval foglalkozó irodalom a
regionális integráción a kontinenseken, vagy a szubkontinenseken lévô országok
egyesülését értette, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok tana szerint pedig a
régió alatt értjük az azonos földrajzi területen elhelyezkedô országok csoportját,
pl. Nyugat-Európa, Észak-Amerika stb. (Kruppa É. 2003). Ez tehát a világgaz-
daság-kutatók méretkategóriája (ld. pl. Probáld F. 1995b; Bernek Á. – Süli-
Zakar I. 1997; Kruppa É. 2003), hiszen a világgazdasági elemzések régiói
lényegében a kontinensek (Vofkori L. 2002), több országnyi gazdasági erôterek.
Kisebb nevezéktani problémákba torkollott újabban, hogy a szupranacionális
szintet makrorégiónak (Lengyel I. 2003), nagyrégiónak (Vofkori L. 2002), vala-
mint ún. nagytérségi régióknak is szokás nevezni (Bernek Á. – Süli-Zakar I.
1997), utóbbi talán a legkevésbé szerencsés. Külön kategóriát és elnevezéseket
jelent Európa esetében a határokon átnyúló vagy a határra szervezôdô régiók, pl.
az ún. eurorégiók, mely Vofkori L. (2002) szerint egy olyan terület megjelölésé-
re szolgál, ahol a kölcsönös interregionális vagy határokat áthidaló gazdasági,
szociális, kulturális és más jellegû együttmûködések léteznek két vagy több
állam, illetve helyi kormányzataik között. Ez a típus azonban inkább a gyakor-
lati oldalon használatos. A klasszikus régiótól „lefelé elmozdulva”, a lokalitás
szintjén is elôkerül a régió fogalma, például a település- és városszociológusok
számára markáns jellemzôi és elkülönülése miatt két-három falut, néhány tele-
pülésbôl álló kistérséget, akár egy városrészt is régiónak hívnak. Süli-Zakar I.
(2003) szerint a hétköznapi ember régió felfogása is elég tág határokat ad meg:
fél kontinensnyi területet, országrészt és néhány falu határát is régiónak titulál-
ják. Illés I. (2003) viszont azt emeli ki, hogy eredetileg a szuverén államnál
kisebb, annak részét képezô uralmi, kormányzati területet jelölt a régió, de ké-
sôbb a szót felhasználták a szuverén államnál nagyobb területek, országcsopor-
tok megjelölésére is.

Erôteljesebb térelméleti hangsúllyal a régió a globális és a lokális közötti
mezoszint (Süli-Zakar I. 2003), a nemzeti és a helyi szintek közötti mikro-,
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mezo- és makro-térkategória (Faragó L. 2005), és a regionális tér a makroterek
(világ, országcsoport, ország) és a lokális terek (település, lakókörzet) között
helyezkedik el (Nemes Nagy J. 1998). A szakirodalomban nem egységes (és
nevezéktanilag talán nem is szerencsés) azonban a mikro-, mezo-, makrorégió
meghatározás. Két, nagyjából egybecsengô felfogás: Szilágyi I. (1998) állam
alatt – mikrorégió, ezek határon átívelô területi szervezôdései – mezorégió, álla-
mok szövetsége – makrorégió, mint pl. EU; Grúber K. (2000) makrorégió az
állam szintjét meghaladó régió, mikrorégió az állam alatti. A „nagy régióban a
kis régió” szemléletet Süli-Zakar I. (2005, 189, 190. o.) is megjeleníti, újabb
nevezéktani bôvülést okozva ezzel: „A régió dialektikus megközelítésébôl az is
következik, hogy a régióknak létezik egy szintek szerint felépülô hierarchikus
rendszere. Ez azonban nem választható el a globális világrendszer hierarchikus
rendszerétôl… egy-egy régió maga is több alrégióból, szubrégióból állhat – ahol
például az ágazati szubrégiók részben átfedik egymást – ugyanakkor adott szem-
pont(ok)ból régiónak tekintett térség más nézôpontból maga is egy nagyobb
régió alrégiója lehet.” A szubrégiót emlegeti Berey K. (1996) is, szerinte az
adminisztratív (közigazgatási) régiók különbözô típusú szubrégiókból állhatnak.
Ezek kapcsán csak egy biztos, mindig egyértelmû kontextusok vagy értelmezé-
sek kellenek ahhoz, hogy érthetôk legyenek e „mérettel jelzôsített” régió-fogal-
mak.

A fejezet lezárásaként összefoglalóan azt lehet mondani, hogy míg a régiótí-
pusok kapcsán a két kategória (homogén és funkcionális régió) eléggé széles
körben elterjedt és használatos, tartalma jórészt egybecseng, addig magára a
régióra egységes definíció nincs. Vagy az összes típusra (gyakorta az alább
következô közigazgatásit, területfejlesztésit is beleértve) próbálják megadni, és
akkor általában túl hosszú és összetett, egyes elemeikben el-eltérô definíciók
születtek (magukban foglalva, felsorolva vagy szembeállítva a különbözô típu-
sok jegyeit), vagy pedig rövidek, frappánsak a meghatározások, csak akkor vagy
nagyon egyéniek, vagy szinte semmitmondók. 

A régió a gyakorlatban

Ezzel a fejezettel átlépünk a térszervezôdés oldaláról a tér szervezésének
szintén összetett kérdéskörébe. Azonban itt is egy kettôsség lesz a meghatározó
(közigazgatás, területpolitika) melyeket az alábbi megközelítések hangsúlyoz-
nak. „A regionális tudomány szerint a szubnacionális régió, mint területi egység
az országon belüli intézményi tér valamelyik területi szintjéhez tartozó közigaz-
gatási egységeket jelenti.” (Lengyel I. 2003, 73. o.). (Az intézményi tér a szerzô-
nél a társadalmi szerkezet három alapvetô jellemzôjének egyikének [politikai-
jogi] térbeli szerkezete.) Ezt az álláspontot ismétli Enyedi Gy. (2005) is, ám ô az
ún. közigazgatási régió kapcsán. Berey K. (1996, 13. o.) pedig azt mondja: „a
régió, mint területi egység a területi tervezés és politika alapvetô kategóriája.”
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A „régió a gyakorlatban” kérdéskörnél még az elôzônél is erôsebb deter-
mináló tényezô a nemzeti régió-felfogás. Ez a „magyarországi régió-kérdés”
elemei révén cseng vissza közvetlenül vagy közvetve számos hazai publikáció-
ban. A régió nálunk fogalmilag a megyék feletti funkcionális és területi képzôd-
mény (Hajdú Z. – Horváth Gy. – Pálné Kovács I. 2002), a megyénél nagyobb és
az országosnál kisebb területi egység (Pálffy I. 2000), azaz a magyar szakmai és
a politikai közvélekedésben ma már a megyénél nagyobb egységet értenek régió
alatt (Agg Z. 2003b), „a mai területfejlesztési, jogi és köznapi szóhasználatban a
régió megjelölés nem a helyi és a nemzeti szint közötti kisebb-nagyobb téregy-
ségek, a mikro-, mezo- és makrorégiók összefoglaló kategóriájaként használják,
hanem csak a nemzeti szint alatti, több megyét érintô (magában foglaló) téregy-
ségekre, a nagyrégiókra” (Faragó L. 2005, 191. o.). Hajdú Z. (2001, 260. o.) is
úgy véli, hogy „regionális közigazgatáson és igazgatási egységeken nem egy-
szerûen területi nagyságrendeket értünk, hanem a magyar igazgatástörténetben
kialakult funkcionalitást, vagyis, hogy az igazgatási régió a megyék és az orszá-
gos szint között helyezkedik el”. Ezek miatt nehéz az elméleti megközelítés
„kihámozása” a hazai munkákból.

A tudományos és a gyakorlati oldal régió használatának értelmezéséhez
távolról kell nekifutni: minek is tekintsük a régiót? „A régió eleve létezô és
megismerhetô (vagy az adott fejlôdési periódusban történelmi evolúció során
kialakuló) entitás, vagy csupán valamilyen célból létrehozott, racionálisan (sza-
badon) választott, idôközönként használatos eszköz?” (Faragó L. 2003, 40. o.).
Benedek J. (2000, 91. o.) tudományterületi tagoláshoz köti ezt, mivel véleménye
szerint a modern regionális földrajz konstruktivista állásponton van, azaz a régió
társadalmi építmény, konstrukció, ellentétben a tradicionális (klasszikus) regio-
nális földrajz és a tértudomány realista régiófogalmával: a régió objektív,
tudattól és társadalomtól független. (Ez utóbbit Probáld F. [-Szabó P. 2005] a
pozitivista ismeretelméleti felfogás szerinti régió álláspontként aposztrofálja.)
Megosztott e kérdéskörben a szakma. Faragó L. (2003) azt hangsúlyozza, hogy
a régió nem objektív térelem, emberek hozzák létre ôket, a térstruktúra mester-
séges, adminisztratív elemei. Faragó L. (2005) azt is kiemeli, hogy a földrajz-
tudósok és ökológusok jelentôs része a természetjog alapján a fizikai (elsôsor-
ban természeti) környezet pozitivista megismerésére és deskriptív leírására
törekszik, és ezekhez igazodó „természetes régiók” kialakítására tesznek javas-
latot, a klasszikus területi tudomány(ok) képviselôi, a „regionális tudomány
hívôi” a teret független változóként kezelik, kváziobjektívnek tételezik fel, és
annak törvényszerûségire hivatkozva alakítanának ki régiókat. A posztmodern
irányzat álláspontját képviseli, vagyis a régió is csak egy diszkurzív termék
(Varró K. 2004). Lengyel I. (2003) szerint is a régió alapvetôen társadalmi
képzôdmény. Ellentétes állásponton van viszont Tóth J. (2004), legalábbis
Magyarországot illetôen: szerinte régióink vannak, a mi dolgunk „csupán” a
felismerésük. (Persze a megismerés tárgya és módszere nagyon különbözô
lehet.) E kérdéskör gyakorlati vetülete, hogy „a régióknak van problémájuk,
vagy a társadalmi problémáknak van régiójuk?” (Lengyel I. 2003, 75. o.). 
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Mindegy melyik irányból közelítünk, egy biztos, hogy a közigazgatás és a
területfejlesztés nem állhat meg az elméleti boncolgatásnál, konkrét régióhatá-
rokkal bíró és így alakot öltô, nevesített régiókat igényel. Ráadásul ez általában
együtt kell, hogy járjon valamilyen formájú intézményesüléssel is. Ezt Benedek
J. (2000) a különbözô célú térfelosztásokkal hozza kapcsolatba: a szimbolikus-
informális regionalizálás kulturális-történeti régiókat eredményez, a pozitív-
tudományos regionalizálás funkcionális, illetve homogén régiókat, míg a nor-
matív-formális (intézményesült) regionalizálás pedig az ún. „intézményesült
régióegységeket”.

Számos publikációban rálelünk a gyakorlati szempontból lényeges, összefog-
lalóan csak közigazgatási és/vagy területi tervezési, területfejlesztési régiókra,
különbözô elnevezéseikre, esetleg további osztályozásukra, altípusaikra. A gya-
korlati élet, a szakpolitika (területpolitika) oldala igényli a régió ilyetén értel-
mezését, pontosabban inkább csak megnevezését, hiszen a fogalom definiálása
háttérbe szorul a konkrét földrajzi lehatárolások, így konkrét régiók, azok
információtartalommal való feltöltöttsége, közigazgatási jogosítványainak ügyei
mögött. (Megemlíthetô emellett, hogy a területfejlesztés mellett a különbözô
ágazati tartalmú fejlesztések is „régiózhatnak”, például a „posztmodern” gaz-
daságfejlesztés a klaszterekben véli felfedezni a régiók kialakításának indokait
[Faragó L. 2003].)

Abban, hogy a szakértôk hogyan tagolják tovább a két fô típust, már eltéré-
sek vannak, azonban gyakorta kissé egybemosódnak a fô és alkategóriák, és
keveredés van abban a tekintetben, hogy a különbözô megnevezések vajon szi-
nonimák vagy alkategóriák. Több mû szerzôje bô merítést vesz, azaz a tudomá-
nyos és a gyakorlati típusokat, valamint ezek különbözô formációit egyszerre
veszi számba, vannak viszont akik célirányosan csak a közigazgatási, területfej-
lesztési tartalommal foglalkoznak.

Elsôként a közigazgatási régió fogalmát járjuk körül. E típus különbözô
megnevezések alatt fut: közigazgatási, adminisztratív régió (Illés I. 1996); intéz-
ményesült régiók egyik típusa: politikai-adminisztratív régió (Benedek J. 2000);
közigazgatási (önkormányzati vagy államigazgatási), „Európai” (önkormányza-
ti) (Nagy I. 2001); közigazgatási, adminisztratív, politikai, illetve politikai-admi-
nisztratív régió (Faragó L. 1994, 2005). Ez utóbbi két típus közös vagy eltérô
tartalma, illetve viszonya nem igazán tisztázott, bár Szilágyi I. (1999, 78. o.) sze-
rint „A szakirodalom és a dokumentumok, törvények, koncepciók, tervezetek
stb. különbséget tesznek politikai és adminisztratív (közigazgatási) régiók
között.” Nem ez az egyetlen mellékzöngéje az adminisztratív régiónak, például
Berey K. (1996, 13. o.) nem tölti fel egyértelmûen közigazgatási tartalommal e
régiótípust („a régiók történelmileg kialakult típusa”, „hierarchikus területi egy-
ségek”, „egymástól földrajzilag definiálható határokkal különülnek el, de nem
feltétlenül fizikai értelemben”).

A település határaitól eltávolodva a területi döntéshozás egységeinek kiala-
kítása számtalan tényezô függvénye a történeti tradícióktól, a táji, településföld-
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rajzi adottságokon át a legnyersebb politikai érdekekig (Pálné Kovács I. 2001).
A felsoroltak közül az elsô és az utolsó tényezô például azon ok, melyek miatt
külön lehet venni a komplex földrajzi régiótól a közigazgatási régiót. Bár elvi-
leg a térszervezés próbálja követni a térszervezôdést, de bizony ez egy több sze-
replôs „játszma”.

A területi önkormányzat és régió nem egymás szinonimája, bár egyes nem-
zetközi szervezetekben (pl. Régiók Bizottsága) a képviselet vonatkozásában így
értelmezik (Balázs I. 1995). A hatályos magyar jogi szabályozás és a közigaz-
gatás gyakorlata a régiót alakulóban lévô fogalomnak kezeli (Horváth M. T.
2001), ezért nem is igen találkozunk közigazgatási definícióval, inkább csak a
különbözô szinteket azonosítják. Azonban a közigazgatásban „élôk” számára a
régió létezik, méghozzá a saját felfogásukban, azaz a társadalmi kapcsolat, kap-
csolódás motívuma a domináns, pl. Walter T. (2001, 22. o.): „a régiók olyan
területi egységek, amelyek jól elkülöníthetô gazdasági, társadalmi érdekeket
jelenítenek meg.” (azonban az, hogy „a régió egy adott térben szervezôdô
embercsoport sajátos viszonyainak rendszere” [Soós E. 2001, 56. o.] vitatható és
általánosabb értelmû), Orbán I. (2001, 54. o.) „a régióknak egy közös tulaj-
donságuk van: az állam által átadott decentralizált hatáskörökkel rendelkeznek”.
Németh J. [2001b, 47. o.] az Unió kapcsán az emeli ki, hogy „Az államokon
belül olyan államszervezési szintet képvisel a régió, …amely részt vesz a hata-
lom- és munkamegosztásban.” Kutatók is képviselhetik a gyakorlati oldalt:
Faragó L. (2003) a régió kapcsán „érdek- és diskurzustérrôl” beszél, Horváth
Gy. (2005, 319. o.) szerint „A régió a gazdaság fenntartható növekedését és a
térszerkezet korszerûsítését szolgáló, önálló finanszírozási forrásokkal rendel-
kezô, autonóm fejlesztéspolitikát megvalósító, önkormányzati jogosítványokkal
felruházott területi egység.” Pálné Kovács I. (2001) is igazából a különbözô
tényezôkbôl származó regionális érdekek képviseleteként és közigazgatási tarta-
lommal felruházva tudja értelmezni a régiót (pl. regionális érdekviszonyok tar-
talma, megjelenése, érvényesülése, mint kiemelt szempontok). Bernek Á. – Süli-
Zakar (1997) is kiemeli a különbözô régióalkotó tényezôk között az érdekazo-
nosságot. Hrubi L. (2000) a régió alapvetô területi politikai funkciójaként hozza
fel az általános (a területi fejlôdéssel összefüggô) regionális érdek feltárását,
egyeztetését, képviseletét és érvényesítését a különbözô egyéb téregységek,
valamint az ágazati és makrogazdasági érdekek mellett. Vofkori L. (2002, 297.
o.) régió-fogalmának egyik verziójában kicsit egyoldalúvá teszi e szemléletet:
„térségfogalom; egy nagyobb terület (megye, több megye együtt), országrész,
melynek közös gondjai vannak.”

A közigazgatási régióknak sokféle típusa van, például az európai területi
szintekhez mind-mind külön közigazgatási történet tartozik. Ha rendszerezni
akarjuk ôket, akkor egyrészt egy skálát vehetünk, melynek kezdôpontjában a
csak határokkal rendelkezô „tervezési-statisztikai régió” van, közigazgatási tar-
talom nélkül, végén pedig gyakorlatilag az állam, illetve ezt a kategóriát kizár-
va az „állam az államban” típust találjuk20. Például az egyes európai területi
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szinteket elhelyezhetjük egy ilyen skálán, melynek kiindulópontján a görög „fej-
lesztési régiók”, végpontján pedig a német és osztrák tartományok állnak. Persze
a skála nem egydimenziós, mivel inkább több tengelyes térrôl beszélhetünk,
melyben az egyes területi szintek a különbözô kritériumtengelyeken különbözô
elôrehaladást produkáltak. Egy másik rendszerezési elv e skálát szakaszolja,
például a dekoncentrált és a decentralizált elv mentén, vagy például az országok
területi közigazgatási rendszerét vehetjük: vannak föderalizált, regionalizált,
decentralizált, unitárius államok (errôl ld. pl. Horváth Gy. 1998, Pálné Kovács I.
2001, Illés I. 2002). A különbözô jogosítványok szerint tehát többféle közigaz-
gatási régióról beszélhetünk.

Az érdekek képviseletén túl az érdekek gyakorlati megvalósítása átvezet a
tervezés, fejlesztés kategóriájába. A területtervezési-területfejlesztési régió –
hasonlóan a közigazgatásihoz – többféle formában jelenik meg a különbözô
publikációkban: a természet- és gazdaságföldrajzi jegyek alapján lehatárolt
elemzési, leírási, netán tervezési régió (Illés I. 1996); fejlesztéspolitikai célú,
programozási régió (Illés I. 2003); intézményesült régiók egyik típusa: terület-
tervezési és regionális politikai célrégió (ennek nevei normatív, program, terve-
zési régió) (Benedek J. 2000); tervezési-statisztikai, fejlesztési [vagy program]
régió (Nagy I. 2001); programrégió, tervezési körzet (valamilyen fejlesztési prog-
ram által érintett terület), illetve fejlesztési-tervezési régió (Faragó L. 1994,
2005). Szilágyi I. (1999, 78. o.) különbözô munkák alapján azt állapítja meg,
hogy „a feladatukat tekintve olvashatunk: tervezési, funkcionális, statisztikai,
program és fejlesztési régióról is”. E régiókategóriánál a tervezési, fejlesztési
céltól függôen jön létre a többféle típus, mindegyiknek meghatározott szerepe
van a területi tervezésben és fejlesztésben, a helyzetfeltárástól (statisztikai régió)
a koncepcióalkotás és programkészítésen át (tervezési, fejlesztési régió) egy pro-
jekt megvalósításáig (program régió) adják a „hátteret”, néha végig egy térként,
néha akár különbözô konstellációkban.

A tervezési-fejlesztési régiók Illés I. (2003) szerint mutathatnak kapcsolatot
a homogén régiókkal: a homogén régió egyfajta területi politika céljaira is
kiválóan alkalmas, pl. az EU regionális politikájának egyes (nem az 1. célkitû-
zés alá tartozó) célterületei nem mások, mint bizonyos szempontból homogén
régiók, amelyekrôl feltételezhetjük, hogy azonos jellegû fejlesztéspolitikai be-
avatkozást igényelnek. Emellett Illés szerint a fejlesztéspolitikai célú régiónak
nyilvánvalóan a homogén és a csomóponti régió jellemzôit, azok bizonyos kom-
binációját is magában kell hordoznia.

A két „gyakorlati régiót” kissé „egybemossa” Lengyel I. (2003), illetve
Lengyel I. – Rechnitzer J. (2005, 29. o.), midôn írásaikban „látványosan” három
kategóriát különítenek el (29. o., 76. o.), azaz a pontokba szedett felsorolásban a
két klasszikus régiótípus mellett mindössze egyet sorakoztatnak fel: „Tervezési,
avagy programozási régió”. Ennek definiálása során azonban kiderül a gazdag
tartalom: „általában közigazgatási, területi tervezési és információgyûjtési (sta-
tisztikai) szempontokat helyez elôtérbe, amelynek különbözô részei ugyanattól
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a döntéshozó (központi, avagy helyi kormányzati) szervtôl függnek, elsôsorban
közigazgatási és intézményi elemzések alapegysége”, és a nevezéktant is
finomítják: „a tervezési régiókra használatos a politikai, vagy közigazgatási-sta-
tisztikai régió fogalma is.” A tervezési régiók kapcsán azt emelik ki, hogy lénye-
gében az intézményi tér elemei, „kívülrôl-felülrôl” befolyásolt, makrogazdasági
és gazdaságpolitikai (regionális politikai) indíttatású, pontos határokkal rendel-
kezô területi egységek. Emellett azonban nem kapunk arra magyarázatot, hogy
Nemes Nagy J. (1999, 2000, 2002) általános értelmû, korábban idézett régió-
definíciója miért lett leszûkítve a tervezési régió kategóriájára. Az is kérdéses,
hogy miért kellene a két kategóriának (közigazgatási, tervezési-fejlesztési) min-
den esetben egyeznie, hiszen a két típus egy adott térben egybeeshet, de el is
térhet egymástól, európai példák vannak rá, hogy a területi tervezés szintjének
tökéletes térlefedést adó egységei és a közigazgatási beosztás nem mindig fedik
egymást. (Persze igaz, hogy az EU kedvezményezett célterületei Nyugat-
Európában többségében közigazgatási egységek is.) Álláspontjukon valamelyest
finomít, hogy – a véleményünk szerint összevont régiótípus – „a tervezési, prog-
ramozási, közigazgatási-statisztikai régió…” részletes taglalása (79. o., illetve
30. o.) során kifejtik, hogy ez „általában az ország adminisztratív területi be-
osztásának egyik területi szintjét alkotja, vagy az adminisztratív szintek egysze-
rû aggregálásából adódik”. Ezek alapján mondhatjuk, hogy a területi tervezés,
fejlesztés, programozás terei lehetnek azonosak a területi közigazgatási terekkel
(és akár a lebonyolító aktorok is ugyanazok), de persze vannak speciális, akár
alkalmi lehatárolású fejlesztési régiók, melyek nem közigazgatási egységek (ha-
tár menti vagy akár eurorégió stb.), ilyenkor a kisebb közigazgatási egységek, a
települések aggregálásáról beszélhetünk. A két régiótípus közötti eltérést jelent-
heti, hogy míg a közigazgatási beosztás megfelel az egyértelmû és teljes lefedé-
sû térfelosztásnak, addig a területtervezési-fejlesztési régiók esetében ez nem
merev kritérium, létrejöhetnek – önkéntes társulások, egyedi projektrégiók stb.
miatt – átfedések, üres terek.

Hasonlóan csak három kategóriát emel ki Illés I. (2003) is: homogén, csomó-
ponti, fejlesztéspolitikai célú. A közigazgatást annyiban érinti ennek kapcsán,
hogy a területi közigazgatás szervezése szempontjából valószínûleg a csomó-
ponti (funkcionális) régió veendô figyelembe. A két régiótípust – területi egy-
beesésének lehetôsége ellenére – azonban a felsorolások gyakorta elkülönítik. 

Az elôbb idézett szerzôknél egybevont kategóriákat más módon is szétválaszt-
hatjuk, ha ún. közigazgatási szempontból osztjuk ketté a gyakorlati célú régiókat,
azaz létezik-e közigazgatási tartalma, jogosítványa vagy nem. Ez alapján: pl. Rák
V. (2002) szerint van a tervezési-statisztikai és a közigazgatási régió. A tervezési-
statisztikai régiók élén nincs önálló közigazgatási szerv, az ilyen régiók mindösz-
sze a meglévô közigazgatási egységeket tömörítik, és pusztán tervezési-statiszti-
kai jelentôséggel bírnak. A közigazgatási régiók viszont már tényleges közigaz-
gatási és politikai önállósággal rendelkeznek, akár nagyfokú autonómiával vannak
felruházva, és a helyi közigazgatási feladatok széles körét látják el (Ilyen
felosztást mutat a – késôbbiekben elôkerülô – EU „NUTS régiószemlélete” is.)
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E blokkhoz tartozik, a pontos határvonalak igénye miatt, a lehatárolás prob-
lémája. Ha a térszervezésbôl indulunk ki, akkor a határoknak konkrét vonalak-
nak kell lenniük, melyek elválasztják az egységeket. A határ tényleges funkció-
ja az adott régió megkülönböztetése a környezetétôl, valamint a belsô szabályok,
struktúrák érvényességének, hatókörének kijelölése és más szabályoktól, és
struktúráktól való elkülönítése (Fleischer T. 2001, 56. o.), azaz a döntési és fele-
lôsségi kompetenciák területi lehatárolása. Ha azonban a térbeli szervezôdést (az
egyes tényezôk szerinti lehatárolásokat) próbáljuk meg követni e határokkal,
akkor kétféle problémával szembesülünk. Egyrészt egy térségben egyszerre több
régióképzô tényezô hatása is jelen lehet, de ezek „erôterei” s így határai nem
pontosan fedik egymást (Süli-Zakar I. 1997, 2003), eltérô akcióterületük van a
különbözô tevékenységeknek (Fleischer T. 2001), így ahány funkció, annyi
vonzásterület (Agg Z. – Nemes Nagy J. 2002), nem húzható egy határ. Másrészt
az idô múlása is „zavarólag” lép fel: a tényezôk súlyának térbeli változása révén
állandóan alakuló társadalmi-gazdasági térformációkról van szó (Faragó L.
2003), a különbözô korok igényeinek megfelelôen a határok idôrôl idôre módo-
sulnak (Tóth J. 2005), a gazdasági térszervezôdés állandó változásban van
(Lengyel I. 2003), az új és új együttmûködések szervezôdése miatt a régió föld-
rajzi határai megváltozhatnak (Rechnitzer J. 1998). Így viszont a tényezôk
„hatósugarának” térbeli változása (a frontier jelleg [A. Gergely A. 1998]) állandó
határkorrekciókat igényelne. A térbeli gazdasági-társadalmi jelenségekbôl
következik, hogy nem lehetséges minden igényt kielégítô térfelosztást készíteni,
a tér állandó változásban van (Csatári B. 2001). A régió határai elasztikusak
(Süli-Zakar I. 2003), rugalmasak (Tóth J. 2005), a régió határozott földrajzi
határokkal nem minden esetben definiálható (Probáld F. 1995). A régiók egy-
részt bizonyos tekintetben túllépnek egyes igazgatási vagy államhatárokon (pl.
gazdasági, politikai, természeti, vallási, kulturális stb. régiók formájában), más-
részt pedig „átbújnak alatta” (például történeti szerepük vagy jelentôségük alap-
ján), ezért változó karakterük folyékonnyá teszi ôket (A. Gergely A. 2001). Más
megfogalmazásban: jelentôs különbség van a gazdaságföldrajzi és politikai hatá-
rok között, egyrészt lényeges különbség, hogy az utóbbi átlépése jogi következ-
ményekkel jár, míg elôbbié nem, másrészt gazdaságföldrajzilag a határ gyakran
szûkebb-szélesebb sáv, mely esetben a konkrét határmegvonás nem nélkülözi a
szubjektív elemeket (Ruttkay É. 1995). Jellegükbôl adódóan épp ezért a földraj-
zi térben a közigazgatási egységek képviselik az „állandóságot”.

Összefoglalva: van igény a térszervezési határok kijelölésekor a térbeli szer-
vezôdés követésére, de ez több tényezô miatt nehezen vagy egyáltalán nem
megy, így bár van törekvés a tényleges térbeli kohézió és a hatalomgyakorlás
szervezeti keretei között összhang megteremtésére, a közigazgatási határok
többnyire mesterségesek a területi egységek esetében (Pálné Kovács I. 2001).
Vitatható határok mindig maradnak. A területbeosztás, a határok tehát nem fel-
tétlenül igazodnak tájegységekhez, gazdasági, ellátási vonzáskörzetekhez, sôt
sokszor a közigazgatási racionalitáshoz sem. A régiók határai „nem szükségsze-
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rûen a reálfolyamatok leképezései, hanem sokkal inkább az adott kontextusban
lefolytatott társadalmi diskurzusok eredményei.” (Faragó L. 2003, 40. o.). Azaz
látni kell, hogy a határok megvonása nem a tudomány belügye, a közigazgatási,
területfejlesztési régiók száma és határa kompromisszumok sorozatán keresztül
formálódik (Pálné Kovács I. 1999). A közigazgatási területek átrajzolása a
magyar és a nemzetközi tapasztalatok szerint viszonylag könnyen csak nagy tár-
sadalmi átalakulások idején valósult meg (pl. Franciaország XVIII. sz. vége,
Németország 1945 után, 1990, Magyarország 1950) (Agg Z. 1997), és a nagy
léptékû változásokhoz szükséges a társadalmi azonosulás és a szakmai egyetér-
tés.

A témakör (gyakorlati régiók) lezárásaként összefoglalóan azt lehet monda-
ni, hogy ezen az oldalon sincs igazán rendezett állapot, ám jellegébôl adódóan –
ha nem is mindig konszenzuson alapulva – mûködnek a közigazgatási és terü-
letfejlesztési régiók, és a körülöttük zajló vita elméleti síkon mozog, és néha a
hatalmi szó, néha egy széles körû, szakmailag megalapozott koncepció alapján
történik módosítás a rendszerben.

A kétféle régiókategória (tudományos és gyakorlati) a fentieken (azonos lefe-
désre történô kísérletek) túl egyéb szálakon is kapcsolódik egymáshoz. Ennek
jellegzetes terepe maga a regionális (területi) elemzés. Jellemzô, hogy a területi
adatgyûjtés és -nyilvántartás miatt a közigazgatás térbeliségéhez (közigazgatási
régiók, illetve egységek aggregálása) kötik a gyakorlatban megvalósuló
különbözô régiólehatárolásokat, és a vizsgálatokat. (Agg Z. – Nemes Nagy J.
[2002] ennek kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy a regionális politikában,
bár térfelosztásaik hasonlítanak a geográfusokéra, de nem naturáliákkal, ágazati
jellemzôkkel operálnak, hanem gazdasági és humán fejlettségi mutatókkal [fej-
lett, elmaradott régiók].) Ha egy „mérhetôségi” skálára helyezzük a régióképzés
elméleti és gyakorlati kérdésének a jelenséget, akkor a skála egyik végén a
régióhatárok konkrét meghúzását is igénylô szemlélet áll (statisztikai számba
vehetôség, a mérhetôség), a másikon az érzelmi töltet, a szellemiség fon-
tosságának kiemelése jelenik meg. A területpolitika szempontjából mindenképp
a gyakorlati út a járható, így nem véletlen, hogy Illés I. (2003) a fejlesztéspoli-
tikai, programozási régiónál három kritériumot ad meg: statisztikai adatok állja-
nak rendelkezésre, ezzel összefüggésben teljes közigazgatási egységekbôl áll-
jon, és legyen irányító, koordináló, ellenôrzô szervezet.

Az is fontos, hogy mindkét régiócsoport, mihelyst konkrétan kirajzolódik,
máris társadalmi képzôdmény: emberek alkotják, társadalmi konstrukciók,
mindössze a régiókialakítás módszertana tér el. Az egész „régióalkotás” prob-
lémája is visszaköszön ebben a kontextusban: nem a határhúzogatástól lesznek
régiók. Bár a bizonytalan, összetett stb. határok miatt a régió kerete államilag,
felülrôl meghatározott, de az alulról jövô meghatározásnak is szerepet kell kap-
nia egy identitás megerôsödésben (A. Gergely A. 1998). A „határhúzogatás”, a
körzetekre osztás, de a területileg osztott, hierarchizált intézményrendszer sem
hoz önmagában létre régiót (Agg Z. – Nemes Nagy J. 2002). Attól még, hogy a
szakpolitikák sikeresnek tekintik a területfejlesztési szempontból kialakított
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régiókat még nem biztos, hogy ezek intézményesítéséhez a megfelelô társadal-
mi támogatást is meg tudják szerezni (Szegvári P. 2001), lásd például Portugália
esetét, ahol népszavazás útján utasították el az újonnan kialakított régiókat. Ha a
területfejlesztési, regionális beosztás nélkülözi a (helyi meghatározó) szubjektív
társadalmi térészlelési elemeket, tapasztalatokat, akkor a mesterségesen létreho-
zott terek (államigazgatási, területfejlesztési stb.) nem lesznek a helyi társada-
lom számára elfogadhatók, nem azonosul vele és nem támogatja ôket (Csatári
B. 2001).

Azonban arról sem szabad megfeledkezni, hogy a közigazgatás s a kapcso-
lódó központi funkciót gyakorló intézmények fontos térkapcsolat-szervezôk,
létük és mûködésük révén generált terükhöz igazodhatnak idôvel egyes társa-
dalmi-gazdasági terek, pl. támogatásosztás révén a különbözô társadalmi, gaz-
dasági szereplôk mûködésüket a kialakított régiók határihoz igazítják. Kérdés,
hogy a „kényszerítôerô” hatással lesz-e más régióképzô elemekre (identitás,
értékrend stb.).

A régió fogalma a nemzetközi szakirodalom néhány példáján*

Ha a külhoni tudományos szakirodalmat nézzük, kiderül, hogy hasonló a
helyzet, mint nálunk, a régió fogalmának értelmezésében számos eltérés van, és
a magyarral egyezô problémákat merülnek fel, mikor a régió fogalma van terí-
téken.

Ebben az esetben is tehetünk egy rövid kitérôt a különbözô egynyelvû, két-
nyelvû szótárak és értelmezô szótárak irányába. Például az amerikai Webster’s
(1996) szerint (fordítás): régió (rövidítve, lefordítva) 1. a terület (territory) vagy
a tér (space) egy része; country vagy district; realm (mely: a) királyság, biroda-
lom, állam; b) (tudomány) tartomány [matematikai és meteorológiai értelem-
ben]; c) [növénytan, állattan] vidék, övezet); speciálisan egy olyan réteg, melyek-
re a levegô vagy a tenger fel van osztva elképzelt határok mentén 2. A Föld
felszínének egy zoo(állat)geográfiai övezete: az Ausztráliai Régió. 3. Az embe-
ri test egy része, a hastáj körülírása céljából használt anatómiai és gyógyászati
kifejezés. E megfogalmazás szerint elég különbözô tartalmú területi egységek
férnek el a régió fogalmának palástja alatt. 

A német Deutsches Wörterbuch (1991) meghatározásában a die Region: táj,
vidék (Landstrich), földrajzi vagy politikai értelemben vett terület, vidék
(Gebiet), környék, vidék (Gegend). A Német-Magyar Kéziszótár (2002) szerint
1. (földrajzi) régió, övezet 2. (választékosan) közeg, terület 3. (orvostudomány)
régió, testtájék. Ezekre mondhatnánk, hogy a porosz sarkosság és egyszerûség,
ha nem akadna a kezünkbe egy szakmai szótár: Diercke-Wörterbuch Allgemeine
Geographie (1997). Eszerint a régió (rövidítve, lefordítva): 1. a földrajzban egy
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konkrét, háromdimenziós részlete a Föld felszínének, függetlenül annak méreté-
tôl 2. egy nagyobb, több tájat (Landschaft) magába záró földrajzi téregység,
nagyságra való tekintet nélkül, de a régió önálló tartalmának meghatározása
mellett 3. a kultúrtörténetben egy történeti és/vagy adminisztratív territórium,
több-kevesebb identitással felruházva 4. az ökoszisztéma dimenziójában egy tér-
rész 5. tágabb értelemben egy közepes méretû földrajzi-térbeli egység (téregy-
ség, földrajzi tér), funkcionális vagy strukturális (homogén) jegyekkel 6. a terü-
leti tervezésben a régió a regionális tervezés egysége. A magyar tág értelmû fel-
fogáshoz eléggé hasonlóan értelmezik a szerzôk a régiót.

A spanyol Diccionario De Uso Espanol (1991) szerint a régió (fordítás): 1.
a) terület, tartomány; egybefüggô földrajzi terület, amelyet természeti jellemzôk
határoznak meg; pl. sarki régió, a Felsô-Nílus régiója; b) zóna; mesterséges hatá-
rokkal kijelölt földrajzi terület 2. Spanyolországban: olyan földrajzi egység,
amely történelmi vagy geográfiai értékkel bír, de közigazgatási tartalommal nem
rendelkezik; a közigazgatási felosztás alapján az ország provinciákból áll, ame-
lyekbôl több is található egy régióban 3. használatos még a test külön jelzôvel
jellemezhetô tájaira (elülsô régió/rész, hasi régió/terület stb.) 4. így nevezik gyûj-
tônéven azt a négy elemet is (föld, levegô, víz, tûz), amelyek az antik filozófia
szerint a világot alkotják. A gazdag jelentéstartalom mellett a közigazgatási
értelmezés felbukkanása érdekes, fôleg annak függvényében, hogy a provin-
ciánál nagyobb területi egységek az ún. azaz autonóm közösségeket (comuni-
dades y ciudades autónomas) az EU-ban csak „le régiózzák”.

Tóth J. – Pap N. (2002) véleménye szerint a nemzetközi földrajzi irodalom a
régió kifejezéssel illeti a természeti és társadalmi sajátosságok figyelembevéte-
lével kijelölt térdarabokat, a tér szegmentjeit, egységeit, és a kifejezéshez köt
bizonyos attribútumokat, melyeknek meglététôl teszi függôvé tudományos kate-
góriaként való használhatóságát. A megállapítást igazolják az elôbb citált néme-
ten kívül különbözô angol nyelvû földrajzi szótárak is.

Az egyik etalon az Oxford – A Dictionary of Geography (1997), mely az
alábbi leírást adja a régióról (rövidítve): a földfelszín egy részlete olyan termé-
szeti vagy társadalmi jellemzôkkel, melyek elkülönítik a környezô területektôl;
sok kísérlet történt és történik a regionális határok megállapítására, de többek
szerint az egyes régióknál különbözô kritériumok alapján lehet ezt megvalósíta-
ni; több régiónál megkülönböztethetôk a magterületek (cores) és a regionális
tulajdonságok a tôlük való távolság növekedésével csökkennek (ezek az ún.
nodális régiók). Erre a meghatározásra hivatkozik több más ilyen jellegû munka
is. A The Complete A-Z Geography handbook (2004) leírásában viszont kicsit
más a régió (rövidítve): egy országterületnek vagy egy országcsoport absztrakt
fogalma, viszonylag pontos határokkal bír, és ezeken belül általánosan hasonló
jegyek tapasztalhatók; a régió fogalma évek óta a földrajzosok érdeklôdési köré-
ben van, de nem alakult ki egy egyszerû meghatározás rá, így egy régió defi-
niálható: természetföldrajzi jegyek, gazdasági jellemzôk, funkcionális kapcsola-
tok révén is; a régió fogalmát adminisztratív célból is felhasználják. A Dictio-
nary of Geography (1966) viszont inkább „oxfordos” (rövidítve): egy nagy terü-
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lete a szárazföldnek, többé-kevésbé definiálva, leginkább természetes jegyekkel;
a meghatározás és a leírás iránt legjobban a geográfusok érdeklôdnek; a krité-
riumok alapján beszélhetünk természeti, fiziográfiai, morfológiai, politikai, gaz-
dasági, kulturális és egyéb régiókról; megkülönböztethetô a regionális tervezés
a várostervezéstôl. A The Penguin Dictionary of Human Geography (1987) és a
The New Penguin Dictionary of Human Geography (1990) szerint is a régió
(rövidítve): a földfelszín egy területe, megkülönböztethetô, belsôleg konzisztens
természeti vagy társadalmi jegyekkel felruházva, ezek egy egységet biztosíta-
nak, és megkülönböztethetôvé teszik a környezô területektôl; nagyon sokféle
kritérium van, mely meghatároz egy régiót: természetföldrajzi sajátosságok
(klíma, talaj stb.), társadalmi-gazdasági jellemzôk (pl. nyelv, gazdasági aktivitás,
földhasználat).

Áttérve a tudományos publikációk világába, megállapíthatjuk, hogy a régió
pontos meghatározásáról mind a mai napig viták folynak, nem alakult még ki az
egységes értelmezés. Benko, G. (1999) szerint a régió különféle értelmezésû,
összességében ködös és bizonytalan, és más – szintén bizonytalan – fogalmak-
kal (körzet, terület, tér) felváltva használják, ugyanakkor sok szakértôt szinte
egyáltalán nem érdekel a régió elvont és elméleti fogalma. Richardson H. W.
(1975 id. Faragó L. 1994, 2005) szerint a területi kutató számára rémálom a
régió pontos meghatározásának igénye. Smouts, M. – C. (1998 id. Kruppa É.
2003) szerint pedig kérdéses, hogy meghatározhatók-e azok a kritériumok, ame-
lyek lehetôvé teszik, hogy eléggé homogén, más területtôl megkülönböztethetô
egységként lehessen a régiót lehatárolni és a fogalmát meghatározni. Malecki
(1997 id. Lengyel I. 2003) úgy gondolja, hogy a régió sokféle felfogása arra
vezethetô vissza, hogy a gazdaság és a társadalom nagyon sokféle közegben él.
Nincs minden regionális vizsgálatra egységesen érvényes felosztás, az alapvetô
típusok egyike sem képes teljes mértékben leírni egy régiót, így mindegyik típus
használatára szükség van.

Vannak azonban akik vállalkoztak a régió definiálására. Van Staa, H. (2000,
41. o.) szerint a régió „olyan terület, amely földrajzi nézôpontból világos egysé-
get képez, amelynek lakosságát bizonyos közös elemek jellemzik, tehát közös
jegyekkel bír a kultúrát, a történelmi tradíciót, a gazdaságot és közlekedést stb.
illetôen”. Huntington, S. P. (1998) véleménye még markánsabb: a régiók nem
politikai vagy kulturális, hanem földrajzi entitások. Lajugie, J. (1979, id. de nem
hiv. Benko, G, 1999, 27. o.) is kiemeli, hogy „A régió … entitást alkotó földraj-
zi terület…” Hasonló állásponton van Hoover, E. (id. Lengyel I. 2003, 76. o.): a
régió olyan földrajzi térség, amely valamilyen entitás alapján alakul ki, amely
entitástól a régió több, minôségileg más, mint a részek összessége. Kissé szaba-
tosabban fogalmazza ezt meg Benko, G. (1997 1. o.): a helyi környezetre (régió-
ra vagy vidékre) egy sajátos természeti, társadalmi, intézményi atmoszféra, vagy
más szóval, a „regionális önállóság” a jellemzô. A helyi önállóságon alapulnak
a többi régióval fennálló – többé-kevésbé elônyös – kapcsolatok. Emiatt mond-
hatja Thrift, N. (1996, id. Benedek J. 2000), hogy a földrajz alapvetô kutatási
egységei ezek, a tér-idô által meghatározott régiók. Vannak, akik nem a földraj-
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zi tér egysége alapján, de komplexen – régiótipizálás nélkül – próbálják össze-
foglalni a régió fogalmát. pl. Figuerido, E. de (1998 id. Szilágyi I. 2002) szerint
a régió négy kritériuma: identitás, a régió egységét kifelé fizikailag vagy struk-
turálisan megjelenítô terület, saját szellemi élet, anyagi javakban megnyilvánuló
gazdasági bázis. Találkozhatunk persze olyan nézetekkel, amelyek a földrajzi-
geopolitikai aspektusokat hangsúlyozzák, mások a területi-adminisztratív
elkülönülést, ismét mások a gazdasági-etnikai, esetleg a történeti szempontokat
helyezik elôtérbe. Paasi, A. (1986 id. Patkós Cs. 2005) szerint például a régiót
nem lehet leegyszerûsíteni egy adott adminisztratív egységre vagy regionális
szintre, egységre anélkül, hogy számításba ne vennénk a tágabb térbeli-társadal-
mi kapcsolatrendszert, és nem lehet a régiót mélyebben megérteni a történelmi
háttér vizsgálata nélkül.

Ami a régiótípusokat illeti Haggett, P. (1987, id. Dusek T. 2003) három alap-
vetô típust különíti el (regionális egységek): homogén vagy egyforma régiók,
funkcionális vagy nodális régiók és tervezési vagy programrégiók. Késôbb ezt
tovább részletezte (2001, id. Lengyel I. 2003) a három alaptípuson (homogén,
csomóponti, tervezési vagy programozási régió) túl kiemeli a funkciók száma
szerinti differenciálást is (egyjellemzôs, többjellemzôs, „totális” régió) (2. ábra).

Johnston, R. J. et al. (2000, id. Lengyel I. 2003) a klasszikus kettôs meghatá-
rozásra ad példát: a régió többé-kevésbé lehatárolt terület, amely valamilyen
szempontból egységesnek tekinthetô, vagy valamilyen szervezôdési elv alapján
jött létre, amely megkülönbözteti a többi régiótól. Hasonlóan kettôt emel ki
Hoover, E. (id. Lengyel I. 2003): homogén régiók (belsô egyöntetûség), funkcio-
nális régiók (régión belüli interakciók), vagy Getis és Fellmann (id. de nem hiv.
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2. ábra
Régiótípusok Haggett, P. (2001) szerint (Lengyel I. 2003)

Régiók típusai

Homogén régiók

Egyjellemzôs
régiók

Többjellemzôs
régiók
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régiók

Területi hierarchiák
(lokális kistérség... körzet...

tartomány...birodalom

Csomóponti régiók
Tervezési vagy

programozási régiók



Tóth J. – Pap N. 2002): formális régiók (egy vagy maximum néhány természeti
és kulturális tulajdonság kombinációja által meghatározott uniformitás alapján
kijelölhetô területek) és funkcionális régiók (interakciók és kapcsolatok által meg-
határozott térbeli rendszerek). Benko, G. (1999) a fogalom történeti alakulásának
felvázolása során emeli ki, hogy Boudeville, Perroux az alábbi régiófogalmakat
különbözteti meg: a) homogén régió – alapja a mezôgazdaság, b) csomóponti ré-
gió (nodális) – alapja az ipar, c) tervezési régió – a vállalatok és a közigazgatási
szervek cselekvésének területi kerete. Finta I. (2002) tapasztalata szerint az oszt-
rák szakemberek a régió fogalmi elemének a homogenitást, illetve a hasonlóságot,
valamint a funkcionális kölcsönhatást, összefonódottságot tekintik, de további
régió-alkotó ismérv lehet a cél is – támogatott célterületek vagy pl. Alpok-Adria
régió. Kissé más ettôl Blotevogel, H. H. (1996, id. Benedek J. 2000) régiótípusai:
reális (analízis) régiók, gazdasági és politikai-közigazgatási szervezetek cselek-
vésrégiói, identitásrégiók. Keating, M. – Loughlin, J. (1997, id. Kruppa É. 2003)
szintén kissé más megközelítésben veszi sorra a régiókat: gazdasági régió (gaz-
dasági jellemzôk alapján lehatárolható), történelmi, etnikai régió (olyan terület,
amelyik történelmi, kulturális és nyelvi különbséget mutat egy nemzetállam
domináns kultúrájához képest), tervezési-statisztikai régió (az állam gazdasági
fejlesztési vagy csak adatgyûjtési céllal határol le területeket, de ezek a területek
a hatalom megosztásában nem játszanak meghatározó szerepet), politikai régiók
(az országon belüli hatalom területi megosztásáról van szó: a közigazgatási köz-
bülsô szint [intézményekkel] az állam és a helyi szereplôk között már rendelkezik
kompetenciákkal).

A méret kérdése is ismerôsen hangzik: Amelung (1990 id. Bernek Á. – Süli-
Zakar I. 1997) a világgazdaság kapcsán az alábbiakat mondja: a régió az adott
földrajzi területen lévô, egymással szoros gazdasági együttmûködésben álló
országok összessége, intézményesített integrációs szervezôdések nélkül. Két
típusa van: formális (interregionális kapcsolatok az erôsebbek), funkcionális
(intraregionálisak az erôsebbek). Paasi, A. (id. Patkós Cs. 2005) szerint viszont
a régió határozott területi kiterjedésû egység, függetlenül annak nagyságától
(kistérségi, sôt települési szinttôl egészen a nagy, internacionális integrációs
szintekig).

A közigazgatási értelmezésû régióra példa O’Leary, S. – Martin, F. – María,
J. (id. Szilágyi I. 1998): államok alá tartozó területi egységek, amelyeknek saját
intézményes politikai képviseletük van, s amelyek az adott területen normatív
kompetenciával és a központi szervektôl független végrehajtó szervekkel ren-
delkeznek. Balme (1994 id. de nem hiv. Kruppa É. 2003) szerint a régió nem ter-
mészetes képzôdmény, hanem társadalmi konstrukció egy meghatározott politi-
kai térben.

A vizsgálati utat helyezi elôtérbe Weakliem, D. L. – Biggert, R. (1999, id.
Murányi I.-Szoboszlai Zs. 2000) felfogása: a régiók közötti különbségek vizsgá-
latának két szempontját elkülönítve: az egyik a régión belüli szociális és gaz-
dasági kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt, míg a másik megközelítés szerint a
regionális identitást más identitási konstrukciókkal (etnikai, vallási identitás)
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kell együtt vizsgálni. Isard, W. (id. Lengyel I. 2003) is, egy tág definíciót adva,
a vizsgálati útra és a regionális tudományra helyezi a hangsúlyt: a régió nem
pusztán egy térben tetszôlegesen lehatárolható terület, hanem inkább egy vagy
több olyan probléma alapján értelmezhetô térség, amely problémákat a regioná-
lis tudománnyal foglalkozók vizsgálni és megoldani szeretnék; a vizsgálati
szempontok határozzák meg a régió fogalmát (az absztrakt koncepció és konkrét
valóság dilemmája). Hoover, E. (id. Lengyel I. 2003) az entitás hangsúlyozása
mellett ennek leírhatóságát és vizsgálhatóságát is kiemeli: akad néhány alapve-
tô szempont, mely alapján az entitás meghatározható.

A sokoldalú régióközelítés példája ugyanakkor Lajugie, J. (1979, id. Benko,
G, 1999, 27. o.) véleménye: „A régió olyan entitást alkotó földrajzi területnek
felel meg, amely egyszerre teszi lehetôvé az emberi és természeti jelenségek
leírását, a társadalmi-gazdasági adatok elemzését és közös politika alkalmazását.
Jellemzôje a homogenitás és a funkcionális integráció, a megélt szolidaritás érzé-
se és a más regionális egységekkel, a nemzeti és a nemzetközi térrel való
kölcsönhatás”. A régió fogalmát ugyanakkor a francia Bourdieu, P. (1989) és a
finn Paasi, A. (1989) egyaránt az identitás fogalmával társítja, a régiót mint szo-
ciológiai-szociálpszichológiai-antropológiai jelenséget kezelik (Éger Gy. 2000,
Süli-Zakar I. 2005). A finn Paasi, azonban még azt is kiemeli, hogy az identitást
nem egyszerûsíthetjük le az ott élôk regionális tudatára. Mint korábban már emlí-
tettük, a régióformálódás témakörében is letette a névjegyét (1986 id. Patkós Cs.
2005), midôn négy fázist tart kulcsfontosságúnak e folyamatban: területi kiala-
kulás (kirajzolódnak a régió határai), konceptuális (fogalmi) kialakulás (szimbó-
lumrendszer kibontakozása, közte a régió neve), intézményi formálódás (intéz-
mények kialakulása), kialakult, megalapozott szerepvállalás (a régió folyamatos
újratermelôdése). Szerinte a régió inkább társadalmi képzôdmény, mert kiala-
kulása során megjelenik, mint területi egység a társadalmi mûködés és tudatosság
különbözô szféráiban, és bizonyos értékekkel töltôdik fel.

A fejezet lezárásaként végül egy könnyed megközelítés: Hoover, E. a regio-
nális gazdaságtan egyik prominens alakja szerint (-Giarratani 1999 id. Lengyel
I. 2003, 29. o., 1975 id. Faragó L. 2005) a régió „egy olyan térség, amelynek
vizsgálatára a regionalista elnyerte a kutatási megbízást”, illetve „a régió olyan
területet jelöl, amelynek vizsgálatára pénzt kap a kutató”.

A régió fogalma az EU nómenklatúrájában

A régió értelmezése uniós szinten is viszonylag bizonytalan, nem tisztázott
(Perger É. 2002), ha a brüsszeli eurokratákat hallgatjuk, olvassuk, kiderül: mint
több területen, itt sincs igazi konszenzus. Az európai integrációban sincs elfoga-
dott definíciója, kritériumrendszere a régiónak. Vannak EK rendeletek, melyek-
ben szóba kerül a régió, és vannak más szervezetek hivatalos megfogalmazásai,
de még nem került ki az EU körébôl olyan régió-fogalom, mely széles körben
egyértelmû és elfogadott lenne. (Már az jelentôs erôfeszítésbe került, míg sike-
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rült a különbözô regionális elemzések alapjául szolgáló, az Európai Unió hiva-
talos regionális beosztását, az ún. NUTS osztályozást megalkotni, és elfogadtat-
ni.) Sem a régió, sem a mögötte rejlô folyamatok – legalábbis közjogilag – nem
tisztázottak (Balázs I. 1995). Az uniós álláspont szerint az államon belüli hatal-
mi szerkezet, ezen belül a közigazgatás formálása nemzeti belügy (Pálné Kovács
I. 2001). Nincs általános érvényû definíció a régióra, bár van néhány ajánlás,
mely az Európa Tanács gondozásában látott napvilágot.

Az európai egységet, európaiságot megfogalmazó alapdokumentumok nem
szólnak a régiókról, a regionális szint szerepérôl, áttörés 1957 (Kurucsai Cs.
1996), az Európa Tanács Helyi Közhatóságok Konferenciájának 1957-ben elfo-
gadott 6. sz. véleménye: „Az állam szervezetének alapkörei a helyi és regioná-
lis közhatóságok.” (Kurucsai Cs. 1998).

Az Európa Tanács Helyi Közhatóság 3. Konferenciája (Róma, 1960) szerint
a régió: „az államoknál kisebb területek összessége, melyeken az emberek
különbözô természetû közös érdekekre lelnek és amelyeken földrajzi, történelmi
és gazdasági természetû kapcsolatok élnek”. (12. sz. határozat). Az Európa
Tanács Helyi és Regionális Közhatóság Konferenciája Bordeaux-i Nyilatkozat
(1978) szerint a régió fogalma országonként más és más; e fogalom általában az
egyes országok „legnagyobb területi egységein élô emberi közösségekre vonat-
kozik, és e közösségekre a történelmi, kulturális, földrajzi vagy gazdasági homo-
genitás a jellemzô (Kurucsai Cs. 1996).

Az Európai Parlament 1988-as „A Regionalizáció Közösségi Chartájában” a
régió fogalmát így adja meg: régió alatt olyan terület értendô, amely földrajzi
szempontból nyilvánvaló egységet képez, avagy olyan területek homogén komp-
lexuma, amelyek zárt szerkezetet alkotnak, és amelyeknek lakosságát bizonyos
közös elemek (nyelv, kultúra, történelmi tradíció, gazdasági, közlekedési közös
jellemzôk, de nem feltétlenül szükséges, hogy ezek egyidejûleg érvényesek
legyenek) jellemzik, akik az ebbôl származó tulajdonságokat szeretnék megôriz-
ni és továbbfejleszteni azért, hogy ezáltal a kulturális, társadalmi és gazdasági
fejlôdést elôsegítsék. Ezen egységeknek a különbözô államokban más-más elne-
vezése, jogi-politikai helyzete lehet (Hummer, W. – Bohr, S. 1994, Soós E. 2001).

Az elmúlt idôszakban két jelentôs dokumentum látott napvilágot a témában.
Az Európai Régiók Gyûlésének definíciója szerint (a „Regionalizmusról
Európában” elfogadott Nyilatkozat, vagy nyilatkozat az „Európai regionaliz-
musról”, 1996 Basel, Európai Régiók Gyûlése Általános Közgyûlése fogadta
el): a régió a közvetlenül a központi kormányzat alatti helyi önkormányzati
szint, képviseleti hatalommal, melyet választott regionális tanács testesít meg
(Kovács T. 2003); a régió az a törvényes területi testület, amelyet az állami szint
alatt közvetlenül hoztak létre (helyezkedik el), és politikai önkormányzattal van
ellátva (felruházva) (és választott politikai testülettel, önkormányzattal rendel-
kezik) (Kurucsai Cs. 1996, 1997, Szilágyi I. 1998, Zongor G. 1999); a régió az
a törvényes testület, amelyet közvetlenül az állami szint alatt hoztak létre, és
választott politikai testülettel, önkormányzattal rendelkezik (Kurucsai Cs.
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1998); a régió olyan közigazgatási szint, amely az állami szint alatt jön létre és
választott politikai önkormányzattal rendelkezik (Orbán I. 2001). E nyilatkozat
sokkal radikálisabb régiófogalmat határoz meg a késôbbieknél, a tekintetben,
hogy milyen konkrét feladatokat igényelnek maguknak a régiók (benne a
regionális gazdaságtervezés és a regionális tervezés), és a régió létét nemzeti
alkotmányban kell rögzíteni, pénzügyi függetlenséget kell élveznie, jogi szemé-
lyiségnek kell lennie stb. (Kurucsai Cs. 1998). A választott testület lényeges
szempont, mivel fontos válaszvonal az európai regionális szintek esetében
(dekoncentrált, decentralizált). A nyilatkozat jelentôs támogatást adott az akkor
még tervezet formájában élô Regionális Önkormányzatok Európai Chartájának.

Egy másik definíció az Európa Tanács Helyi és Regionális Közhatóságok
Európai Kongresszusa (CLRAE) által elfogadott (1997 Strasbourg, ET
Parlamenti közgyûlése, EURÓPAI Régiók Gyûlése is határozatban támogatta,
Európa Tanács tagállamai az aláírók) Regionális Önkormányzatok Európai
Chartájában található. Ez nem deklarálja, hogy mi a régió (mindössze: „a meg-
felelô hatalmi szint”, „az állam alapegysége”), de azt igen, hogy mi a regionális
önkormányzat: a központi kormányzat és a helyi önkormányzatok között elhe-
lyezkedô, valamint az önszervezôdési, illetve a központi hatósági jogkörhöz
normálisan kapcsolódó elôjogokat élvezô, választott testülettel rendelkezô
önkormányzat (Falu – Város -Régió 1999, 1-2. sz. 44. o.). Más meghatározás
szerint a regionális önkormányzat (regionális adminisztráció) az állam legna-
gyobb területi egysége, amely a helyi önkormányzatok és a központi állam
között helyezkedik el, és választott testülettel rendelkezik (Hajdú Z. – Horváth
Gy. – Pálné Kovács I. 2002). Ismét kissé eltérô az a definíció, miszerint minden
államban a központi kormányzat és a helyi önkormányzatok között elhelyezke-
dô, valamint az önszervezôdési, illetve a központi hatósági jogkörhöz normáli-
san kapcsolódó elôjogokat élvezô, választott testülettel rendelkezô regionális
önkormányzatok képviselik a legnagyobb területi hatósági jogkört és lehetôsé-
get, hogy saját felelôsségre, az ott élô lakosság érdekében a közügyek jelentôs
részét irányítsák a kisegítés alapján (Zongor G. 1999). A Charta, szövegében
gyakorlatilag a regionális önkormányzatot azonosítja a régió fogalmával (meg-
személyesíti, pl. kell a régió beleegyezése, a régiók felhatalmazást kapnak).

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése (még 1997-ben) határozatban
rögzítette, hogy megelégedettségét fejezi ki a benyújtott tervezet szövegezésé-
vel, fôleg azt a döntést üdvözli, hogy nem került meghatározásra a „régió” fogal-
ma, nemcsak azért mert e feladat rettentô sok nehézségbe ütközik, hanem azért
is, mert lehetetlen volna figyelembe venni Európa régióinak széles körû intéz-
ményes különbségeit (Kurucsai Cs. 1998). A választott testülettel kapcsolatban
nincs konszenzus az Európa Tanács tagállamai körében. A fórum szerint a
Charta azért kell, mert szükség van egy európai egyezményre, amely az európai
regionális önkormányzatokra vonatkozó elveket, követelményeket normatív jel-
leggel rögzíti (Forgácsné Orosz V. 2001). A régió nagyon különbözô politikai
formákat vehet fel, a regionalizmus számos modellt és szervezeti struktúrát
képes befogadni. Nincs a méretnagyság szerint definiálva, hogy mi a régió, csak
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az, hogy a regionalizmus funkcióit az állami szint alatt mûködô politikai (válasz-
tott) önkormányzatnak indokolt megoldania (Verebélyi I. 2001).

Ami az Európai Uniót illeti, a közigazgatást illetôen nincs ugyan acquis com-
munautaire, de a nemzeti igazgatási struktúrák kölcsönös függôségben mûköd-
nek, s egyre gyakrabban használják az európai adminisztratív térség kifejezést
(Pálné Kovács I. 2001). Ám mivel a szerzôdésekben nincs pontosan meghatá-
rozva a régió fogalma, ezért például nagyvárosok, tartományok, községi önkor-
mányzatok, régiók stb. képviselôi egyaránt helyet foglalhatnak a Régiók Bizott-
ságában, az EU tanácsadó testületében.

A régiókat egyrészt az 1980-as évek vége, az új, regionális alapú támogatá-
sok megjelenése, másrészt a Maastrichti Szerzôdés állította reflektorfénybe az
1990-es évek elején, amikor a „Régiók Európájának” gondolatával felértékelôd-
tek (Kruppa É. 2003). Ez a momentum jelentôs hajtóerôt jelentett a már koráb-
ban kidolgozásra került ún. NUTS rendszer részletes, határozatilag rögzített
kidolgozására. Ha a kontinens országait nézzük, megállapíthatjuk, hogy a terü-
leti szintek változatos típusai fordulnak elô. Azonban az Európai Unió számára
létszükség volt egy egységes, statisztikai és területfejlesztési célú területi
felosztás megalkotása, s így a sokszínûségnek az „egységesítésére”, pontosab-
ban a régiók rendszerbe foglalására kísérlet történt az ún. NUTS jegyzék ösz-
szeállításával. Azaz a sokféle területi beosztású országokból álló Európa terü-
letszervezési egységesíthetôségét a NUTS-szisztémára alapozva célozták meg,
ez a rendszer az alapvetô bázisa a regionális statisztikáknak, fejlesztéspolitiká-
nak és tervezésnek.

„Az európai uniós szóhasználatban a „region” fônév több közigazgatási alap-
egységet magában foglaló, különbözô nagyságú és közigazgatási státusú tér-
egységeket jelöl”, bürokratikusan leszabályozva a NUTS 1., 2., 3. szinteket
jelenti (Faragó L. 2005, 191. o.). „A régió (region) az uniós dokumentumokban
egyaránt jelenthet több milliós német Landot és a mi megyéink méreteihez
hasonló pár százezres területi egységet is. A régiók között nemcsak a népesség
nagyságát vagy a gazdaság teljesítôképességét tekintve vannak jelentôs különb-
ségek, hanem tartalmi jogosítványaikban is. A régiók „közös nevezôre hozásá-
ban” a NUTS struktúra technikai, statisztikai eszköz. Ha a területpolitikai
dokumentumokban (pl. European Spatial Development Perspective) a régiókra
vonatkozó megállapítás szerepel, akkor egyaránt vonatkozik a NUTS 2. és a
NUTS 3. szintre is.” (Faragó L. 2001, 4-5. o.). Az uniós kiadványokban a „regio-
nal” kifejezéssel találkozhatunk úgy, mint a földrajzi értelemben használatos
„territorial”, és az általános térfogalom a „space” szinonimája (Faragó L. 2005).

A régió kifejezés azonban néhány európai ország törvényeiben elôforduló
közjogi kategória (amely ráadásul egymástól igen eltérô jogállású szerveket
takar) (Balázs I. 1995), azaz maga a régió kifejezése egyes országokban, mint
hazánkban is (statisztikai nagyrégiók, tervezési-statisztikai régiók), elôfordul,
mint egy-egy konkrét területi szint, illetve elemeinek elnevezése (Franciaország,
Olaszország, Belgium, Írország, Finnország, Nagy-Britannia, Lengyelország,
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Szlovénia), persze egyes esetekben „jelzôsítve” és akár tervezési-statisztikai tar-
talommal. Olaszországban az Alkotmányban is szerepel a régió elnevezés
(Horváth Gy. 1998).

A brüsszeli zsargonról Szegvári P. (2005) úgy vélekedik, hogy az Európai
Unió gyakorlata alapján léteznek statisztikai-tervezési régiók (a területfejlesztés
térségeiként), adminisztratív régiók (az egyes országok közigazgatási területi
beosztásához igazodva) és önkormányzati régiók (amelyek a decentralizált hata-
lomgyakorlás kereteiként autonóm politikai entitásként mûködnek).

Egy biztos, a NUTS rendszerrôl szóló, a regionális osztályozást jogi keretbe
foglaló határozatban (Regulation EC No 1059/2003) nem definiálják a régió
fogalmát, csak az egyes szintekhez tartozó régiókról, illetve a nevesítésben XY
régióról beszélnek. Emellett úgy fogalmaz röviden, hogy vannak közigazgatási
funkciójú területi egységek, melyek egy-egy földrajzi térséget jelentenek, a tér-
ségre vonatkozó közigazgatási és politikai döntési lehetôséggel felruházott köz-
igazgatási hatósággal, a tagállam intézményesített, legális rendszerén belül.
Emellett vannak ún. nem közigazgatási funkciójú területi szintek és egységek.
Ezzel kapcsolatban kifejti, hogy egy-egy ilyen jellegû egység, kisebb, közigaz-
gatási funkciójú, térben kapcsolódó térségek aggregálásból állhat össze, figye-
lembe véve például földrajzi, társadalmi-gazdasági történeti, kulturális vagy kör-
nyezeti tényezôket. E két kategóriát több dokumentumban normatív, illetve ana-
litikus (vagy funkcionális) régiónak hívják.

Messzebb megy az évente megjelenô nyomtatott verziójú regionális statisz-
tikák nem hivatalos kísérôszövege: a régió fogalmával kapcsolatban azt emelik
ki, hogy ez pontosan körülhatárolt és közigazgatási célból használatos, az állam
alatti területi egység – legyen. A régió – az eurokraták szerint – egy kísérlet cso-
portokra bontani az embereket és a helyeket megfelelô hasonlóságok alapján,
egy-egy logikai egységbe összesûríteni ôket közigazgatási célokból. Ez abból
ered, hogy a területi különbségek megkövetelik az alkalmas közigazgatási
struktúrákat. Felfogásukban egy régió ideális jellemzôi – kissé nagyvonalúan –,
hogy a lakosok azonosulni tudnak vele (identitás), megfelelô méretû, homogén
egység, stabil határokkal és állandó adatgyûjtéssel (idôsorok) (EC 2004).

Az elôzô két fejezetet összegzô tapasztalata röviden itt csak annyi, hogy nem
e kérdésekben „Európa nem húzott el tôlünk”.

Összegzés

Összegzésként álljon itt a régió jelenlegi „hivatalos” magyar meghatározása.
Az Országos Területfejlesztési Hivatal álláspontja szerint (http://www.oth.
gov.hu/regiok.php)21: „A régió több megye vagy a fôváros területére kiterjedô,
az érintett megyék közigazgatási határaival határolt, egybefüggô tervezési, illet-
ve statisztikai területi egység”. Ez a rövid, félhivatalos verzió, a hivatalost tör-
vényben rögzítették: Tervezési-statisztikai régió: több megye (a fôváros) terüle-
tére kiterjedô, az érintett megyék közigazgatási határaival határolt, egybefüggô
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tervezési, illetve statisztikai területi egység; Fejlesztési régió: egy vagy több
megyére (a fôvárosra), vagy azok meghatározott területére kiterjedô, társadalmi,
gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendô területi egység, amely
alulról induló kezdeményezés eredményeként meghatározott célra jött létre
(1996. évi XXI. tv.). Az ország 19 megyéjét és Budapestet hét területi-statiszti-
kai régióba sorolták, az egyes régiók elnevezését és földrajzi területét az
Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 35/1998. (III. 20.) Országgyûlési
Határozat II. fejezetének 5.2 pontja rögzítette, miszerint Magyarország területét
7 területi-statisztikai régióra osztotta.

Zárszó

A sok-sok oldal után jogosan felmerülhet: mi a régió szerintünk? A régió
„meghatározott területi egység”, esetleg bôvebben: „meghatározott területegy-
ség, ahol a meghatározás erôsen függ a meghatározó személyétôl”. Ez egy klasz-
szikus menekülés a probléma megoldása elôl. Ezt választottuk. Ennek ellenére
reméljük nem hiába született meg e munka.
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2 Hasonló indíttatásból íródott korábban egy, a térszerkezetrôl szóló, interneten elérhetô (http://
rs1.szif.hu/~pmark) – egyelôre nem publikált formában azóta részben módosított, részben tovább-
fejlesztett – tanulmányom: „A hazai területi egyenlôtlenségi vizsgálatok térszerkezet fogalmai”. 

3 Munkánkat megelôzô, többek között a régió fogalmát, típusait terjedelmesebben taglaló munka
Probáld F. 1995, Nemes Nagy J. 1997, Nemes Nagy J. – Szabó P. 2000 ill. Agg Z. - Nemes Nagy
J. 2002, Benedek J. 2000, Lengyel I. 2003 ill. Lengyel I. - Rechnitzer J. 2005, Süli-Zakar I. 2003,
Illés I. 2003, Faragó L. 1994, 2005. Ezek több elemére építkezik írásunk.

4 Például Romániában a régiókat a háború utáni kommunista rendszer hozta létre, és e keretben jött
létre a magyar autonóm terület, melyet a mai román többség összekapcsol a régiók fogalmával,
ezért a regionalizálást nem igazán támogatja [Illés I. 2000]. „A Cronica Romana az RMDSZ
régiófejlesztési indítványának szentelt vezércikkének szerzôje … kifejti: a Székelyföld régió lét-
rehozására irányuló terv az Alkotmányba és a büntetôtörvénykönyvbe ütközô cselekedet, bûncse-
lekmény, …” (http://www.htmh.gov.hu)

5 Más jellegû történelmi elôzményeknek tekinthetôk: 828-ban német Lajos megszüntette Pannonia
kettéosztottságát, és az egyesített tartomány neve Regio Pannonia lett (Encyclopaedia Hungarica
1996); a történelmi Magyarország öt nagy térsége, a Dunántúl, az Alföld, a Felvidék, a Délvidék
és Erdély – a maitól eltérô társadalmi körülmények, fejlettségi szint mellett – viszonylag jól köze-
lítette a komplex régió-fogalmat (Agg Z. – Nemes Nagy J. 2000).

6 A terjedelmes irodalomjegyzék viszont iránymutatást ad a fogalom különbözô értelmezéseinek
eredeti forrásaihoz, azaz a különbözô szerzôk (akár vizsgáztatók) régió-felfogásaihoz.

7 A latin nyelvben a rego, regere, és a regno, regnare igék jelentése lényegében azonos, mindkettô
azt jelenti: irányít, kormányoz valamit, uralkodik valamin. A regnare ige esetében ezt királyi
minôségben teszi, a regere esetében pedig más minôségben teszi; a régió tehát eredetileg politikai
eredetû szó (Illés I. 2003).

8 „1. Regionális tervezés: egy ország területi egységekre való felosztása politikai, fejlesztésbeli és
adminisztratív célból. A felosztás alapja az egyes területi egységen belül feltételezett egységes (pl.
társadalmi, gazdasági jellemzôk megléte). 2. Politikai mozgalom, amelyben egy területi egység
lakosai hangoztatják saját, azaz más területi egységektôl különbözô identitásukat. Ennek alapjául
szolgálhatnak nyelvbeli különbözôségek (pl. Belgium), vallási különbözôségek (pl. É-Íro.) és
etnikai különbségek (pl. iraki kurd népesség).” (Cambridge Enciklopédia 1997, 1169. o.)

9 Az Encyclopaedia Britannica (Online) hasonló meghatározást ad (lefordítva): a társadalomtu-
dományokban egy összefüggô terület, mely válogatott, definiált kritériumok szerint homogén, és
megkülönböztethetô a szomszédos területektôl, régióktól ezen kritériumok szerint (www.britan-
nica.com).

10 A különbözô országok közigazgatási, területfejlesztési funkciójú területi szintjeirôl bôséges
immár a hazai szakirodalom, tekintve csak pl. a Comitatus vagy a Magyar Közigazgatás c. folyó-
irat számtalan cikkét. A témához köthetô összefoglaló munka, tanulmánykötet is több született
már, pl. Szigeti E. (szerk.) 2001, Pálné Kovács I. 2001, Horváth Gy. 1998, Horváth Gy. (szerk.)
2000, Mezô I. - Wiener Gy.(szerk.) 2005 .

11 Egyes szerzôk több munkáját kronologikus sorrendben elolvasva tapasztalhatjuk azt, hogy bizony
egy-egy kérdésben (pl. régió) nemcsak hogy akár személyekre bonthatjuk a szakirodalmat, de
még az egyes szerzôk különbözô korszakaira is. Több szerzônél (pl. Faragó L., Nemes Nagy J.)
tapasztalhatjuk hogyan alakul a régió sorsa a formálódó, finomodó térelméleti szemléletben, és
hogyan gazdagodik, vagy akár módosul ezáltal az egyes tényezôk tartalma. (Vélhetôen ez a sors
vár a tanulmány Szerzôjére is – a Szerkesztô megjegyzése.).
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12 A régió egy olyan terület a weboldalon, mely különbözô információkat jelenít meg és tartal-
mazhat: portlet-eket, item-eket, sub-page link-eket és tab-okat (http://my.wsu.edu).

13 Regio: táj, tájék,  pl. regio mamillaris, regio olfactoria (Donáth T. 1994).
14 Például egyes szolgáltatók regionális szinten szervezôdnek, pl. a hálózati infrastruktúránál marad-

va regionális vízmû, áramszolgáltató stb. A területrendezés kapcsán érdekesség, hogy míg az
Officina Egyetemes Lexikon (1994, 781. o.) a régió általános meghatározása mellett külön
kiemeli, hogy a régió „valamely település területrendezésében az egész tervezési elképzelés
alapját képezô terület; pl. egy város vonzáskörzete, beleértve a hozzátartozó agrárkörzetet”, addig
egy régebbi Mûszaki Lexikon (1980, 306. o.) meghatározásában nem ilyen jellemzô szerepel,
hanem: „a régió … a legáltalánosabb értelemben: nagy kiterjedésû – valamely sajátossága v. sajá-
tosságainak összessége alapján lehatárolt – területi egység. A regionális tervezés terminológiá-
jában jelenti egyrészt – országonként eltérôen – a tervezési területet, másrészt a regionális terve-
zés eredményeképpen kialakított tervezési terület körzetesítésének megfelelô körzetet”. Ezek után
már csak csemege a tervezés kapcsán, hogy egy régi Kertészeti Lexikon (1963) is külön megem-
lékezik a regionális tervezésrôl és a regionális tervrôl.

15 A gyûjtôfogalom ennek kapcsán a regionalista vagy a területkutató, mely – mint a területfejlesztés
kapcsán már kifejtettük – különbözô szakmák tág halmaza. A regionalisták közül többnek, mint
látni fogjuk, van definíciója magára a régióra.

16 A lehatárolás általában egy területet jelöl, de ebben sincs maximális egyetértés, hiszen pl. Illés I.
(2003) szerint a homogén régiót értelmezhetjük összefüggô területként, de értelmezhetjük azon
különbözô földrajzi helyen elhelyezkedô területek együtteseként, amelyek közös jellemzôvel,
jellemzôkkel rendelkeznek.

17 Az itt és több helyen idézett munka külön pontja foglalkozik az ún. komplex (integráns) gazdasá-
gi körzetekkel, melyek különbözôsége a komplex régióktól talán abban ragadható meg, hogy
elôbbi az országokon belüli területi munkamegosztás rendszerének elemei.

18 Emiatt nem értelmezhetô igazából az alábbi felfogás (nincs ilyen régió): „Objektív adottságokon
nyugvó, „természetes” régió: különbözô kritériumok alapján meghatározható terület, amely föld-
rajzilag behatárolható, sajátos gazdasági struktúra jellemzi, lakói más térségtôl eltérô etnikai,
nyelvi, kulturális, vallási jegyekkel, valamint közös múlttal, közös történelmi emlékezettel rendel-
keznek. Alkalmas különbözô állami, államigazgatási-közigazgatási funkciók ellátására, illetve ön-
kormányzásra is. Lehet államhatárokon belüli, vagy azokon átnyúló. A gazdasági funkciók ellátá-
sa mellett a régió a nyelvi, kulturális, nemzetiségi konfliktusok megoldására is adekvát keretet
nyújthat.” (Szabó R. 2005).

19 Sôt, Tóth J. rendszerében a vonzáskörzetek felett kialakuló régiók a társadalmi gazdasági tér
szekuláris fejlôdése, a térszerkezet, a textúra változása és konfigurációja révén értelmezhetô
ország részei, határaikat a sûrû textúrájú területek közötti ritkás zónában célszerû meghúzni (Tóth
J. – Pap N. 2002). 

20 A térség és a régió közötti különbségtételre egy másik példát találunk a már citált Britannica
Hungarica (1998, 416. o.) enciklopédiában,: a „régiótól megkülönböztetik a térséget, amelyet
fôként földrajzi ismérvek alapján, de önkényesen határolnak körül, míg a régió egységét bizonyos
társadalmi jelenségek homogén elôfordulása adja”.

21 Ez a korábban bemutatott Nemes Nagy-féle régió-definícióval oly módon párosítható, hogy a
hosszú idôbeli folyamatot szimbolizálja a skála, melynek lépcsôfokai a határok meghúzása, a
kialakuló kohézió, majd identitás, és az intézmények felállása, jogosítványaik elnyerése.

22 A honlap jellemzôje, hogy a régió-meghatározás problémáit is a nagyközönség elé tárja: „A régió
fogalma többféle értelmezésben ismert és használt, a régiók területének, határainak kijelölésénél
több szempont kaphat helyet, ezek különbözô eredményekhez vezetnek. Gyakori megoldás a tér-
ségek társadalmi-gazdasági, földrajzi homogenitását szem elôtt tartó, vagy a központ-vonzáste-
rület együvé tartozást érvényesítô térfelosztások.”
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GYÔRI RÓBERT

A TÖRTÉNETI RÉGIÓ*

A régió fogalma az emberföldrajz virágkora óta eltelt fél évszázad alatt több
irányba elágazó jelentésváltozáson ment át. Ez a változás tükrözôdik a jelenleg
forgalomban lévô történeti táj, történeti régió fogalmakon is.

A táj, a régió fogalom jelentésének átalakulását az 1950-es évek tudomány-
elméleti vitái vezették be. Ebben az idôben erôsödött meg annak az igénye, hogy
a földrajz – követve a társadalomtudományokban lezajlott változásokat – szakít-
son „hagyományos” idiografikus megközelítési módjával; törekedjen általános
törvények, modellek megalkotására. Ez a törekvés indította útjára a „kvantitatív
forradalmat”, és egyúttal azt is eredményezte, hogy a hangsúlyozottan „egyedi”
tájakat vizsgáló regionális földrajz szerepe a geográfián belül is megkérdôje-
lezôdött.1 A vizsgálatok súlypontja a régiók, tájak bemutatásáról a struktúrák
kutatására helyezôdött át (pl. városhierarchia- és térszerkezet-vizsgálatok). Ezek
az elemek a késôbbiekben bekerültek a regionális kutatások építôkövei közé, a
régiók, körzetek lehatárolásának új eszközei lettek. Ezáltal a regionális földrajz
eltávolodott az emberföldrajz klasszikus tájfogalmától, és erôsebben épít a tér-
szerkezet fogalmára; ez tükrözôdik a különbözô szempontokat elôtérbe állító
körzet, régió, térség stb. definíciókban is. Ezzel magyarázható, hogy a ma hasz-
nálatos történeti táj, történeti régió fogalmakban keverednek a különbözô
tudományelméleti gyökerekhez kapcsolható elemek. Ezért, mielôtt a mai regio-
nális földrajzban használatos alapfogalmakat vázolnám, röviden kitérek a tér-
szerkezet fogalmának értelmezésére.

A térszerkezet-kutatások középpontjában a tér különbözô pontjai között
létrejövô kapcsolatrendszer áll. Szabó Pál meghatározása szerint a térszerkezet:
„... a térelemekbôl és a köztük lévô térkapcsolatokból felépülô, mûködô, valós
rendszer [...]; a térszerkezeti vizsgálatokban a térszerkezetet felépítô térelemek
és a közöttük kialakuló térkapcsolatok, a közöttük húzódó térpályák azo-
nosítására és jellemzôinek számszerûsítésére tesznek kísérletet.”2 Szabó a tér-
szerkezeti vizsgálatokat két alaptípusba sorolja: az egyik a társadalmi téreleme-
ket pontszerûen azonosítja (pl. település), a köztük lévô kapcsolatokat pedig
áramlásokkal, mozgásokkal fejezi ki (erre a megközelítésre épülnek a városhie-
rarchia- és vonzáskörzet-vizsgálatok); a másik pedig a térbeli elemek (települé-
sek, térségek) közti gazdasági, társadalmi különbségeket vizsgálja, modellezi
(pl. területi egyenlôtlenségi vizsgálatok).3 Ez az általános térszerkezet fogalom
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idôtôl független, így egyaránt használható aktuális és történeti vizsgálatoknál.
A múltban is léteztek térkapcsolatok, a jellegzetes térhasználat kialakított háló-
zatokat, még ha más jelenségekhez kötôdött is ez a térhasználat, mint ma. Pl. a
falu-város kapcsolat jellegzetes formája a piacok látogatása volt, a falusiak me-
zôgazdasági termékeiket értékesítették a városi piacon, s a városban elégítették
ki iparcikkszükségleteiket.4

A regionális földrajz ma használatos alapfogalmai elsôsorban a térszerkezet
fogalmára épülnek. A térségek, körzetek, régiók elhatárolásánál a kiinduló állás-
pont az, hogy földrajzi jelenségek vizsgálatánál kirajzolódnak a jelenségek
valóságos szervezôdését tükrözô, összefüggô térbeli egységek. E térbeli egysé-
gek alapvetôen kétfélék lehetnek: a formális körzetek alapját egy vagy több
jelenségük homogenitása és környezetüktôl való elkülönülése adja, a funkcioná-
lis körzeteket a bennük zajló folyamatok, mozgások, kölcsönhatások összetartó
ereje építi fel. A komplex földrajzi régió egyaránt rendelkezik a formális és a
funkcionális régiók ismertetôjegyeivel: a környezetétôl elkülönítô homogenitás
és a sokrétû, belsô összetartó kölcsönhatások együttesen jellemzik. A régiók
általában az emberek tudatában is jelen vannak, illetve létrejöttükben-fejlô-
désükben szerepet kaphatnak hatalmi-politikai tényezôk is.5

A marxista gazdaságföldrajz gyakran használta a komplex gazdasági körzet
fogalmát. A komplex gazdasági körzetet bonyolult ágazati kapcsolatok alapján
létrejövô területi-termelési komplexumok alakítják ki, jellemzôje a nagyfokú
önállóság és a specializáció.6 A komplex gazdasági körzetek (rayonok) kutatásá-
nak virágkora Magyarországon az ’50-es, ‘60-as évekre esett, azonban a foga-
lom használata már a ’70-es években háttérbe szorult. A ’80-as évek elejének
tudományelméleti vitája pedig létjogusultságát is kétségbe vonta.7

A táj fogalma is átalakult, használati köre (idôlegesen) leszûkült. A táj és a
régió az emberföldrajz fogalomkészletében szinonimák, mindkettô a természet
és a társadalom kölcsönhatása során kialakult egyedi arculatú téregységet jelen-
tette. A második világháború után – a természet- és társadalomföldrajz szétválá-
sával – a táj természetföldrajzi kategória lett. A táj léte a természeti tényezôk
homogenitásán és kölcsönhatásán nyugszik. Alapja lehet ugyan a társadalom-
földrajzi régiónak, de az azonosság nem szükségszerû, a jelenhez közeledve a
társadalomföldrajzi régiók természetföldrajzi alapú meghatározottsága gyengül.
A tájfogalom kiszélesítésének igénye – tulajdonképpen visszatérés a hagyomá-
nyos jelentéshez – már a ’70-es, ’80-as években jelentkezett (már csak az antro-
pogén tájalakító hatások növekvô súlya miatt is);8 az ezredfordulón pedig sür-
getô szükségként fogalmazódott meg a két tudományterület újbóli összeépülése,
éppen táj- és régiókutatásokban.9

A régió fogalom értelmezése az elmúlt évtizedekben – részben az egysé-
gesülô Európa regionális intézményrendszerének, berendezkedésének köszön-
hetôen – speciális tartalmat is nyert. Eszerint a megközelítés szerint a fogalom
nem csupán egyik szinonimája a területi egység fogalmának, jelentése gazda-
gabb annál. Ennek vázolásához Nemes Nagy József tanulmányához fordulok.10
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Nemes Nagy a modernkori térbeliség fogalmainak rendszerezésekor a különbözô
térségi szintekhez jellegadó folyamatokat és eszmerendszereket kapcsolt.
Minden területi szinthez egy kiinduló egységet határozott meg, amely mentes a
társadalmi tartalomtól. Ez esetünkben a térség. A térségbôl régió többlépcsôs
folyamat révén lehet. Egyrészt szükségeltetik hozzá egy valós gazdasági és tár-
sadalmi átalakulás, amely a térséget belsôleg egységesíti, ugyanakkor elkülöníti
környezetétôl (regionalizáció). Ha ehhez társul egy eszme- és intézményrend-
szer, a térség lakóinak közös identitása, illetve önálló önkormányzat – egyszó-
val a regionalizmus –, akkor beszélhetünk régióról.10 Ennek fényében a régió
definíciója: „a régió lehatárolt területi egység a nemzeti és a települési szint
között, amelyet [...] soktényezôs társadalmi-gazdasági kohézió (regiona-
lizálódás), az érzékelhetô regionális identitás-tudat valamint az érdemi irányítá-
si kompetenciájú és önállóságú regionális intézmények rendszere (regionaliz-
mus) fog tartós egységbe.”11 A leírtakból kiderül, hogy ez a régió-definíció már
erôsen eltávolodott a francia emberföldrajz táj- (régió-) fogalmától. Ez a
meghatározás a régiót társadalmi térkategóriaként értelmezi. A fogalom közép-
pontjában nem a természet és társadalom egyedi kapcsolatrendszere áll12, az
intézményesülés viszont hangsúlyos szerepet kap benne. Fontos megjegyezni
azt is, hogy a regionális földrajz kategóriái több-kevesebb megszorítással min-
den idôszakban értelmezhetôk – és hellyel-közzel mérettôl függetlenek –, a szû-
kebb értelemben vett „régió” egy fejlôdési folyamat terméke, és mérete, ponto-
sabban „hierarchikus helyzete” meghatározott. A rövid áttekintés tanulsága,
hogy a történeti földrajzi kutatás kiindulópontjául elsôsorban az emberföldrajzi
fogantatású régiófogalom és a mai regionális földrajz alapkategóriái szolgálhat-
nak.

A történeti földrajz mûvelôinek körében megoszlanak a vélemények, hogy a
kutatásoknak a területi egységekre – tájakra, régiókra –, vagy inkább a struktúrák-
ra kell fókuszálniuk (a két megközelítés nem feltétlenül épül egybe). Az ember-
földrajz táj- és régiófogalmára alapozó elemzések az idôtôl független tájakban
gondolkodnak: ugyan a tájalkotó tényezôk folyamatosan változnak – ezáltal a
tájak, régiók határa is elmozdul, vagy akár az egész rendszer átszervezôdik –, de
a társadalom és a természet közti egyedi kapcsolatok mindig regionális elkülönü-
lésekben jelentkeznek. A regionális földrajz visszaszorulásával párhuzamosan a
történeti tájak, régiók létezésébe vetett hit is vesztett erejébôl. Robin Butlin amel-
lett foglalt állást, hogy a múltban nincsen a régióknak (körzeteknek) egy abszolút
változatlan rendszere, a régiókat mi teremtjük, ahogy a múltban élôk is konst-
ruálták ezeket, amikor benne élôknek tudták magukat.13 Természetesen ettôl még
a regionális szintû vizsgálat, mint a kutatás kerete nem válik okafogyottá. Az
angol-szász „új történeti földrajz” irányzata a regionális földrajz súlytalanítását
még tovább viszi, amikor megfogalmazza, hogy a történelem országhatárokhoz,
régióhatárokhoz igazodó vizsgálata mesterséges, ezek csupán operacionális fogal-
mak, a kutatásnak hangsúlyozottan a településhierarchia, a struktúra felé kell for-
dulnia, a társadalmi jelenségeket a hierarchia mentén kell vizsgálnia.14
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A földrajztudomány és benne a történeti földrajz „elbizonytalanodása” köz-
ben az etnográfiában és a történettudományban kialakult (megmaradt – újra-
éledt) a regionális vizsgálatok igénye. A konkrét kutatások többsége amellett
érvel, hogy a feltárt táji különbségek mögött valódi regionális önállóság húzódik
meg. A néprajztudományban hosszú múltra tekintenek vissza azok a kísérletek,
amelyek Magyarország területét néprajzi szempontok alapján tájakra tagolják.
Valószínûleg ebben nagy szerepet játszik az, hogy a hazai etnográfia kialakulá-
sakor szoros szimbiózisban élt a geográfiával, konkrétan az emberföldrajzzal.15

A sokáig esetleges, szerteágazó és bizonytalan terminusok – néprajzi csoport,
népcsoport, táji csoport, etnikum, etnikai csoport, etnográfiai csoport stb. –
között Kósa László próbált meg rendet teremteni, saját korábbi definícióit is
felülvizsgálva. Megállapította, hogy ezek az elterjedt és gyakran hivatkozott
fogalmak heterogén társadalomtudományi hagyományokból táplálkoznak (ezért
vált rendszerezésük kísérlete a különnemû kérdések egységes keretbe foglalásá-
nak sikertelen próbálkozásává).16 Négy jellegzetes kutatási irányt határol el,
amelyek mentén a népi kultúra jelenségeit területi keretek között vizsgálták.
Ezek a következôk:
l történeti–népi táj- és vidéknevek határain belüli vizsgálódás (mintegy kétszáz

– elsôsorban természetföldrajzi alapú – népi tájnevet viselô egység van a
magyar nyelvterületen; tudományos vizsgálatuk nem elsôsorban a néprajz
tárgykörébe tartozik (pl. Hegyalja, Bodrogköz, Sóvidék);

l népnévhez hasonló nevet viselô csoportok vizsgálata (két ellentétes típusa
van: az egyik a gyakorta jogi meghatározottú, környezetétôl elkülönülô,
közös identitással rendelkezô csoport – székelyek, hajdúk, jászok stb. –, a
másik típus a környezet által megkülönböztetett csoport, amelyeknek neve
pejoratív gúnynévbôl keletkezett – pl. palócok, csángók, matyók);

l földrajzi régiók és zónák néprajzi vizsgálata (a néprajzi anyagot létezô föld-
rajzi egységek keretei között bemutató munkák, elsôsorban összegzô-leíró
jellegûek);

l a kulturális jelenségek térbeli elterjedésének vizsgálata (a néprajzi vizsgála-
tokban nem a (természet)földrajzi tájak határai a mérvadók, hanem a kul-
turális jelenségek, elemek elterjedésének határai, ezek rajzolják meg a nép-
rajzi tájakat – ezeket feltárni térképezô módszerrel, elterjedés-, és diffúzió-
vizsgálatokkal lehet)17

Kósa mérlegre téve a korábbi megközelítésmódokat, megalkotja saját definí-
cióját is, a (néprajzi) táj fogalmát. A táj olyan területegység, amelyet huzamosabb
ideig állandó kulturális, társadalmi, gazdasági és ökológiai tulajdonságok jelle-
meznek és ezáltal elválik környezetétôl. A négy tényezô elméletileg egyenlô súlyú,
a tájak nem jellemezhetôk csupán egyetlen tényezôvel (bár a néprajz szempont-
jából a kulturális elem mindig kitüntetett volt). Ezen alkotóelemek határai nem
mindig esnek egybe, ezért a tájak határai is elmosódottak, egy-egy terület egyide-
jûleg más-más tájhoz is jogosan tartozhat. E tájak egyenrangúak, nincsenek fel-
tétlenül hierarchikus viszonyban egymással, inkább mellérendeltek, de létezik a
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tájak egymásba illeszkedô rendszere is (Erdély–Székelyföld– Csík–Alcsík). A
nagytáj – pl. Alföld, Erdély, Dunántúl stb. – fogalmára a fenti definíció nem alkal-
mazható, ezek inkább több száz éves térszemlélet termékei, inkább csak tájé-
kozódási keretek. Végül pedig hangsúlyozza az idôtényezô fontosságát: a tájal-
kotás történeti folyamat, az állandóság csak idôleges, a tájak a tényezôk változá-
sa következtében átalakulhatnak, kiterjedésük változhat, meg is szûnhetnek.18

A rövid áttekintésbôl is megállapíthatjuk, hogy Kósa definíciója szoros
rokonságban áll az emberföldrajz tájfogalmával – a magyar emberföldrajz klasz-
szikusai közül talán leginkább Kádár László tájfogalmából19 táplálkozik –:
fogalmi magja a különbözô tényezôk összjátékaként létrejövô egyedi entitás
(benne van a természeti elem is, az ökológiai tényezô!). Ez a szemlélet nemcsak
a Vidal de la Blache-i örökség továbbélésének, hanem továbbfejlesztésének és
speciális alkalmazásának is tanúja. Kósa meghatározása – megítélésem szerint –
már ki is lép a speciális (néprajzi, kulturális) alkalmazás keretébôl, ez a tájfoga-
lom általánosan használható elemzési keret. A mai regionális földrajz fogalom-
készletében elhelyezve ezt a tájfogalmat a formális régiólehatárolások csoport-
jába sorolhatjuk (ami nem meglepô, hiszen a hangsúly a különbözô jelenségek
elterjedésének vizsgálatán van).

Az etnográfusok definíciói közül a funkcionális régiószemlélethez legköze-
lebb az Andrásfalvy Bertalan által használt kistáj–nagytáj versus régió foga-
lompár áll. A kistáj az ember által érzékelt, érzelmileg is azonosított, több
tényezô által is meghatározott homogén tér. A nagytáj kistájakból felépülô rend-
szer, ahol a területi munkamegosztás szakosodott falvak csoportjainak együtt-
mûködésére épül, lényegében a város-falu kapcsolatrendszer mellôzésével. Ez a
nagytáj nem homogén; természeti és ezzel összefüggô (mezô)gazdasági
különbözôségei kiegészítik egymást. A kistáji munkamegosztás akkor lazul fel,
amikor kialakul az árutermelés és a pénzhasználat, az egymást kiegészítô ter-
mékekre már nem lesz kölcsönösen szükségük. A régió a kistáji tagolódást idô-
ben felváltó folyamat során jön létre, amikor a falu-város kapcsolatrendszer
alakítja a területi munkamegosztást, városi központ és körzete alkotnak egy
régiót. A szétesô táji munkamegosztás helyett a város szervezi a teret (munkába
járás, kulturális kapcsolatok, stb.) A táji szakosodás helyébe a várost mezôgaz-
dasági termékekkel ellátó falvak körzete és a körzetét iparcikkekkel, szolgál-
tatásokkal terítô város kettôse lép. A falvak, kistájak közigazgatását a korábbi
vásáros helyek, mezôvárosok átruházzák a régió központját jelentô városra. A
régió elhomályosítja az egykori kistájak keretét; a központtól mért távolság alap-
ján elkülönülô zónák, övezetek rendje építi fel.20 Andrásfalvy ezt a folyamatot
Baranya megyei kutatásai során mutatta ki, a történeti térszerkezeti változások
egyik legkarakterisztikusabb mozzanatát ragadva meg ezzel. A történeti földraj-
zi kutatások egyik legfontosabb feladata lenne ennek a modellnek több területen
való tesztelése és a váltás területenként eltérô idôpontjának meghatározása.

Andrásfalvyhoz hasonló gondolatmenetet követ Tóth Tibor is, amikor a törté-
neti táj fogalmát járja körül. Határozottan cáfolja, hogy csupán a (történeti)
kutatás különítene el egymástól tájakat. A táji tagolódás létrejöttében a területi
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munkamegosztás fontosságára helyezi a hangsúlyt. Ennek kétféle típusát különí-
ti el: az egyes – eltérô természeti adottságokkal rendelkezô, és ezzel összefüg-
gôen eltérô termelésû – területek közötti cserekapcsolatokat, illetve város és
vonzáskörzete kapcsolatát. A két típus különbsége nemcsak idôrendi eltérést
takar: az elsôben az eltérô adottságú, de hasonló társadalmi struktúrájú tájak
kerülnek egymással érintkezésbe, a másodikban a város és vidéke eltérô társa-
dalmi szerkezete is indukálja a munkamegosztás és a kapcsolatok kialakulását.21

Miután a formális régiólehatárolások eredményeit kevésnek találja, a funkcio-
nális lehatárolás mellett tör lándzsát. Azt vallja, hogy a formális régiólehatárolás
gyakran prekoncepcióval dolgozik, a kutatók egy vagy néhány tényezôt vizsgál-
va homogénnek tüntetnek fel egy régiót, amikor az funkcionálisan több körzetre
eshet szét. Hangsúlyozza azt is, hogy az összes tényezô kölcsönhatásrendszere
csak a modern kor statisztikai viszonyai között vizsgálható. Definíciót is ad az
ezen elvek figyelembevételével feltérképezendô történeti tájra: hosszú távon
változatlan területi-ökonómiai-szociális egység, melyet a gazdaság más egysé-
gektôl elkülönülô funkcionális rendszere jellemez, s ehhez a társadalmi
fogyasztás speciális rendszere is kapcsolódik.22 Tóth Tibor definíciója távolabb
áll az emberföldrajz tájfogalmától, inkább a funkcionális régiók földrajzi
meghatározására emlékeztet. Arra azonban nem ad választ, konkrétan hogyan is,
milyen módszerekkel lehetne lehatárolni ezeket a tájakat.

Faragó Tamás összegyûjtötte és értékelte a történelem és rokontudományai
régiólehatárolási eszköztárát. Miután hangsúlyozza a regionális történeti kutatá-
sok szükségességét, maga is kísérletet tesz arra, hogy a történeti táj fogalmát
értelmezze. A történeti táj szerinte a legkisebb, rendszerként vizsgálható egység,
amelyet öt alrendszer összjátéka rajzol ki (gazdasági, társadalmi, kulturális,
infrastrukturális, természeti); rugalmas, önszabályozó rendszer; rövid távon az
állandóság, hosszabb távon a változás jellemzi. A történeti tájak lehetséges
vizsgálati módszerei közül a legjobban használhatónak azt tartja, ha a különbözô
alrendszereket leírjuk és ebbôl állítjuk össze a rendszerként értelmezett tájat,
azaz ha a különbözô téregységek határai egybeesnek, történeti tájat rajzolnak
ki.23 A szerzô módszere a táj- és térségi kutatások széles hagyományából merít:
megpróbálja ötvözni a formális és a funkcionális régiólehatárolás elônyeit, defi-
níciója a komplex földrajzi régió fogalmával rokonítható.

Viszonylag egyszerûbb a történeti vonzáskörzet fogalmának értelmezése.
A vonzáskörzet fogalma lényegében a térszerkezeti egységek fogalomcsoportjá-
ba tartozik, a hagyományos táj és régió fogalomnak csak távolabbi rokona. A von-
záskörzet ugyanis kizárólag funkcionális egység, létrejöttében nem játszik sze-
repet természetföldrajzi meghatározottság, nem kritériuma a homogenitás sem.
Vonzáskörzet egy adott központ körül kialakuló térszervezôdési egység, amelyet
a ritkább-gyakoribb mozgásfolyamatok hoznak létre. A vonzáskörzetek és -köz-
pontok hierarchiába szervezôdnek az igénybevétel és kapcsolattartás sûrûsége
szerint, így beszélhetünk kisvárosi-törpevárosi (napi, heti gyakoriság), középvá-
rosi-megyeközponti (havi, szezonális gyakoriság), vagy országos jelentôségû
városi funkciókrôl, illetve vonzáskörzetekrôl. A hierarchikus lépcsôn fölfele
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lépve az alacsonyabb szintû funkciók is halmozódnak: természetszerûleg a
megyeközpontnak, fôvárosnak is van kisvárosi szintû vonzáskörzete.24 A von-
záskörzetek vizsgálata, pontos rekonstrukciója nehéz feladat, mivel jól használ-
ható adatok ritkán állnak rendelkezésre – ezért a geográfus gyakran közelítô
mutatókkal, modellekkel dolgozik –, azonban a kérdés fontossága miatt a von-
záskörzet-kutatás hosszú múltra tekint vissza a magyar geográfiában.25 Történeti
vonzáskörzetek kutatásánál a problémák halmozottan jelentkeznek, mivel a múlt-
ra vonatkozó forrásaink száma még csekélyebb. Ennek ellenére a hazai föld-
rajztudományban is meglévô kutatási terület a történeti vonzáskörzetek vizsgá-
lata; ennek fogalmi, módszertani megalapozására, az eddigi eredmények ösz-
szegzésére is történtek kísérletek.26 A vonzáskörzeteket létrehozó folyamatok
típusai idôrôl idôre változtak, ezért a történeti vonzáskörzet fogalmára pontos és
minden korszakra egyaránt érvényes definíciót nem adhatunk, csak tág értelme-
zési keretet. Ez a megkötés azt is jelenti, hogy a történeti vonzáskörzet általános
definíciója nem különbözik lényegileg a mai terekre használatos fogalomtól. Így
az eltérô szempontok alapján kialakított meghatározások közül minden történe-
ti korszakra – így a jelenre is – használhatónak találtam Hajdú Zoltán és T.
Mérey Klára definícióját: A központi település körül kialakuló településközi
kapcsolatok és lakossági mozgások területi jellegû általánosítása, amely össze-
tett tartalmat hordoz. Egy adott területen élô népesség „élettere”, a kor szintjén
felvetôdô szükségletek kielégítése érdekében végzett rendszeres mozgás tere.27

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy a forgalomban lévô történeti táj,
történeti régió fogalmak jó része az emberföldrajz által kidolgozott és az évtize-
dek során új elemekkel gazdagodott régiófogalom egy-egy eseti – szûkebb-
tágabb – (újra)értelmezése. A meghatározásokban egyaránt megtalálható a ter-
mészeti (ökológiai) és a – szegmenseire tagolt – társadalmi tényezô; a megkö-
zelítések szinte mindegyike igyekszik beépíteni a térszerkezet-kutatás elemeit is.
Az idézett szerzôk többsége amellett tesz hitet, hogy történeti anyagon végzett
kutatásokkal lehatárolhatjuk a legkisebb, illetve egy országterületen belüli köze-
pes és nagyobb valós térszerkezeti egységeket.

Nem törekszem arra, hogy a történeti régió meglévô fogalmai mellé egy újab-
bat dolgozzak ki. Álláspontom Hajdú Zoltánéval rokon: a történeti régió a ma
használatos régió, körzet, táj fogalmakkal leírható egység; az egyes vizsgálatok
döntik el, melyik elemre, a régió fogalom milyen értelmezésére helyezik a hang-
súlyt. Vizsgálatomban a régió fogalmát tágan értelmezem, társadalomföldrajzi
jegyek alapján lehatárolható területi egységet értek rajta. Két dolgot emelek ki:
egyrészt – véleményem szerint – nincsen a térségeknek, körzeteknek, régióknak
mindenki által elfogadható szilárd rendszere, nincsen általános érvényû térta-
golás. Az egyedi kutatások mindig csak a jelenségek egyes csoportjait vizsgál-
ják, ezek alapján osztják fel a teret. Másrészt úgy gondolom, hogy egy adott tér-
szerkezeti struktúra fennállása nem állandó: általában lassú változás jellemzi.
Egy adott régió léte is csak meghatározott idôtartamra igazolható. A régiók élet-
kora az ôket létrehozó (tér)folyamatok tartósságától függ: amíg ezek a teret
generáló folyamatok kis változásokkal tovább élnek, addig áll fenn egyensúly,
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addig marad fenn a kialakult régió.28 A térfolyamatok döntô megváltozása terü-
leti újjárendezôdést eredményez, régiók határának megváltozásához, esetleg tel-
jesen új régiók kialakulásához vezet.
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MATTÁNYI ZSOLT

KISTÁJ – KISTÉRSÉG?

A táj a földrajztudomány egyik legfontosabb térkategóriája, amin keresztül
összekapcsolódik a földrajztudomány két nagy részterülete a természetföldrajz
és a társadalom-, vagy emberföldrajz. Ahogy Lóczy D. (2002) írja: „…a geográ-
fiának mindig szüksége volt valamilyen térbeli egységre, melynek keretében a
természeti-társadalmi jelenségeket, kölcsönhatásokat teljes komplexitásukban
tudta tárgyalni”. A geográfus társadalom azonban máig nem tisztázta a táj fogal-
mával kapcsolatos ellentmondásokat.

Hosszú ideje folyik a vita a földrajz, mint önálló, egyszersmind egységes disz-
ciplína jövôjérôl. Ezekben a vitákban a táj az egyik legvitatottabb, de egyben talán
legígéretesebb kutatási területként merül fel, mivel magában hordozza mindazo-
kat a néha valóban áthidalhatatlannak tûnô módszertani nehézségeket, amelyek
miatt számos kutató nem is tekinti egységes tudománynak a földrajzot, mások
ugyanakkor az egységes földrajzi szemlélet továbbélésének biztosítékát látják
benne. Ez a kettôsség Humboldt óta tetten érhetô a tájföldrajz fejlôdésében is.

Ennek a vitának napjainkban különös aktualitást ad, hogy a földrajz új kihívá-
sok elôtt áll, itthon és külföldön egyaránt. Ezek közül talán a legfontosabb, a köz-
figyelem középpontjában álló téma a fenntartható fejlôdés, vagy általában a fenn-
tarthatóság. Szinte minden globális változásokkal foglalkozó tudományos munká-
nak ez az egyik kulcsszava. Richards K. (2004) a földrajzos társadalom erkölcsi
felelôsségét is felveti ezzel kapcsolatban, hiszen a fenntarthatóság kérdését csak a
természeti és társadalmi rendszerek egységes kezelésével lehet vizsgálni, így ha
továbbra is fennmarad tudományterületünk megosztottsága, nem leszünk képesek
napjaink legfontosabb kérdéseire választ adni. Ide kapcsolódik Probáld F. (2001)
gondolatébresztô cikke is, amelyben arra figyelmeztet, hogy a földrajz elôtt álló
feladatok tudományágunk „intellektuális erejének” egyesítését igénylik, ellenkezô
esetben „e feladatok megoldását más diszciplínák keretei között fogják elvégez-
ni”. Ez az érv is az egységes földrajzi szemlélet mellett szól, ami megint csak a
tájra – mint a lokális vizsgálatok lehetséges térbeli keretére – irányítja a figyelmet.
A táj azonban, bár sok szempontból valóban optimális befoglalója lehet a lokális
földrajzi kutatásoknak, ugyanakkor számos oldalról joggal támadható (támad-
ták/támadják is sokan (Lóczy D. 2002). A következôkben a „forgalomban lévô” táj
definíciók két problematikus elemét járom körül, amelyek részben a földrajz ket-
tészakadásának okaira is rávilágítanak.
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A tájat tudományterületünk mûvelôi sokféleképpen definiálták. A meghatá-
rozások két sarkalatos elemével, a természeti és társadalmi tényezôk szerepével,
valamint a tájak lehatárolásának problémájával foglalkozom. A hazai geográfus
szerzôk (Mendöl T. 1932, Bulla B. 1947, Pécsi M. 1972, Marosi S. 1980) által
alkotott definíciókban a táj a természeti és társadalmi folyamatok eredôjeként
jelenik meg. Ez a megközelítés volt jellemzô hazánkban már a két világháború
között (Probáld F. 2001) és a német nyelvterületen is (Lóczy D. 2002). Mendöl
az embert a táj „dinamikus tényezôjeként” említi, Bulla is a tájalkotó tényezôk
közt sorolja fel az „ember tájalakító, kultúrateremtô tevékenységét”, míg Pécsi
a tájat „természettörténeti és…gazdasági, társadalomtörténeti fejlôdés eredmé-
nyeként” definiálja. Marosi elfogadva ezeket a definíciókat, szükségesnek tartja
hangsúlyozni, hogy a táj „bár „arculata”…a társadalom hatását is tükrözi, ennek
eredményeként is nagymértékben formálódik, de térbeli alapja, határainak
meghatározója a természeti tényezôk összessége…”1. Ez a megfogalmazás véle-
ményem szerint háttérbe szorítja a táj társadalomföldrajzi aspektusait, leíró ada-
tokká fokozva le szerepüket egy tájkutatási munkában. Marosi Sándor értelme-
zése szerint egyébként a példának felhozott terület sem tájnak, hanem „konkrét
környezetnek” minôsül, amely álláspontja szerint térben és idôben változéko-
nyabb. Egy ilyen „konkrét környezet” térbeli lehatárolásakor szerepet kaphatnak
a társadalomföldrajzi szempontok is.

Nem érzem feladatomnak, hogy ezzel a különbségtétellel vitába szálljak, de
ezen a ponton rá kell mutatnom egy ellentmondásra. Véleményem szerint a táj
térkategóriaként akkor alkalmazható, ha a definícióból következô szempont-
rendszer alapján térben elhatárolható környezetétôl. Annál is inkább, mivel a
vizsgálati egység lehatárolása már eleve egy elôzetes elemzést feltételez (Dusek
T. 2004), valójában a vizsgálat szerves része. A tisztán természetföldrajzi
tényezôk figyelembe vételével lehatárolt tájak tehát, véleményem szerint nem
felelnek meg a fent idézett definícióknak, emiatt nem lehetnek megfelelô kere-
tei egy komplex tájkutatásnak sem.

Ebbôl a helyzetbôl látszólag több kiút kínálkozik:
l A táj definíciójában egyértelmûen meg kell határozni azokat a tényezôket,

amelyek alapján lehatárolhatók. Ez a megoldás minden bizonnyal különbözô
meghatározások tucatjait eredményezi, melyek konkrét kutatásokhoz (az
adott vizsgálat célkitûzéseihez) kapcsolódnak, vagyis nem lehetnek általános
érvényûek. 

l A tájak lehatárolásakor mindkét szempontrendszert figyelembe kell venni.
A nehézség itt abból adódik, hogy a természet-, illetve a társadalomföldrajz
térben más-más módon értelmezhetô jelenségekkel foglalkozik. A természe-
ti jelenségek többnyire térben folytonosak (pl: domborzat). Az alkalmazott
kategóriák valamelyike a vizsgált terület minden egyes pontjához hozzáren-
delhetô. A társadalmi jelenségek esetében azonban nem ilyen egyszerû a
helyzet, mivel a legtöbb társadalomföldrajzi jelenséget olyan paraméterekkel
írjuk le, amelyek a valós térben értelmezhetetlenek (pl: egy fôre jutó személy-
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gépkocsik száma). Az ilyen mérôszámokat egy-egy statisztikai területegység-
hez rendeljük hozzá, de azt hiszem, nem igényel hosszabb magyarázatot,
hogy területiségükben nem összevethetôk mondjuk egy lejtôkategória tér-
képpel.

l A harmadik lehetôség egy olyan térben megfogható jelenség alapján lehatá-
rolni a vizsgált területet, amelyben természeti és társadalmi tényezôk
egyaránt megjelennek. Erre véleményem szerint a felszínborítás (land cover),
illetve antropocentrikus párja a területhasználat (land use) a legkézenfek-
vôbb. Ez a megoldás sem tökéletes természetesen – önmagában nem is elég-
séges pusztán a felszínborítás elemzése egy terület lehatárolásához, vagy
komplex leírásához –, mégis talán a legjobban közelít a fentiekben tárgyalt
tájdefiníciókban megjelenô holisztikus szemlélethez.

Kutatásaim során a természeti és társadalmi jelenségeket azonos súllyal igye-
keztem kezelni, így a fenti gondolatmenetnek megfelelôen a felszínborítás, illet-
ve annak változása munkám vezérfonala. A vizsgálat idôdimenziójára különösen
fontos, mivel – a múlt és a jelen leírása, folyamatainak vizsgálata mellett – a
hasonló kutatásoknak végsô célja a vizsgált terület jövôjére adott elôrejelzés,
és/vagy a kívánatos fejlôdési pálya kijelölése.

A mintaterület (1. ábra) keresésekor választásom – részben a fenti problé-
mafelvetésnek megfelelôen – hazánk egy olyan különleges szegletére esett, ahol
a természeti és társadalmi tényezôket egyaránt figyelembe véve szinte – ahogy
azt késôbb megpróbálom bemutatni – „adta magát” az ésszerû lehatárolás. Ez
egyben azt is jelenti, hogy nem volt célom egy általánosan alkalmazható mód-
szer kidolgozása a vizsgálati egység meghatározására vonatkozóan, inkább az
ezzel kapcsolatos nehézségekre próbáltam rávilágítani.
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1. ábra
A mintaterület elhelyezkedése



Mielôtt rátérnék a különbözô térfelosztások ismertetésére, röviden ismertet-
ném a mintaterület térbeli elhelyezkedését és fontosabb jellemzôit. A mintegy
100 km2-es terület az Ipoly alsó folyása mentén húzódik a folyó és a Börzsöny
erdôségei között nagyjából észak-déli irányban elnyúlva. Az ember tevékenysé-
ge a táj arculatának formálásában évszázadok óta meghatározó, ezt a felszín-
borítási viszonyok (3. ábra) is egyértelmûen jelzik. A mintaterületen nyolc, kis
népességû falu osztozik. Határ menti terület lévén perifériális helyzete – társa-
dalomföldrajzi értelemben – szinte természetes. A Börzsöny hegytömege és az
Ipoly közé zárva ez a fekvésébôl adódó hátrány még hangsúlyosabb.

Az elsô kézenfekvô gondolat egy tájkutatási munka esetén egy már meglévô
kidolgozott tájbeosztásra hagyatkozni. A hazai hierarchikus tájbesorolási
munkák közül a széles körben elfogadott és használt Magyarország kistájainak
katasztere (Marosi S. – Somogyi S. szerk. 1990) idevágó részeit tanulmányoztam
át. Ez a tájbeosztás természetföldrajzi, azon belül nagyrészt geomorfológiai,
kisebb részben kôzettani alapokon nyugszik2.
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2. ábra
A kistájak elhelyezkedése

Forrás: CORINE CLC100



A mintaterületen két kistáj az Alsó-Ipoly-völgy (6.8.11) és a Börzsönyi-pe-
remhegység (6.2.13) egyes területei osztoznak (2. ábra). A Börzsönyi-perem-
hegység körbeölelve a Magas-Börzsöny tömegét, jellegében két eltérô részre
oszlik felszínborítását illetôen. A kistáj peremén elhelyezkedô alacsonyabb fek-
vésû területek a kistáj többi részétôl eltérôen túlnyomóan mezôgazdasági hasz-
nosításúak. Az Ipoly völgyére nézô hegylábfelszín is sokkal nagyobb hasonlósá-
got mutat felszínborítási viszonyait tekintve a szomszédos Alsó-Ipoly-völgy
kistájjal, mint a kistáj központi részével (3. ábra). A szemmel látható különbség
számszerû alátámasztására összevetettem a két legfontosabb kategória százalé-
kos arányait. Az Alsó-Ipoly-völgy területén a szántók aránya 54%, az erdôké
27%, míg a Börzsönyi-peremhegységnél a szántók 14%-át, az erdôk viszont
74%-át adják az összterületnek.

Ezek a számok is jól mutatják, hogy a két kistáj felszínborítás tekintetében
jelentôsen különbözik egymástól. Emellett az is megfigyelhetô, hogy a két kistáj
korántsem homogén, vagyis a geomorfológiai alapú felosztás ebben az esetben
nem esik egybe a területhasználat alapján elkülöníthetô területegységekkel. Itt
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3. ábra
A kistájak felszínborítási viszonyai



utalnék vissza arra a megjegyzésemre, miszerint elsô pillantásra adódik az ész-
szerû lehatárolás, hiszen – amint az a 3. ábrán is látható – élesen elkülönül a
mintaterület a szomszédos térségtôl.

A társadalomföldrajzi térkategóriák közül a közigazgatás területi egységeit
vettem számításba, mivel a különbözô statisztikai adatok többségükben ezekre
az egységekre vonatkoznak, csakúgy mint a legtöbb szabályozás, területfejlesz-
tési és egyéb terv, koncepció. Ebben a hierarchiában a kistérségi szint felel meg
a természetföldrajzi kistáj mérettartományának (Farkas T. 2003).

A terület a Közép-magyarországi régió, azaz Pest-megye északi csücskében
fekvô Szobi-kistérséghez (4. ábra) tartozik3. A kistérséget 13 település alkotja,
melyek közül 8 területét fedi részben a mintaterület (5. ábra). 

A települések földrajzi helyzetét tekintve kézenfekvô csoportképzô jellemzô
lehet a kistérséget nyugatról és délrôl határoló két folyóhoz – az Ipolyhoz és a
Dunához – viszonyított helyzetük. A mintaterületre esô 8 település közös tulaj-
donsága, hogy a Börzsöny nyugati, Ipolyra nézô oldalán fekszik a Helembai-
szorostól északra. Ez a tény meghatározó jelentôségû közlekedésföldrajzi és
ezen keresztül társadalmi-gazdasági szempontból (6. ábra). Meg kell említe-
nem, hogy a statisztikai kistérségek kijelölésekor természetföldrajzi szemponto-
kat nem, vagy csak áttételesen vettek figyelembe. A lehatároláskor a közlekedé-
si-, ingázási- és a középfokú ellátási kapcsolatokra koncentráltak (Faluvégi A.
1994).
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4. ábra
A mintaterület elhelyezkedése a Szobi-kistérségen belül
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5. ábra
A mintaterület és a 8 település közigazgatási határai

6. ábra
A Börzsönyt megkerülô fôbb közlekedési útvonalak



Mintaterületem kijelölésénél a természetvédelmi területek elhelyezkedését is
számításba vettem, amelynek nyomán a lehatárolás – ez esetben – gyakorlatilag
egybeesett a területhasználat alapján kijelölhetô területtel (7. ábra). A Duna-
Ipoly Nemzeti Park területe magába foglalja a Börzsöny természetközeli álla-
potú erdôkkel borított területének túlnyomó részét. Az egybeesés mint említet-
tem nem véletlen (bár nem is szükségszerû), hiszen a zárt erdôállomány a hegy-
ség azon magasabban fekvô területein maradt meg, ahol a mezôgazdasági hasz-
nosítás sohasem volt gazdaságos a meredek lejtôk, a nagy távolságok, vagy a
kedvezôtlen talaj-, illetve klimatikus viszonyok miatt.

Vizsgálati területem térbeli befoglalójának – az országhatár mellett – végül is
a nemzeti park határát választottam, mivel a táj sorsának jövôbeli alakulásában
meghatározó szerepet játszik a védettség hiánya, illetve a másik oldalon annak
megléte. Amíg a nemzeti park területén a természetközeli állapot fenntartása a
cél, amit az állami védelem hivatott biztosítani, addig a védett zónán kívül a tár-
sadalmi-gazdasági környezet változásai alakítják a táj képét.
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7. ábra
A Duna-Ipoly Nemzeti Park területe a felszínborítási térképpel

Megjegyzés: A mintaterület, illetve a nemzeti park határa közti eltérés a két vektoros adatbázis
eltérô méretarányából adódik.



Összefoglalva az elöbbieket, a példának kiválasztott mintaterület a forga-
lomban lévô definíciók szerint nem minôsül tájnak. Lehatárolásának alapja a
felszínborítás/területhasználat, amit felülírnak különbözô adminisztratív határok
(országhatár, nemzeti park), melyek mentén a ma még egyveretû területek
(táj)képe a jövôben – még ha nem is szükségszerûen – eltérôen alakulhat. A leha-
tárolásnak ilyetén megoldása azonban nehezen általánosítható, és csak részben
oldja meg a társadalmi és természeti jelenségek együttkezelésének problémáját.
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Lábjegyzetek

1 Hazánkban a táj egyébként jogi kategória is, melyet a jogalkotó az 1996/LIII. Sz. törvényben –
a fentiekben idézettekhez hasonlóan – definiál: „A táj a földfelszín térben lehatárolható, jel-
legzetes felépítésû és sajátosságú része, a rá jellemzô természeti értékekkel és rendszerekkel,
valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a ter-
mészeti erôk és a mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek.”

2 Megemlítendô, hogy ez a munka sem mentes az ellentmondásoktól, ahogy arra többen, például
Hevesi Attila (2001) rámutattak, hiszen az országhatár nem adhat megfelelô térbeli keretet egy
természetföldrajzi jellegû tájbeosztásnak (más kérdés, hogy a szerzôk nem önszántukból, hanem
politikai okokból álltak meg a határnál).

3 A statisztikai kistérség és az önkéntes kistérségi társulás itt területileg megegyezik.
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KISS JÁNOS PÉTER – LÔCSEI HAJNALKA

KISTÉRSÉGTÍPUSOK
A TISZA MENTÉN

A Regionális Tudományi Tanulmányok 9. kötetében átfogó értékelést adtunk
az Alföld fejlôdési esélyeirôl (Kiss 2004). Jelen tanulmányban egy szûkebb tér-
ségi kör – néhány Tisza menti kistérség – bemutatásán keresztül elsôsorban a
régión belüli egyedi sajátosságokra kívánunk rámutatni, megkísérelve különvá-
lasztani azokat a rendszerváltás utáni társadalmi–területi folyamatoknak a nagy-
térség egészére általánosan érvényes hatásaitól. Az ugyanis, hogy milyen társa-
dalmi és gazdasági átalakulás ment végbe az egyes kistérségekben, és ennek
nyomán az új makroregionális térszerkezet keretein belül milyen pozíciót
sikerült mára elfoglalnia egy-egy városnak és vidékének, megítélésünk szerint
alapvetôen függött a térségek történetileg – az elmúlt 100–150 év során, vagy
csupán az államszocialista idôszak évtizedeiben – kialakult strukturális jellegze-
tességeitôl, így nagyjából elôre „kódolható” volt. Ezért elemzésünkben az alap-
vetô gazdasági fejlettségi jelzôszámok hátterének megvilágítása érdekében
hangsúlyosan térünk ki a csak évtizedek vagy évszázadok alatt változó gaz-
daság- és társadalomtörténeti sajátosságok – például a gazdaság ágazati szerke-
zete, a településméret-összetétel, a demográfiai, etnikai és vallási viszonyok, az
iskolázottsági struktúra – bemutatására. A térségek aktuális helyzetének jellem-
zése kapcsán minden esetben külön foglalkozunk belsô tagoltságukkal is, hiszen
a kistérségi „átlagok” helyenként igen heterogén, míg máshol jóval kisebb
települési differenciákat takarnak, és e különbségek mértéke, illetve idôbeli ala-
kulása maga is a többdimenziós területi–társadalmi egyenlôtlenségrendszer
egyik meghatározó fontosságú eleme.

A tanulmányunkban bemutatott 8 kistérséget (1. ábra) egy nagyobb lélegze-
tû, valamennyi Tisza menti statisztikai körzetre kiterjedô elemzô munka elvég-
zése után választottuk ki1. Ennek alapján állíthatjuk, hogy a kiválasztott térségek
– típusaikban és az egyes típusok számarányát tekintve is – jól reprezentálják a
Tisza mente egészének, de nagyjából talán az egész Alföld térségfejlôdési útjait.
A tanulmányunkban nem szereplô kistérségek túlnyomó része nagyban hasonlít
valamelyik itt bemutatott térséghez, egyértelmûen besorolható az ismertetett tér-
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ségtípusok valamelyikébe. (Az egyetlen nyilvánvaló kivétel ez alól talán csak a
tiszaújvárosi körzet, amelyet épp teljesen atipikus volta, az egész Alföldön egye-
dülálló jellegzetességei, nem szerves fejlôdési útja miatt hagytunk ki a bemuta-
tottak közül.) Törekedtünk arra is, hogy a kiválasztott kistérségek földrajzilag
reprezentatívak legyenek, így a folyó felsô, középsô és alsó „szakasza”, a (táji
értelemben vett) Észak- és Dél-Alföld is arányosan jelenik meg a tanulmányban.
Azt már csak a véletlen hozta így, hogy a kiválasztott körzetek mintegy „párok-
ba rendezôdve” egymással szemben helyezkednek el, 4–4 a Tisza jobb, illetve
bal partján, ami által közvetett módon az is megítélhetô, hogy vajon a folyó tár-
sadalmi-gazdasági értelemben inkább hasonló, vagy különbözô térségeket vá-
laszt-e el egymástól.2 A Tisza jó fogódzót adott a sorrendhez is: a 8 kistérség
bemutatása „folyásirányban” követi egymást.

Tanulmányunkat módszertani értelemben is iránymutatónak szánjuk. A Re-
gionális Tudományi Tanulmányok, illetve az ELTE Regionális Földrajzi Tan-
székéhez köthetô kutatómunka hagyományaitól eltérôen a most következô olda-
lakon a százalékszámításnál bonyolultabb eljárásokkal nem terheljük az olvasót.
Ez a választás azonban nem valamiféle lázadást jelent az „iskola” szellemiségé-
vel szemben, hanem épp ellenkezôleg, az általunk is képviselt regionalista fel-
fogás szerves következménye. Elsôsorban azért tartózkodtunk ugyanis a bonyo-
lultabb módszerek alkalmazásától, mert a kis, lokális egységek önálló bemu-
tatása – még ha folyamatosan össze is hasonlítjuk más területi egységekkel –
álláspontunk szerint alapvetôen a klasszikus geográfia eszközeivel, közvetlenül

84

1. ábra
A vizsgált 8 kistérség elhelyezkedése



mérhetô naturális mutatók (és persze a közvetlen tapasztalaton alapuló helyis-
meret, illetve a térségre vonatkozó szakirodalom) segítségével lehetséges.
Amikor nem egy rendszer egyik elemeként tekintjük a térségeket, s nem a regio-
nális szerkezet általános vonásainak megragadása a cél, hanem egy-egy hely
egyedisége áll figyelmünk fókuszában – annak komplexitását szeretnénk megra-
gadni –, akkor az elvont modellek lényegét jelentô absztrakció és egyszerûsítés
inkább hátrányt, mint elônyt jelentene. Persze ez a hangsúlyozottan „geográfiai”
megközelítés nem jelenti azt, hogy ne lenne lehetôségünk általános összefüggé-
sek, trendek, az adott helytôl független hatások megragadására. Csak éppen az
ellenkezô irányból, mint ha nagy volumenû számítások, a bonyolult és elvont
matematikai statisztikai módszerek használatán keresztül céloznánk meg ugyan-
ezt. Az egyes térségek leírását egymás után olvasva, az ismétlôdések révén –
reményeink szerint az olvasó számára is – átszüremlenek az általános makro-
strukturális tényezôk hatásai, nyilvánvalóan megmutatkoznak a nagytérségi
trendek. Így a jellegzetes típusokba sorolható 8 térségi fejlôdési pálya bemu-
tatása után – nem deduktív, hanem induktív úton, az egyeditôl az általános felé,
vagy divatosabb kifejezéssel élve „bottom up” haladva tehát – a tanulmány vé-
gén kísérletet teszünk néhány általános következtetés levonására is.

Munkánk közreadását még egy tényezô motiválta. Az utóbbi másfél évtized
területi kutatási szakirodalmában, fôképp pedig a területfejlesztési dokumentu-
mok dzsungelében szinte burjánzanak az egyes térségekrôl szóló áttekintések,
helyzetelemzések. Ezek kidolgozottsága, színvonala azonban megítélésünk sze-
rint többségében rendkívül alacsony: az egyre bôvülô információs bázist alig-
alig kihasználó – a már-már az unalomig ismert, „agyonhasznált” mutatókat
ismételgetô –, az egyes térségeket önmagukban szemlélô, sajátosságaikra, illet-
ve a feltárt jelenségek múltban gyökerezô okaira tekintettel nem levô, formális
következtetésektôl hemzsegô leírások születnek egyre-másra. Ezzel pedig nem-
csak önmagában véve van baj, hanem azért is, mert a differenciálatlan, az egyen-
lôtlenségek fontos dimenzióit figyelmen kívül hagyó, a jelenségek közötti kap-
csolatokat kellôen fel nem táró, át nem gondolt helyzetelemzésekbôl formális, az
adott térség valós lehetôségeihez nem kellôen illeszkedô fejlesztési dokumentu-
mok – s azt követôen döntések – születhetnek.

Tanulmányunk készítése során ezért – a terjedelem szabta korlátok között –
különös hangsúlyt fektettünk a jelenségek minél szélesebb körére kiterjedô,
árnyalt mutatóválasztásra, és az adatokban megnyilvánuló jelenségek közötti
logikai összefüggések bemutatására, illetve az eredmények viszonyítására. Min-
den egyes térségelemzéshez egy-egy, az adott körzet 42 jellemzô mutatóját tar-
talmazó táblázatot is mellékeltünk – az adatok összehasonlíthatósága, reális érté-
kelése érdekében minden mutatót kifejezve ôket a „vidék” átlagában is –, s vala-
mennyit elhelyeztük a 168 kistérség rangsorában. A felhasznált adatok mind-
egyike (a táblázatokban nem szereplôk is) a KSH-tól, vagy egyéb közcélú adat-
szolgáltatótól (APEH, TÁKISZ, Foglalkoztatási Hivatal) származnak. Többsé-
gük azonban szinte nem, vagy nem így bukkan fel a különbözô elemzésekben.
(A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek körének meghatáro-
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zását célzó „komplex mutató” kiszámításához használt, a 24/2001. sz. ország-
gyûlési határozatban felsorolt 19 változó közül például mindössze 5 az, amely
lényegileg azonos az általunk bemutatott 42 adat valamelyikével). Mutatóvá-
lasztásunkkal így – reményeink szerint – ötleteket is tudunk adni az olvasók, a
kollégák számára a területi elemzések információs bázisának finomításához, az
árnyaltabb, differenciáltabb helyzetértékelésekhez. Mindegyik adat szöveges
értelmezésére persze még egy ilyen viszonylag terjedelmes tanulmányban sincs
mód, ezért inkább csak az általunk legkifejezôbbnek tartott néhány általános
mutató elemzésére térünk ki. Ezek mellett pedig néhány olyan – gyakran a
közölt táblázatokban sem szereplô – jelzôszámot, illetve nem számszerû, „puha”
információt emelünk ki, amely az adott térség fejlôdése szempontjából kulcs-
fontosságú helyi adottságot tükröz.

FEHÉRGYARMATI KISTÉRSÉG 
kis centrum nagy perifériával

Fehérgyarmat térsége az egykori Szatmár vármegyének a Tisza, a Szamos és
a trianoni országhatár közé zárt része, amely a szocializmus évtizedeiben egyér-
telmûen Fehérgyarmat vonzáskörzetévé alakult. Tradicionálisan aprófalvas
vidék ez: 40 ezer fôs lakossága 49 település között oszlik meg. Az emberek
54%-a ezer lakosúnál kisebb településeken él itt – ez az 5. legmagasabb arány a
kistérségek között –, 17 településen pedig még az 500 fôt sem éri el a lélekszám.
Itt tehát részben a településszerkezetnek köszönhetô a tradicionális elmara-
dottság – a körzet ugyanis már a XX. század elején is a tíz legelmaradottabb egy-
ség közé tartozott (Beluszky–Gyôri 2004b)3. Legkeletibb kistérségünk gazdasá-
gi helyzetét meghatározzák fekvésébôl eredô hátrányai is: az országhatár menti
falvak közúton közel 350 km-re vannak Budapesttôl – tömegközlekedési
eszközzel egy nap alatt gyakorlatilag nem lehet megjárni Budapestet (az eljutá-
si idô 6-8 óra) –, de még a megyeszékhely Nyíregyháza is több mint 100 km.
A közelebbi falvak országon belüli kapcsolatrendszerét, fejlôdési esélyeit pedig
az is rontja, hogy a Szamos hídon csak Fehérgyarmatnál és Csengernél átjárható.
A Tisza szerepe a térség életében – lévén jórészt határfolyó – nem túl jelentôs, a
fô forgalmi irányokra merôleges kisari Tisza-híd szerepe is kistérségi, ezen túl
csupán a tiszai turizmus szempontjából fontos.

A halmozottan hátrányos helyzet fennmaradt a szocializmus idején is, hiszen
mérsékelt ipartelepítés csak Fehérgyarmatot érintette, s közeli, tömeges ingázá-
si lehetôség híján a távolsági ingázás, illetve a munkaképes, iskolázottabb
lakosság elvándorlása végig igen nagy arányú maradt. Nem véletlen tehát, hogy
a rendszerváltás évében a 6. legalacsonyabb gazdasági aktivitási rátával (36%
aktív keresô a népességbôl), a legalacsonyabb egy adózóra jutó jövedelemszín-
vonallal, és a 3. legalacsonyabb egy lakosra jutó jövedelemmel (a vidéki átlag
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59%-a) rendelkezett a kistérség. Ezt a helyzetet rontotta tovább a keleti perifé-
riákon az országosnál is gyorsabb, mélyebb és hosszabb válság a kilencvenes
évek elején.

A fô gazdasági jelzôszámok azonban a mélypont idejét és a további folya-
matokat illetôen kissé eltérô képet mutatnak. A munkanélküliség csúcsa 1992-
ben volt. Ekkor a 18-59 évesek 22%-a volt állás nélkül; ezt követôen 14 és 17%
(az aktív népességre vetítve 25%) között ingadozik a mutató (a kistérségek
között a 10–13. hely környékén – 1. táblázat). A vidéki átlaghoz képest azonban
fokozatosan romlik a foglalkoztatási helyzet azóta is, és a tíz évvel korábbi más-
félszeres helyett 2003-ban már 2,5-szeres volt az eltérés. Az adóköteles jövedel-
mek viszont csak 1993-94-ben estek vissza a vidéki átlaghoz képest (53%-ra),
hogy aztán a 2001–2002-es központi béremeléseknek köszönhetôen újra köze-
ledjenek valamelyest a vidéki átlaghoz. A relatív pozíció (az utolsó 10 hely vala-
melyike) ugyanakkor eközben sem változott. Egyértelmû az is, hogy az alap-
probléma a foglalkoztatottság szélsôségesen alacsony szintje: az országos 43%-
kal szemben itt a népességnek mindössze 1/3-a adófizetô, még úgy is, hogy
Fehérgyarmat városban ez az adat – egyedüli kivételként – eléri, sôt kissé meg
is haladja az országos átlagot.

Nem is volt mitôl javulnia a helyzetnek. Az aktív keresôk száma kevesebb
mint kétharmadára esett vissza 2001-re, és immár csak a lakosság 22%-a tarto-
zik közéjük. Alacsony a vállalkozási aktivitás is: a jelentôsebb gazdasági szere-
pû jogi személyiségû társaságokat tekintve eleinte a vidéki átlagnak szûk fele
volt a cégek sûrûsége – ma már csak harmada –, a bt-k, egyéni vállalkozások te-
rén pedig kétharmada. A különbség a vállalkozások fô akadályára, a tôkehiány-
ra is utal. A nagyvállalati kör szinte teljesen hiányzik. 100 fônél többet foglal-
koztató cégek csak Fehérgyarmaton vannak, ezek (a helyi ÁFÉSZ mellett) egy
ruhaipari szövetkezet, a zöldség-gyümölcs-feldolgozással foglalkozó, árbevéte-
lét tekintve listavezetô fehérgyarmati Papp-Ker Kft., és a térség legnagyobb
foglalkoztatója, az autóipari beszállító FIPKERSZ Kft. (fémszerkezetek, kábel-
korbácsok gyártása) (KSH 2005). Az 50–100 fôs cégek száma 5, közülük is csak
kettô nem fehérgyarmati. A vállalatok között ráadásul alig vannak jelen a nagy
fajlagos hozzáadott érték termelésére képes, dinamikus ágazatok: a helyi kiske-
reskedelemmel, illetve mezôgazdasággal és élelmiszer-feldolgozással foglal-
kozók szerepe meghatározó.

A vállalkozások hiánya és a meglevôk struktúrája tükrözôdik vissza a gaz-
dasági teljesítményt legátfogóbban tükrözô GDP adataiban is. A 2000-es évre
készített becslésünk szerint az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték alig egy-
harmada volt az országos átlagnak. Ráadásul az alacsony GDP több mint fele
nem a vállalatok, hanem a háztartások, az egyéni vállalkozások és az állami-
önkormányzati intézmények tevékenysége révén keletkezik, míg országosan
csak 38% az arány (Kiss 2003).

Ugyanakkor egy-két sikeresebb, növekvô új vállalkozásnak – elsôsorban a
már említett két fehérgyarmati cégnek – köszönhetôen az ipari foglalkoztatás
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csak 25%-kal esett vissza a 2001-es népszámlálás idejére, és 30%-os súlya 5 szá-
zalékponttal nagyobb, mint 1990-ben. A helyzet további romlását azonban itt is
a közszolgáltatások, (illetve a szintén zömmel szolgáltató-kereskedelmi profilú
kényszervállalkozások) stabilitása akadályozta meg: a tercier szektorban gya-
korlatilag ugyanannyian dolgoznak, mint 1990-ben. Az állam meghatározó, tér-
ségfenntartó szerepére utal az inaktív keresôk kimagasló aránya is (1. táblázat).
Kis mértékben, elsôsorban a tiszabecsi átkelô környékén a határmenti fekete-
gazdaság is hozzájárult a leszakadás mérsékléséhez. A mezôgazdaság visszaesé-
se azonban, bár bekövetkezése törvényszerû volt, megdöbbentô mértékû: az
1990-es létszámnak mindössze 1/8-a dolgozott 2001-ben az ágazatban. Szét-
estek a tsz-ek, mára gyakorlatilag felszámolódott a korábban a térség specialitá-
sát adó szarvasmarhatartás, nôtt a parlagterület, és visszaesett az almatermelés –
helyette inkább a tradíciókkal is rendelkezô és piacképesebb csonthéjasok ter-
melése, illetve a juh- és kecsketartás került elôtérbe, a kisüzemi, részben ház-
tartási gazdálkodás keretei között.

A foglalkoztatottak alacsony arányszámához demográfiai tényezôk is hozzá-
járulnak. A természetes szaporodás alapján a kistérségi rangsor elsô negyedében
van a fehérgyarmati körzet, a vidéki átlagnál lényegesen fiatalosabb a korszer-
kezet, a vándorlási veszteség mértéke pedig jelentôsen csökkent a kilencvenes
évtizedben. Ebben az összefüggésben is szerepet játszik a roma lakosság magas
aránya. 2000-es felmérésünk szerint a szatmári térség lakosságán belül mintegy
18% volt a romák aránya, így az ô – a nem roma lakossághoz képest – jó más-
félszeres természetes szaporodási rátájuk, alacsony iskolai végzettségük (20%-
uk ma sem fejezi be a 8 osztályt, érettségihez csak 2–3%-uk jut), és 80% körüli
munkanélküliségük is jelentôsen hozzájárul a térség kedvezôtlen mutatóinak
kialakulásához (Kiss szerk. 2001). Az ukrán határ mentén megindult az etnikai
gettó kialakulása (roma többségû falvak), az általános iskolás korosztályban
ráadásul már Szatmár egészét tekintve is 27% volt a romák aránya, azaz integ-
rációjuk az egész térség jövôje szempontjából meghatározó kérdéssé lépett elô.

Részben a romák magas arányával magyarázható az a tény is, hogy a térség,
különösképpen a falvak lakosságának iskolázottsága országos összevetésben
rendkívül alacsony, és az elmaradás a 90-es évtizedben tovább nôtt. A 7 évesnél
idôsebbek 65%-a nem rendelkezik közép-, vagy felsôfokú végzettséggel, illetve
szakmunkás-bizonyítvánnyal, ami a vidéki átlagnál (53%) lényegesen maga-
sabb. A legnagyobb elmaradás a felsôfokú végzettségûeket tekintve mutatkozik:
a 2001-es népszámlálás adatai szerint csak a lakosok 4%-a rendelkezett
diplomával, egyetemi végzettsége pedig csak minden 110-edik embernek volt. A
diplomások ráadásul erôsen Fehérgyarmaton koncentrálódnak. Igaz, minden
faluban lakik legalább egy értelmiségi – de egyetemi végzettségû már csak a fal-
vak 2/3-ában él, néhány kistelepülésen pedig csak egy vagy két diplomás van.
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1. táblázat
A fehérgyarmati kistérség néhány jellemzô adata 2001–2003 körül

1 A 60-X évesek száma a 0-17 évesek %-ában.
2 Foglalkoztatottak+munkanélküliek.
3 A térségi székhelyû kettôs könyvelésû cégek adata.
4 A térségben levô munkahelyek számának többlete vagy hiánya a térségben lakó aktív keresôk

számának %-ában.
5 A kistérségközpontok (Budapest nélküli) átlagának %-ában, illetve a 167 körzetközpont rang-

sorában.
6 A kistérségközpontok nélkül számított vidéki átlagának %-ában illetve a 166 kistérségi „hátor-

szág” rangsorában.

A kistérség adataMutató

abszolút
értékben

a vidéki
átlag

%-ában

a 168 kör-
zet rang-
sorában

Terület (hektár) 70 263 127 42
Települések száma 49 260 5
Lakónépesség 2003. dec. 31. (fô) 39 924 79 79
A kistérség központjának népessége 2003. dec. 31. (fô) 8 879 36 121
Településsûrûség (100 km2-re jutó települések száma) 7,0 205 15
Népsûrûség 2003. dec. 31. (fô/km2) 56,8 62 114
Az 5 ezer fônél nagyobb településeken élôk aránya 2003. dec. 31. (%) 22,2 36 145
A külterületi népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 0,8 23 141
A 18–59 évesek aránya az állandó népességbôl  2003. dec. 31. (%) 57,8 97 128
Öregedési index1 2003. dec. 31. (%) 78,6 80 153
Természetes szaporodás 1990 jan. 1–2001. febr. 1. (%) -1,5 38
Belföldi vándorlási egyenleg 1990 jan. 1–2001. febr. 1. (%) -1,5 139
Vallását meg nem nevezô vagy vallástalan népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 9,1 39 148
Magukat cigány nemzetiségûnek vallók aránya 2001. febr. 1. (%) 5,7 249 24
Elvégzett isk. osztályok átlagos száma a 7–X éves népességben 2001. febr. 1. 8,35 90 150
Foglalkoztatottak aránya a lakónépességbôl 2001. febr. 1. (%) 22,3 64 160
Az inaktív keresô vagy munkanélküli népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 48,1 130 8
Az eltartott népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 29,6 105 35
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 2001. febr. 1. (%) 56,4 136 11
Munkanélküliek száma az aktív népesség2 %-ában 2001. febr. 1. 25,5 230 13

a kistérségi központban5 10,2 110 74
a kistérség többi településén6 32,0 247 3

Mûködô jogi személyiségû társaságok száma tízezer lakosra  2003. dec. 31. 48 37 158
Mûködô nem jogi személyiségû vállalkozások száma tízezer lakosra  2003. dec. 31. 434 70 129
Helyi cégek3 egy lakosra jutó külföldi jegyzett tôkéje 2002 (Ft) 10 855 2 119
Helyi cégek3 egy lakosra jutó bruttó hozzáadott értéke 2002 (Ft) 88 000 21 136
Az önkormányzatok egy lakosra jutó helyiadó-bevétele 2001 (Ft) 3 894 22 156
A naponta ingázók aránya az aktív keresôkbôl 2001. febr. 1. (%) 33,8 96 104
Munkaerômérleg4 2001. febr. 1. (%) -2,1 48
Mezôgazdasági foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 7,4 109 94
Ipari foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 29,8 83 129
Tercier foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 62,7 109 34
Egy lakosra jutó bevallott adóköteles személyi jövedelem 2003 (Ft) 272 953 58 160

a kistérségi központban5 481 840 86 87
a kistérség többi településén6 216 102 55 166
a kistérségi központ és többi települések aránya 2,23 156 1

Egy adózóra jutó bevallott adóköteles személyi jövedelem 2003 (Ft) 806 293 72 161
Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 2003. dec. 31. 205 80 130
Ezer lakosra jutóvezetékes telefonok száma 2003. dec. 31. 225 73 147
Az 1990–2001 között épült lakások a 2001. febr. 1-i lakásállomány %-ában 9,0 114 43
Összkomfortos lakások aránya a lakásállományból 2001. febr. 1. (%) 25,3 54 150
Komfort nélküli vagy szükséglakások aránya 2001. febr. 1. (%) 31,4 183 13



A falvak lemaradása minden vonatkozásban különösen súlyos problémát
jelent. A jövedelemhiányt ugyan a háztartási tevékenység, illetve a különbözô
társadalmi juttatásoknak az átlagosnál magasabb szintje mérsékli valamelyest,
de a minden jövedelemforrást tartalmazó „rendelkezésre álló jövedelem” érté-
kének egy fôre jutó összege – 2000-re készített becslésünk szerint – csak kb.
10%-kal haladta meg a hivatalos létminimumot (Jakobi – Kiss 2003).
Fehérgyarmat jövedelemszintje ugyanakkor – bár csak a vidéki átlag körüli –
jelentôsen „kiugrik” a térségbôl. A város körzetközponti szerepe, valódi cent-
rum-volta tehát nemcsak igazgatási, ellátási funkciói és munkahelykínálata,
hanem fejlettségi pozíciója alapján is egyértelmû. Az országos városrangsorok-
ban – közeli szatmár-beregi tradicionális kisvárosokhoz, pl. Mátészalkához és
Vásárosnaményhoz hasonlóan – korántsem tartozik a legelmaradottabb, mélyen
depressziós központok közé. Azonban méretéhez, gazdasági erejéhez képest túl
nagy és széttagolt hátországgal rendelkezik (2. ábra). A 8800 fôs város népes-
ségsúlya csupán 21–22% a kistérségen belül, a vállalkozások és a lakossági
jövedelmek kb. 40%-a koncentrálódik ide, a helyi adókat vizsgálva pedig több
mint tízszeres a különbség centrum és periféria között.

Miután a távolsági ingázás a rendszerváltozás után gyakorlatilag megszûnt, a
települések zöme számára az országon és a megyén belüli perifériális elhelyez-
kedés, az elaprózott településállomány és a kedvezôtlen közlekedési hálózat
miatt – térségen belüli excentrikus fekvése ellenére is – Fehérgyarmat nyújtja
szinte az egyedüli lehetôséget a „gravitálódásra”. A kisváros azonban, bár a
benne lakó foglalkoztatottak létszámához képest 30%-kal több embernek nyújt
munkalehetôséget, a környezô – társadalmilag is halmozottan hátrányos helyze-
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2. ábra
A fehérgyarmati kistérség településhálózata 2001

(A körök nagysága a települések lélekszámával arányos, a tengelyek skálabeosztása a
Budapesttôl való légvonaltávolság K-NY és É-D irányú komponenseit mutatja km-ben)



tû – települések hatalmas munkaerô-fölöslegét nem képes felszívni. Az ország
168 kistérsége közül így a fehérgyarmatinak van a legelmaradottabb „hátorszá-
ga” és a jövedelmi centrum-periféria „olló” is itt a legnagyobb az egész ország-
ban (3. ábra). A belsô különbségek ráadásul az elmúlt másfél évtized során érzé-
kelhetôen tovább fokozódtak: ma az egy lakosra jutó adóköteles jövedelmek
három település kivételével a vidéki átlag 60%-a alatt maradnak, általában annak
40%-át teszik ki.

Az elmaradottság is jelentôsen tagolt azonban. A legkedvezôbb helyzetben
természetesen a Fehérgyarmat közvetlen szomszédságában fekvô települések
vannak (Nábrád, Cégénydányád, Penyige). Pozitív munkaerômérleggel rendel-
kezik a határmenti falvak egy része is, hiszen a keleti térségben az egyik legje-
lentôsebb foglalkoztató a határôrség, valamint – az itteni konzervüzemnek
köszönhetôen – Csaholcra is többen járnak be dolgozni, mint ahány dolgozó
lakik a településen. A legrosszabb helyzetben a térségközponttól legtávolabb
esô, a tiszabecsi és a csengeri közúti határátkelôhöz vezetô utak által bezárt
árnyéktérségben lévô aprófalvak vannak (Uszka, Kispalád, Kishódos, Magos-
liget stb.). Egyes esetekben megdöbbentô értékeket tapasztalhatunk az adatsoro-
kat vizsgálva. A 2001. évi népszámláláskor például Kispaládon és Kishódoson a
lakosságnak mindössze 5%-át írták össze foglalkoztatottként, az egy lakosra jutó
adóköteles jövedelem Kispaládon, Uszkán és Darnón a vidéki átlag 20%-át sem
éri el – alig több mint kéttucat ilyen település van az országban! A felsorolt
településekben kivétel nélkül 50%-ot meghaladó a cigány kisebbség aránya – jól
példázva, hogy a kedvezôtlen fekvés, a társadalmi hátrányok és az etnikai szeg-
regáció általában egymást erôsítve, koncentráltan jelentkezik.
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3. ábra
Jövedelmi centrum–periféria „olló” a fehérgyarmati kistérségben



Mindezek tükrében a fehérgyarmati térség fejlesztése differenciált eszközö-
ket igényel. A falvak többségében, különösen az ukrán határ vidékén már ma is
csak a szociális problémák kezelése tûnik reális lehetôségnek, elsôsorban a – ter-
vezett Szatmár-Beregi Nemzeti Parkhoz is kapcsolódó – klasszikus tájfenntartó
vidékfejlesztés, biogazdálkodás, a közmunkaprogramok, a romák oktatási hely-
zetének javítása, a mobil szolgáltatások és a közlekedési lehetôségek javítása
révén. Fehérgyarmaton a termelô foglalkoztatás bôvítése és a városi szolgáltatá-
sok fejlesztése, a közeli, jobban elérhetô községekben pedig az ingázási lehetô-
ségek bôvítése tûnik a leghatékonyabb beavatkozásnak. Néhány településen a
már ma is létezô – fôképpen a Tiszához, a Túrhoz, illetve a térség jellegzetes
mezôgazdasági, hagyományos termékeinek (dió, szilvalekvár) hírére alapozó
rendezvényekhez kötôdô – turizmus is a jövô útját jelentheti. Az elérendô cél
azonban reálisan hosszabb távon is csak a leszakadás megállítása, a „periféria
perifériáján” a szociális gettóképzôdés megakadályozása lehet – s ez is döntôen
csak külsô forrásokból látszik lehetségesnek.

VÁSÁROSNAMÉNYI KISTÉRSÉG
megállítható-e a leszakadás?

A vásárosnaményi kistérség átlagos területnagyságú, népességszáma (32 ezer
fô) alapján a középmezôny alján található a kistérségek sorában. Az új, 2004-tôl
érvényes beosztásban immár pontosan az egykori Bereg vármegyének 1920 után
Magyarországnál maradt területe alkotja, amelynek 27 települését a Tisza és az
országhatár fogja közre. Tradicionálisan elmaradott vidék ez: Beluszky Pál és
Gyôri Róbert vizsgálatai szerint (2004b) már száz esztendeje is a kistérségi
mezôny kilencedik tizedébe tartozott a fejlettségi rangsorban, és már akkor
nagyarányú volt az elvándorlás. Fejlôdésének szempontjából a Tisza legalább
annyira korlátot és veszélyforrást, mint kihasználható lehetôségeket jelent –
gondoljunk csak az 1970-es és 2001-es nagy árvizekre. Adottságait tovább ron-
totta a trianoni határmegvonás, amely elszakította természetes központjától,
Beregszásztól – az új központ, a Tisza túlpartján fekvô Vásárosnamény csak az
1926-ban átadott Tisza-hídon vált stabilan elérhetôvé a térség települései számá-
ra (Frisnyák 2001). „Csonka-Bereg” fejlôdésében nem túlértékelhetô, következ-
ményeiben máig ható törést okozott az 1944-es holocaust, amely a helyi polgá-
ri rétegben meghatározó szerepû, s népességarányát tekintve is országosan egyik
legnagyobb súlyú zsidóságától fosztotta meg. A Kádár-korszak ugyanakkor
némi felzárkózást jelentett a térség számára, amelynek gazdasági alapját a biz-
tos szovjet piacra alapozott intenzív gyümölcstermesztés, valamint a 60–70-es
évek – döntôen persze Vásárosnaményra korlátozódó – ipartelepítése (forgács-
lapgyár, ruhagyár, üveggyár, vasipari ktsz, Tiszaszalkán optikai gyár) és a záho-
nyi átrakókörzet közelsége jelentette. A térség mára valódi vonzáskörzeti egy-
séggé vált. A kilencezres Vásárosnamény excentrikus fekvése ellenére egyértel-
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mû funkcionális központ, egyszersmind azonban modernizációs sziget is, ame-
lynek fejlettségi és civilizációs elônye – körzete falvaihoz képest legalábbis – az
elmúlt évszázadban fokozatosan nôtt. A településszerkezet ugyanis kisfalvas, és
ennek minden közismert hátránya érezhetô a kistérségben is. Az összesen 19,
ezer fô alatti településen élôk aránya 44%, a 10. legmagasabb a kistérségi rang-
sorban, a 2000 fôt pedig Vásárosnamény mellett csupán Aranyosapáti, valamint
a száz éve még Naménnyal azonos nagyságú és funkciójú Tarpa lélekszáma
haladja meg. A társadalmi-gazdasági viszonyokat emellett jelentôsen befolyá-
solja a cigányság már évtizedek óta jelentôs, s fokozatosan növekvô száma is.

Szomszédaihoz hasonlóan ez a térség is a rendszerváltozás vesztese. Az ada-
tok szerint a kilencvenes évek közepéig jövedelmi mutatói az országos átlagot
meghaladóan romlottak; azóta stabilitás, sôt az utóbbi években egyes mutatók
szerint minimális emelkedés tapasztalható. Az egy lakosra jutó adóköteles jöve-
delem azonban 2003-ban is csak a vidéki átlag 61%-a – Budapestének bô har-
mada – volt, ami a kistérségi rangsorban a 150. helyet jelöli ki számára. A továb-
bi fejlettségi mutatók alapján is zömmel hasonló pozícióban – de minden téren
legalábbis az utolsó harmadban – található a Bereg, jelentéktelen idôbeli vál-
tozásokkal (2. táblázat). A különbözô mutatók közötti, látszatra nem túl jelentôs
különbségek ugyanakkor jól rangsorolhatók, és a szegénység okát illetôen
egyértelmû magyarázatot adnak.

A problémák legfontosabbika itt is a lakosság alacsony gazdasági aktivitása:
a 2001-es népszámlálás adata szerint az 1990-es 36%-kal szemben már csak az
itt élôk 22%-a volt foglalkoztatott. Ennél kedvezôtlenebb adat csak négy kistér-
ségben volt az országban. A háztartások 57%-ában nem volt aktív keresô, amit
azért is ki kell emelni, mert itt a megszokottnál is nagyobb a különbség az állás-
sal rendelkezôk, illetve a munkanélküliek között is (az egy adózóra jutó jövede-
lem „csak” 20%-kal, míg az egy lakosra jutó 39%-kal marad el a vidéki átlagtól).
A lakosság 40%-a ugyanakkor inaktív keresô, s kb. fele részük rokkantnyug-
díjas – a rokkantnyugdíjazás az objektív egészségi állapoton túlmenôen sajátos
túlélési stratégia is ezen a tájon.) Az adófizetôk aránya 2003-ban is csak 32%, a
vidéki átlag háromnegyede volt – igaz, ez már elôrelépés az 1996-os mélypont-
hoz (28%) képest. Fôként az átlagosnál valamivel fiatalosabb korszerkezetnek
köszönhetôen – négy 18 éven alulira három 60 év fölötti jut itt, míg a vidék
átlagában nagyjából azonos a két korcsoport létszáma – az aktív korúak aránya
is valamivel elmarad az átlagtól, a döntô azonban az elérhetô munkaalkalmak
hiánya. A munkanélküliségi ráta 1990 óta folyamatosan meghaladja a vidéki
átlag kétszeresét, s bár mértéke az 1992-es csúcshoz képest (a 18–59 éves
korosztály 22%-a) csökkent, azóta sem mozdult ki a legmagasabb tartományból.
A vásárosnaményi kistérség folyamatosan a 10–12 legmagasabb munkanélküli-
ségi rátájú körzet közé tartozik (a 18–59 évesek között 1994 óta 15–18% az
arány, a gazdaságilag aktív népességre vetítve a 2001-es népszámlálás 27%-ot
regisztrált). Pedig a lakosság képzettsége – bár a relatív elmaradás a 90-es évti-
zedben érezhetôen nôtt – még ma sem kirívóan rossz, 136. a kistérségi rangsor-
ban. Nagyon magas azonban a munkaerôpiacról kiszorult, s oda csak nehezen



visszavezethetô cigányság aránya: a népszámlálások szerint 1990-ben és 2001-
ben is 8%, a polgármesteri hivatalok becslései szerint azonban 2000-ben valójá-
ban a 20%-ot is meghaladta, s az iskolás korosztályokban a falvak harmadában
már ôk vannak többségben (Kiss szerk. 2001).

A mezôgazdaság Vásárosnamény térségében az országosnál is nagyobb mér-
tékû veszteséget szenvedett, s mára egyértelmûen destabilizáló tényezô. A tsz-ek
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2. táblázat
A vásárosnaményi kistérség néhány jellemzô adata 2001–2003 körül

A kistérség adataMutató

abszolút
értékben

a vidéki
átlag

%-ában

a 168 kör-
zet rang-
sorában

Terület (hektár) 56 757 102 67
Települések száma 27 143 30
Lakónépesség 2003. dec. 31. (fô) 32 166 64 103
A kistérség központjának népessége 2003. dec. 31. (fô) 9 362 38 118
Településsûrûség (100 km2-re jutó települések száma) 4,8 140 57
Népsûrûség 2003. dec. 31. (fô/km2) 56,7 62 116
Az 5 ezer fônél nagyobb településeken élôk aránya 2003. dec. 31. (%) 29,1 47 139
A külterületi népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 1,7 48 88
A 18–59 évesek aránya az állandó népességbôl  2003. dec. 31. (%) 57,8 97 127
Öregedési index 2003. dec. 31. (%) 80,2 82 148
Természetes szaporodás 1990 jan. 1–2001. febr. 1. (%) -1,6 41
Belföldi vándorlási egyenleg 1990 jan. 1–2001. febr. 1. (%) -2,5 155
Vallását meg nem nevezô vagy vallástalan népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 7,2 31 161
Magukat cigány nemzetiségûnek vallók aránya 2001. febr. 1. (%) 7,9 348 9
Elvégzett isk. osztályok átlagos száma a 7–X éves népességben 2001. febr. 1. 8,51 91 136
Foglalkoztatottak aránya a lakónépességbôl 2001. febr. 1. (%) 21,8 62 164
Az inaktív keresô vagy munkanélküli népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 48,2 130 6
Az eltartott népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 29,9 107 25
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 2001. febr. 1. (%) 56,9 137 6
Munkanélküliek száma az aktív népesség %-ában 2001. febr. 1. 26,8 243 6

a kistérségi központban 19,6 210 13
a kistérség többi településén 30,8 238 6

Mûködô jogi személyiségû társaságok száma tízezer lakosra  2003. dec. 31. 58 45 141
Mûködô nem jogi személyiségû vállalkozások száma tízezer lakosra  2003. dec. 31. 433 70 131
Helyi cégek egy lakosra jutó külföldi jegyzett tôkéje 2002 (Ft) 88 975 18 53
Helyi cégek egy lakosra jutó bruttó hozzáadott értéke 2002 (Ft) 73 687 18 146
Az önkormányzatok egy lakosra jutó helyiadó-bevétele 2001 (Ft) 7 018 39 120
A naponta ingázók aránya az aktív keresôkbôl 2001. febr. 1. (%) 37,6 107 90
Munkaerômérleg 2001. febr. 1. (%) 0,6 39
Mezôgazdasági foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 5,4 79 112
Ipari foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 29,0 81 136
Tercier foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 65,6 114 23
Egy lakosra jutó bevallott adóköteles személyi jövedelem 2003 (Ft) 290 007 61 150

a kistérségi központban 415 260 74 128
a kistérség többi településén 239 665 61 157
a kistérségi központ és többi települések aránya 1,73 121 20

Egy adózóra jutó bevallott adóköteles személyi jövedelem 2003 (Ft) 911 373 81 133
Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 2003. dec. 31. 211 82 123
Ezer lakosra jutóvezetékes telefonok száma 2003. dec. 31. 221 71 151
Az 1990–2001 között épült lakások a 2001. febr. 1-i lakásállomány %-ában 9,3 119 34
Összkomfortos lakások aránya a lakásállományból 2001. febr. 1. (%) 20,4 43 162
Komfort nélküli vagy szükséglakások aránya 2001. febr. 1. (%) 31,4 183 14



szinte nyom nélkül eltûntek a térségbôl, az alma piaca összeomlott, s nyereséget
gyakorlatilag évek óta nem hoz, a konzervipar vergôdik. Mindezeknek köszön-
hetôen valamennyi kistérségünk közül a vásárosnaményiban volt a legnagyobb
az agrárágazat foglalkoztatás-visszaesése: a 2001-es népszámlálás mindössze
374 agrárkeresôt regisztrált, ami csak 10%-a az 1990-es adatnak (!) és immár
csak 5%-os foglalkoztatási súlyt jelent (1990-ben még 31% volt). Az elván-
dorlás, bár üteme csökkent az 1990 elôttihez képest, ma is az egyik legmagasabb
a kistérségek között (2. táblázat).

A kistérség helyzete tehát súlyos – de ma még talán nem esély nélküli. Az
ipari üzemek egy része ugyan teljesen felszámolódott – pl. a VOR vásárosna-
ményi, vagy a MOM tiszaszalkai gyáregysége már a rendszerváltozás környé-
kén, a vásárosnaményi üveggyár csak a közelmúltban. A többség azonban, meg-
fogyva bár, és gyakran máig bizonytalan helyzetben, de „túlélte” az elmúlt más-
fél évtizedet (ilyen például a vásárosnaményi fémszerkezetgyár, vagy a térség
legnagyobb foglalkoztatója, a közel háromszáz embernek munkát adó – korán
privatizált, svájci tulajdonú, faipari profilú – Interspan Kft, amely országos vi-
szonylatban is jelentôs vállalat). Alakult ugyanakkor néhány jelentékeny új
üzem is, mint a zöldség-gyümölcs-feldolgozó Wink cégcsoport Vásárosnamény-
ban, a területfejlesztési forrásokból is „megtámogatott” Kárpát-Hús Aranyos-
apátiban, vagy az ipari motorokat gyártó Turboteam Kft. Beregdarócon. Az ipari
foglalkoztatottak száma így 2001-ben az 1990-es létszám kétharmada volt, az
ipari foglalkoztatás aránya 29% volt és maradt a térségben. A szolgáltatásokban
pedig szinte ugyanannyian dolgoznak, mint 1990-ben – köszönhetôen elsôsor-
ban a záhonyi körzet és a közalkalmazotti szféra viszonylagos stabilitásának –,
így a tercier foglalkoztatás súlya 66%-osra nôtt 2001-re. Ez az adat a 23. legna-
gyobb arány a kistérségek között – ami persze ebben a gyengén urbanizálódott
régióban semmiképpen sem a dinamika, hanem a magángazdaság, a termelô
szféra erôtlenségének jele.

A vállalkozások száma mindazonáltal nem kirívóan alacsony: a nagyobb –
jogi személyiségû – cégeké közel fele, a nem jogi személyiségûeké kétharmada
volt a vidéki átlagnak 2003-ban. Sôt, az utóbbi körben a közelmúltban határo-
zottan elôrelépett a kistérség a rangsorban: az 1990-es évek eleji 150. helyrôl a
2000-es évek elejére a 131. helyre. Az új vállalkozások persze jórészt tôkesze-
gények és piaci problémákkal is küzdenek, sok a kényszervállalkozás. Száz fôs-
nél nagyobb cég mindössze öt, 50-100 fôs foglalkoztató is csak hét van a tér-
ségben. A fajlagos helyiadó-bevételek a vidéki átlagnak kevesebb mint felét te-
szik ki, de 48 kistérséget így is megelôz a vásárosnaményi. Az 1990-es évtized-
ben jelentôsen fejlôdött a lakossági infrastruktúra (gáz, víz, csatorna), s a 2001-
es lakásállománynak közel tizede épült 1990 után, aminél kedvezôbb érték csak
a kistérségek ötödében fordul elô. (Igaz, a lakásoknak még mindig közel harma-
da komfort nélküli, így a 2001-es beregi árvíz utáni újjáépítés egyértelmû
„minôségi cserét” jelentett az érintettek többsége számára.) A személygépkocsi-
ellátottság pedig a vidéki átlaghoz közelít (2. táblázat).
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E közvetett, fogyasztási–életminôségi adatok arra utalnak, hogy a lakosság
tényleges jövedelmi helyzete, életszínvonala valamivel jobb az SZJA-adatokból
kimutathatónál, amint azt a lakossági jövedelmek teljes körére kiterjedô 2000-es
évre vonatkozó becslésünk is megerôsítette. A látszólagos ellentmondás hátteré-
ben egyrészt az átlagosnál kiterjedtebb feketegazdaság – elsôsorban az üzem-
anyag-csempészet –, illetve az általánosan elterjedt mezôgazdasági kistermelés
áll (Jakobi – Kiss 2003). A háztartási tevékenység körében végzett termelés
magyarázza azt az ellenmondást is, ami a már említett, mindössze 374 fô regiszt-
rált agrárkeresô és a térségben tevékenykedô mezôgazdasági termeltetô, felvá-
sárló, feldolgozó és kereskedô cégek nagy száma között fennáll.

Az 1990-es évek közepére ugyanakkor szélsôségesen nagyra nôttek a térsé-
gen belüli különbségek. Vásárosnamény, illetve egy-két környezô falu
(Nagyvarsány, Kisvarsány, Tiszaszalka) adatai a legkedvezôbbek. Relatíve jobb
helyzetben vannak az 1990 óta határátkelôhelyhez jutott települések –
Beregsurány, (illetve a hozzá közeli, ipari üzemmel is rendelkezô Beregdaróc),
Lónya, (illetve a hozzá közeli Mátyus) és Barabás – lakói is. Számukra a határát-
kelô munkahelyeket – határôr, pénzügyôr – teremtett (Vásárosnaményt kivéve e
településeknek pozitív a munkaerômérlege), illetve ôk tudták-tudják leginkább
kihasználni a határmenti feketegazdaság „lehetôségeit”. Számos település azon-
ban a gazdasági kilátástalanság, a szociális segélyekbôl élés, a mély szegénység
állapotában van. A legkedvezôtlenebb helyzetû falvak a mellékutak mentén
helyezkednek el, a kistérségen belül is elzárt településeknek számítanak. Rend-
kívül alacsony a lakossági átlagjövedelem és a foglalkoztatás szintje a külsô pe-
rifériának számító Lónyán és Gelénesen, de az 50%-nál nagyobb arányban ro-
mák által lakott Hetefejércse és Tiszavid is a rangsorok végén található. 

Vásárosnamény a kistérségben tényleges centrumot jelent, nem csupán a
minden más településénél sokkal nagyobb népességszáma és egyértelmû köz-
igazgatási, ellátási, oktatási funkciói (bíróság, középiskolák, kórház stb.), hanem
gazdasági szerepe miatt is. Az egész kistérségen belül messze itt a legkedvezôbb
valamennyi fejlettségi jelzôszám értéke (átlagjövedelem, helyi adók, vállal-
kozássûrûség, foglalkoztatottság, stb). A 2001-es népszámlálás idején a térség
népességének ugyan csak 28%-át, ám foglalkoztatottainak közel 40%-át, mun-
kahelyeinek több mint felét tömörítette, s a mûködô vállalkozások közel fele
vásárosnaményi székhelyû. Az ötven dolgozónál többet foglalkoztató 12 cég kö-
zül a már említett aranyosapáti és beregdaróci vállalkozásokon kívül valameny-
nyi Vásárosnaményban található. Az egy lakosra jutó adóköteles jövedelem az
utóbbi néhány évben 1,7-szer volt magasabb, mint a többi település átlaga, ami
igen magas értéknek számít (alig 20 kistérség esetében találunk ennél magasab-
bat).

Különösen a rendszerváltozás utáni leépülési periódus volt az, amelyben
jelentôsen megnôttek a centrum és a „periféria” közötti különbségek (4. ábra).
A gazdasági termelés egész országot érintô visszaesése a térségen kívüli mun-
kalehetôségek beszûkülését jelentette, a talpon maradt, s maguk is fennmaradá-
sukért küzdô vásárosnaményi üzemek, vállalatok pedig nem voltak képesek az
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egész térség foglalkoztatási válságát enyhíteni. A termelô szektorok visszaesé-
sének köszönhetôen a közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, közigazgatás
stb.) súlya a foglalkoztatásban – a legtöbb kelet-magyarországi térséghez hason-
lóan – itt is megnôtt, ami szintén az ilyen munkahelyek túlnyomó részét tömörí-
tô központ relatív helyzetét javította a környezô településekkel szemben. A ’90-
es évek második felétôl, a válságjelenségek enyhülésével csökkent a centrum-
periféria közötti különbség. Ennek oka egyrészt abban keresendô, hogy Vásá-
rosnamény néhány üzemének leépülése fokozatosan, idôben elnyújtva jelentke-
zett. Másrészt a város közvetlen környékén, illetve a kistérség néhány más
településén javult a helyzet (pl. az aranyosapáti húsüzem átadásának, a nagyobb
munkahelykínálatú záhony-kisvárdai térség elérhetôségét javító lónyai ponton-
híd átadásának, vagy a határátkelôk fejlesztéseinek köszönhetôen). Ez okozza a
helyi adók kezdeti szélsôséges koncentrálódásának oldódását is: míg ugyanis
1992-ben még a települési adók 85%-át Vásárosnaményban szedték be, 2001-re
ez az arány 70%-ra csökkent.

A térség településeinek zömében a kedvezôtlen folyamatok megállítása nagy
erôfeszítéseket igényel. Az aprófalvakban a tájfenntartó, természetközeli gazdál-
kodás, szociális foglalkoztatás támogatása jelenthet néhány embernek az eddi-
gieknél jobb megélhetést. Néhol lehetôség van a falusi és ökoturizmus, illetve a
tiszai idegenforgalom fejlesztése révén munkához jutni, szerény jövedelmet ter-
melni – az utóbbi években mutatkoznak is ennek csírái. Néhány kisközpontban
(Tiszaszalka, Aranyosapáti, Tarpa) a munkaerô oldaláról még adottak a feltéte-
lek a komolyabb volumenû helyi gazdaságfejlesztésre, térségi jelentôségû kis-
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és középüzemek letelepítésére is. A Bereg további sorsának kulcsa nagy valószí-
nûséggel mégis elsôsorban Vásárosnamény fejlôdésében – a foglalkoztatás
megôrzésében, új ipari és szolgáltató munkahelyek létrehozásában –, valamint a
munkaerô mobilitásának növelésében és a cigányság integrálódásában van.
Állami programok nélkül, tisztán helyi erôbôl azonban ma már mindegyik
elképzelhetetlennek tûnik.

MEZÔCSÁTI KISTÉRSÉG
centrum nélkül, halmozottan hátrányos helyzetben

A mezôcsáti kistérség azon vidékeink közé tartozik, amelynek sorsát jobbára
minden korszakban lakóinak akaratától és képességeitôl független, külsô ténye-
zôk – természeti körülmények, illetve „nagypolitikai” döntések – determinálták,
általában szerény lehetôségeket biztosítva fejlôdéséhez. A ma az M3 autópálya,
a Tisza és a Borsodi Mezôség Tájvédelmi Körzet mocsaras, vízjárta, lakatlan te-
rülete által környezetétôl jól elhatárolható vidék soha nem volt képes nagy lét-
számú népesség eltartására; népsûrûsége ma is az egyik legalacsonyabb a kis-
térségek között, a vidéki átlag felét sem éri el. A körzetet a 6,5 ezres Mezôcsát
valamint 8 község alkotja, utóbbiak közül négy ezer lakos alatti apró-, 3 pedig
1–1,5 ezres kisfalu. Így, s bár a terület is kisebb a vidéki átlagnál, a 15 ezres
népesség még harmada sincs egy „átlagos” kistérségének.

Az alacsony eltartóképesség egyik fô oka maga a Tisza. Talán a mezôcsáti a
leginkább „Tisza menti” kistérségünk, hiszen településeinek kétharmada – Ti-
szatarján, Tiszakeszi, Ároktô, Tiszabábolna, Tiszadorogma és Tiszavalk is – a
Tisza partján fekszik. Esetükben a folyó egyértelmû „barrier” (választóvonal,
akadály), hiszen a Tiszán áthaladó fontosabb közlekedési vonalak a területtôl
északra és délre alakultak ki. A folyószabályozás elôtt a Tisza idôszakosan víz-
járta árterületéhez tartozott a települések határának túlnyomó része, amely
szántóföldi gazdálkodásra csak mérsékelten volt alkalmas. Így jórészt extenzív,
legeltetésen, kaszáláson alapuló állattenyésztés, illetve ártéri gazdálkodás foly-
hatott csak a területen. Amikor pedig – a harmincas években – gátrendszer ki-
alakítására került sor, és belvízelvezetô csatornákat építettek az ármentesített
területen, a vizes területek eltûnését szárazodás, szikesedés kísérte. A kistérség
szántóterületének 12-es átlagos aranykorona-értéke az egyik legkisebb a kistér-
ségek között, ugyanakkor a talajok rossz vízháztartásából máig fokozott aszály-
hajlam és belvízveszély következik.

Nem véletlen, hogy a ritkán lakott, alacsony termôképességû, forgalmi
árnyékban fekvô, s így „érdektelen” területet ma sem tárja fel sûrû belsô útháló-
zat: Mezôcsáton kívül minden települést csak egy átmenô út érint, a legnagyobb
falu, Tiszakeszi pedig egyenesen zsáktelepülés. A déli négy községnek (Ároktô,
Tiszadorogma, Tiszabábolna, Tiszavalk) pedig csak a Tiszával párhuzamos útja
van. A Tiszán legfeljebb komppal lehet átkelni (Ároktô, Tiszakeszi), híd legkö-
zelebb 15–35 km-re, Polgárnál és Poroszlónál van. Vasúton csak Mezôcsátot és
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Igricit érinti az 1906-ban megnyílt – de mára marginális jelentôségûvé vált, s az
autópálya-építés kapcsán a megszüntetés veszélyével is fenyegetett – Mezôcsát-
Miskolc szárnyvonal (Frisnyák 2001).

A kistérség „fejlettségi mutatóinak” alakulása ilyen körülmények között
sokáig a Tiszától távolabbi, szerencsésebb fekvésû, történelmi múltú központ,
Mezôcsát sorsának alakulásától függött. A török idôk után zömmel reformátu-
sokkal újratelepülô Csát már a XVIII. század elejére mezôvárosi ranghoz és
közigazgatási szerepkörökhöz jutott, s az elôzô századfordulón intenzív gaz-
dasági fejlôdés, polgárosodás jeleit mutatta (a mezôgazdaságon túl jelentékeny
gabonakereskedelmet is folytatott, gôzmalmai létesültek, híres fazekassága volt,
s a vasút mellett távírdával, postával, telefonvezetékkel, helyi újsággal, takarék-
pénztárral, bankfiókkal, könyvnyomdával is rendelkezett). A dualizmus idô-
szakától, bár csak nagyközségként, de 24 településre kiterjedô – a mai tiszaú-
jvárosi kistérséget is magában foglaló – járás székhelye is volt Mezôcsát, az e
szerepkörnek megfelelô intézményekkel (adóhivatal, járásbíróság stb.). Alig-
hanem ez az idôszak volt a város (és a térség) „fénykora”. A komolyabb ipari
bázis hiánya, a környezô falvak egyoldalú és elmaradott mezôgazdasága miatt
azonban a körzet még ekkor is a kistérségek legalacsonyabb fejlettségû ötödébe
tartozott. 1920 után megtört Mezôcsát dinamikája is, 1944-ben pedig végzetes
csapást szenvedett a község fejlôdése a lakosságának tizedét kitevô, a kereske-
dôk, iparosok, alkalmazottak – egyben a helyi társadalom elitje – zömét alkotó
zsidóság deportálása által (www.mezocsat.hu).

A második világháború után a gazdasági struktúraváltás továbbra is gyakorla-
tilag elkerülte a térséget. Maga Mezôcsát is kizárólag járási székhely mivoltának
köszönhetôen stabilizálta helyzetét. Intézményrendszerét egy bô harmincezres
járás igényeinek megfelelôen építették ki, illetve fejlesztették. Az intézményeken
kívül csak a téeszek, az ipari KTSZ, a gépállomás (késôbb mezôgépgyár), a sajó-
szentpéteri üveggyár telephelye és a laktanya volt jelentôsebb foglalkoztató –
igaz, ezekben összesen közel háromezren dolgoztak a 60-as évek közepétôl.

Ekkor azonban olyan döntés születik, amely a város, illetve a térség hozzá
közeli településeinek sorsát a mai napig alapvetôen befolyásolja: a Tiszai Vegyi
Kombinát létesítése a Mezôcsáttól 20 km-re fekvô Tiszaszederkénynél. A be-
ruházás, és a következtében a „semmibôl” kinövô mai Tiszaújváros olyan fejlett
„szigetet” teremtett, amely azóta is megélhetési lehetôséget kínál nemcsak maga,
hanem stabilan erôforrás-hiányos környezete számára is. Mezôcsát számára Ti-
szaújváros megjelenése persze fokozatos funkcióvesztést jelentett (Beluszky–
Gyôri 2004a): központi intézményei közül számos átkerült az új városba, s 1982-
ben a járási székhely is oda „költözött”, lakosságszáma stagnál. Ugyanakkor tény,
hogy a mezôcsáti kistérség Tiszaújvárostól távolabbi, 4 déli faluja (Ároktôtôl
Tiszavalkig) népességük bô felét elvesztette 1960 óta – e falvakban, bár a helyi
munkaalkalmak száma is minimális, gyakorlatilag alig van ingázás. Természe-
tesen nem bizonyítható, de igen valószínûnek látszik, hogy a másik 5 településben
is nagyjából hasonló lenne a helyzet, ha nem épült volna fel a 60-as évek végétôl
a TVK, illetve maga Tiszaújváros. A 2001-es ingázási adatok is egyértelmûen ezt
igazolják. A kistérség Tiszaújvároshoz közelebbi 4 településérôl, köztük magáról
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Mezôcsátról is oda ingáznak a legtöbben, sôt van olyan falu, amelynek lakói közül
többen dolgoznak Tiszaújvárosban, mint saját településükön (Tiszatarján) – nem
beszélve az „új város” kulturális, szolgáltatási stb. hatásairól.

Tiszaújváros hatása ellenére már 1988-ban is a 15. legalacsonyabb volt a me-
zôcsáti kistérség egy lakosra jutó bevallott személyi jövedelme, értéke a vidéki
átlag alig 73%-át érte csak el. Emellett a mezôcsáti is azon 19 kistérség közé tar-
tozott még a rendszerváltáskor is, ahol a mezôgazdaság volt a legnagyobb foglal-
koztató a fô nemzetgazdasági ágak közül. Ez a helyi gazdaság omlott össze gya-
korlatilag 1992-re, s nem épült helyette új igazából azóta sem. A regisztrált mun-
kanélküliség ugyan 1992-ben volt a csúcsponton (a 18-59 évesek 21%-a), de az
országos trenddel ellentétben azóta sem mérséklôdött lényegesen (2003 végén épp
18%). Így az utóbbi években már a vidéki átlag 2,5-szerese körül alakul a ráta, s
tartósan a 10 legmagasabb kistérségi érték egyike. A 2001-es népszámlálás adatai
is alátámasztják a drámai változást. Egyrészt, e felmérés a harmadik legmagasabb,
29%-os munkanélküliségi rátát találta a kistérségben. Ennél is fontosabb azonban,
hogy míg országosan átlagosan „csak” 18% volt a foglalkoztatás-visszaesés 1990
és 2001 között, addig a mezôcsáti kistérségben 46%-kal kevesebb aktív keresôt
találtak, mint 1990-ben – ez a legnagyobb mértékû csökkenés a 168 kistérség
között. 2001-ben a háztartások 57%-ában nem volt foglalkoztatott.

Ágazatonként természetesen eltérô a foglalkoztatás csökkenésének mértéke.
A mezôgazdaság keresôinek száma az 1990-es létszámnak kevesebb mint ne-
gyedére, az iparé alig 60, a tercier szektoré 85%-ára apadt. Így már itt is a szol-
gáltatásokban dolgozik a keresôk fele, ugyanakkor még mindig a mezôgazdaság
15%-os aránya a legnagyobb eltérés a vidéki átlagtól. A legnagyobb jelentôsége
azonban alighanem a rendkívül alacsony gazdasági aktivitásnak van. A mezô-
gazdaság hatalmas visszaesése a kedvezôtlen adottságú, s inkább állattenyész-
tésre alkalmas térségben sajnos szinte törvényszerû volt, mint ahogy az is, hogy
az egykori mezôcsáti „szocialista ipar” korszerûtlen kisüzemei szinte nyom nél-
kül szûntek meg. Új cégek pedig – tôke, képzettség és termelési hagyományok,
ötlet híján – nagyon mérsékelt számban, és inkább csak mikroméretekben ala-
kultak. A jogi személyiségû cégek sûrûsége a vidéki átlag harmadát se éri el, és
folyamatosan a 10 legalacsonyabb adat egyike a kistérségek rangsorában (3.
táblázat). A legnagyobb helyi székhelyû vállalkozás egy 150 dolgozót foglal-
koztató mezôcsáti mezôgazdasági kft., ezen kívül csak 5 cég (további két állat-
tenyésztô agrárvállalkozás, a helyi ÁFÉSZ-utód, egy cipôgyártó és egy építôi-
pari társaság) dolgozóinak száma haladja meg az 50 fôt a térségben. A nem jogi
személyiségû vállalkozások sûrûsége a vidéki átlag felénél kicsit több, de ezzel
is csak tíz-tizenkét kistérséget elôz meg Mezôcsát körzete. Sokat mondó a
külföldi befektetések jelen nem léte is: a külföldi jegyzett tôkébôl, írd és mondd,
62 Ft – nem 62 ezer, hanem 62 – jutott a térség egy lakosára 2002-ben, ami ter-
mészetesen országos negatív rekord (a vidéki átlag közel félmillió Ft/fô). A
mûködô vállalkozások prosperitását tekintve egy hajszállal jobb a helyzet: a
helyiadó-bevételek vagy a kettôs könyvelésû cégek bruttó hozzáadott értékének
fajlagos mutatóit tekintve 20–25 térséget is megelôz a mezôcsáti.
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Az egy lakosra jutó bevallott jövedelem 1996 óta a vidéki átlag 55–58%-a
között alakul, 2003-ban már csak 8 kistérséget elôzött meg a mezôcsáti. Ennek
két összetevôje közül ugyanakkor az egy adózóra jutó jövedelemszint, bár csak-
nem 20%-kal elmarad a vidéki átlagtól, három tucat kistérségnél is jobb; az
adózók 30%-os lakosságarányánál viszont csak két alacsonyabb van az ország-
ban (szintén Borsod megyében). Az inaktív keresôk kétszer annyian vannak a
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3. táblázat
A mezôcsáti kistérség néhány jellemzô adata 2001–2003 körül

Terület (hektár) 37 854 68 120
Települések száma 9 48 130
Lakónépesség 2003. dec. 31. (fô) 15 194 30 156
A kistérség központjának népessége 2003. dec. 31. (fô) 6 589 27 139
Településsûrûség (100 km2-re jutó települések száma) 2,4 70 114
Népsûrûség 2003. dec. 31. (fô/km2) 40,1 44 156
Az 5 ezer fônél nagyobb településeken élôk aránya 2003. dec. 31. (%) 43,4 70 101
A külterületi népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 0,9 26 137
A 18–59 évesek aránya az állandó népességbôl  2003. dec. 31. (%) 56,9 95 152
Öregedési index 2003. dec. 31. (%) 78,2 80 154
Természetes szaporodás 1990 jan. 1–2001. febr. 1. (%) -1,1 32
Belföldi vándorlási egyenleg 1990 jan. 1–2001. febr. 1. (%) -1,4 138
Vallását meg nem nevezô vagy vallástalan népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 11,4 49 134
Magukat cigány nemzetiségûnek vallók aránya 2001. febr. 1. (%) 5,1 224 26
Elvégzett isk. osztályok átlagos száma a 7–X éves népességben 2001. febr. 1. 8,16 88 165
Foglalkoztatottak aránya a lakónépességbôl 2001. febr. 1. (%) 22,6 65 159
Az inaktív keresô vagy munkanélküli népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 47,5 128 9
Az eltartott népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 29,9 107 24
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 2001. febr. 1. (%) 56,9 137 9
Munkanélküliek száma az aktív népesség %-ában 2001. febr. 1. 29,0 262 3

a kistérségi központban 28,7 308 3
a kistérség többi településén 29,2 225 11

Mûködô jogi személyiségû társaságok száma tízezer lakosra  2003. dec. 31. 42 33 162
Mûködô nem jogi személyiségû vállalkozások száma tízezer lakosra  2003. dec. 31. 348 56 157
Helyi cégek egy lakosra jutó külföldi jegyzett tôkéje 2002 (Ft) 61 0 168
Helyi cégek egy lakosra jutó bruttó hozzáadott értéke 2002 (Ft) 75 864 19 144
Az önkormányzatok egy lakosra jutó helyiadó-bevétele 2001 (Ft) 4 617 26 147
A naponta ingázók aránya az aktív keresôkbôl 2001. febr. 1. (%) 39,4 112 84
Munkaerômérleg 2001. febr. 1. (%) -17,3 113
Mezôgazdasági foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 14,8 219 20
Ipari foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 35,2 98 93
Tercier foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 50,0 87 103
Egy lakosra jutó bevallott adóköteles személyi jövedelem 2003 (Ft) 272 665 57 161

a kistérségi központban 283 069 50 165
a kistérség többi településén 264 859 67 143
a kistérségi központ és többi települések aránya 1,07 75 150

Egy adózóra jutó bevallott adóköteles személyi jövedelem 2003 (Ft) 913 230 81 132
Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 2003. dec. 31. 159 62 164
Ezer lakosra jutóvezetékes telefonok száma 2003. dec. 31. 208 67 157
Az 1990–2001 között épült lakások a 2001. febr. 1-i lakásállomány %-ában 7,4 94 69
Összkomfortos lakások aránya a lakásállományból 2001. febr. 1. (%) 28,4 60 136
Komfort nélküli vagy szükséglakások aránya 2001. febr. 1. (%) 36,7 214 7

A kistérség adataMutató
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népességben, mint az aktív keresôk, így elmondható, hogy ez a kistérség is (két-
tucatnyi társához hasonlóan) jórészt az öregségi és rokkantnyugdíjakból, illetve
az állami szociálpolitika segélyeibôl, járadékaiból él. Fokozza a nehézségeket az
eltartott népesség igen magas aránya is (3. táblázat). 

A szerteágazó bajok legfôbb közvetlen oka tehát egyértelmûen a rendkívül
alacsony gazdasági aktivitás. Ennek részben – bár csak kis, kb. 1/8 részben –
demográfiai összetevôi vannak: a munkaképes korú (18-59 éves) lakosság ará-
nya 3 százalékponttal maradt el a 60%-os vidéki átlagtól 2001-ben. Az öreg-
korúak aránya ugyanakkor nem túl magas, a kevés aktív korú alapvetôen a fia-
talos korszerkezettel magyarázható (a 18 év alattiak aránya a 12. legmagasabb a
kistérségek között). Ennek fô oka, s egyben a térség halmozottan hátrányos hely-
zetének önálló összetevôje is az „elcigányosodás”. A romák legalább fél évszá-
zada jelen vannak a térségben, s bár pl. a nagy mezôcsáti cigánytelep felszá-
molása már a 70-es években megtörtént, körülményeik azóta sem javultak sokat,
1990 óta pedig csak nagyon keveseknek van közülük munkahelye. A cigányok
számáról sajnos nem rendelkezünk pontos adatokkal, de az bizonyos, hogy a
2001-es népszámlálás önbevalláson alapuló adatánál (5,7%) legalább háromszor
magasabb a valódi érték. A népszámlálás szerint Ároktô, Tiszatarján, Igrici, s
maga Mezôcsát a romák által legnagyobb arányban lakott települések, ahol ma
már a népesség 20–25%-át, vagy nagyobb részét ôk teszik ki.4 Az eddigiekbôl –
a tradicionális elmaradottságból és a magas roma-arányból – egyértelmûen leve-
zethetôk a térség tragikusan alacsony, s a jövô felzárkózási esélyeit is sötétre
festô iskolázottsági adatai: az egy lakos által átlagosan elvégzett alig 8 osztály,
amelynél csak három kistérség mutatója rosszabb. Ugyanezen tényezôk állnak a
komfort nélküli lakások 37%-os, az összkomfortosakét jóval fölülmúló arány-
száma, vagy a szintén mindössze három kistérséget megelôzô személygépkocsi-
ellátottság mögött is (3. táblázat). A 90-es évtized az átlagost elérô lakásépítési
mutatója sajnos pusztán az 1995-ös, drasztikus „szocpol”-emelést követô, a
cigányság által néhány évig kihasznált „sajáterô” nélküli építkezéseknek
köszönhetô, manapság e téren is az utolsók között van a kistérség. A vándorlási
egyenleg negatívumát pedig inkább csak a tehetetlenség ereje mérsékli.

Ide kapcsolódik, hogy „mezôcsáti kistérség” csak 2004. január 1-je óta léte-
zik: a korábbi kistérségi beosztásokban három déli aprófalu a mezôkövesdi, a
többi település – az egykori mezôcsáti járással nagyjából megegyezô – tisza-
újvárosi térséghez tartozott. Nem kell túlságosan élénk fantázia ahhoz, hogy fel-
tételezzük: a kistérségi rendszer 2004-ben bekövetkezett módosításainak nagy
többségéhez hasonlóan e 9 település önálló kistérséggé válását az motiválta,
hogy a tényleges, fejlett centrum pozitív mutatói elfedték a közelében levô kis-
települések nehéz helyzetét.5 Csakhogy – a 2004-ben létrehozott 18 új kistérség
többségéhez hasonlóan – a mai „összetételû” mezôcsáti kistérség is történelmi
elôzmény nélküli, nem valódi funkcionális egység, vonzáskörzet. Bár tény, hogy
a problémák homogenitása mellett e településeket – a már Mezôkövesdhez
közelebbi Tiszavalkot kivéve – az is összekapcsolja, hogy valamennyiük számá-
ra Mezôcsát jelenti a legközelebbi várost, a térség 15 ezres „piacmérete” elégte-
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len valódi középfokú városi vonzáskörzet mûködéséhez. E település-összetétel
ugyanakkor maga is az egyik tényezôje a kedvezôtlen jövedelmi, fejlettségi
mutatóknak: Mezôcsát az egyik legkisebb térségközpont a 168 közül, a többi
település átlagmérete pedig az ezer fôt sem éri el.

1991-ben elnyert városi címe ellenére Mezôcsát ma már szolgáltatásait
tekintve is inkább csak mikrocentrumként, s funkcionális értelemben nem „való-
di” kisvárosként szerepel a kistérség lakóinak életében. Intézményei közül talán
csak középiskolája „térségi jelentôségû”, foglalkoztatási szerepe pedig jelenték-
telen (mindössze 168 beingázó dolgozott ott 2001-ben). A városi szolgáltatáso-
kat a térség, s közte Mezôcsát lakói is jórészt közelebbi vagy távolabbi váro-
sokban (leginkább Tiszaújvárosban, Miskolcon, részben Mezôkövesden) talál-
ják meg. Sôt: városi jogállása és múltja ellenére Mezôcsát ma már fejlettségét
tekintve sem emelkedik ki környezetébôl. Jövedelmi centrum-periféria tagolt-
ságról nem is beszélhetünk a térségben, hiszen Mezôcsát egy lakosra jutó jöve-
delme éppen csak meghaladja a többi település átlagát (5. ábra). A legtöbb fej-
lettségi jelzôszámot alapul véve is a legtöbb esetben más település áll a rangso-
rok élén. Egyedül a jogi személyiség nélküli vállalkozások sûrûsége alapján sze-
repel kicsivel jobban a többi településnél Mezôcsát, a fajlagos jövedelem, a
foglalkoztatottak aránya, a munkanélküliségi mutató vagy a személygépkocsi-
ellátottság alapján Gelej és/vagy Tiszavalk rendre megelôzi. (Elôbbi esetében az
egykori téeszbôl alakult és az új viszonyokhoz, illetve a helyi adottságokhoz
egyaránt jól alkalmazkodó, juhászattal, halászattal és tehenészettel foglalkozó, s
a termékeit feldolgozó Geleji Sajt Kft.-vel integrálódott helyi agrárvállalkozás a
magyarázat – Gelej az egyetlen pozitív munkaerômérlegû település a térségben.
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5. ábra
A centrum-periféria tagoltság hiánya a mezôcsáti kistérségben

az egy lakosra jutó jövedelem alapján



Az apró Tiszavalknál viszont épp az ingázás hatása mutatkozik meg, hiszen
keresôinek háromnegyede a közeli Borsodivánka, illetve Mezôkövesd ipari üze-
meibe ingázik). Más kistérségi központokkal, illetve városokkal összevetve
Mezôcsát elmaradottsága még szembeszökôbb. Egyaránt csak egy-két kistérsé-
gi központot elôz meg a jövedelmi, foglalkoztatottsági és munkanélküliségi, sze-
mélygépkocsi-ellátottsági rangsorokban, a városi versenyképességi vizsgálatok-
ban is a legelmaradottabbak között szerepel.

A többi település relatív helyzete sem kedvezô, de a „kistérségi hátországo-
kat” összevetve azért legalább 10–20 körzetet megelôz a mezôcsáti. Ez Gelejen
túl elsôsorban a kistérség északkeleti, Tiszaújvároshoz közelebb fekvô falvainak
köszönhetô. De még a többszörös perifériahelyzettel jellemezhetô, a kistérségen
belül a legelmaradottabbnak számító, jelentôs részben cigányok lakta Ároktô és
Tiszabábolna helyzete is jobb, mint pl. egyes borsodi, baranyai, vagy szatmári
kisfalvaké, noha a vidéki átlag négyszeresét is elérô munkanélküliségi ráta vagy
a rendkívül alacsony foglalkoztatotti arányszám mindenképp ijesztô.

A mérleg azonban összességében meglehetôsen sötét. „Csonka” – elitjét
vesztett –, elcigányosodó, környezetétôl és az állami szociálpolitikától függô,
megroppant kohéziójú helyi társadalom, körzetét és funkcióit jórészt elvesztett
kisvárosi központtal, mostoha természeti környezettel, helyi gazdasági potenciál
és helyi erôforrások nélküli, forgalmi árnyékban, „belsô periféria”-szerepben –
a mezôcsáti az ország egyik legelmaradottabb, önmaga erejébôl bármiféle
felzárkózásra képtelen kistérségünk. Igaz, kézenfekvôen kínálkozna néhány
„kitörési lehetôség”. Az egyik Tiszaújváros, hisz ma is jelentôs hatása van a kör-
zet településeinek többségére, és részben neki (meg a jobb közlekedési lehetô-
ségeknek, nagyobb településméreteknek) köszönhetô a térség keleti részének
valamivel kedvezôbb helyzete. Az egykori „szocialista város” iparában történt
kilencvenes évek eleji leépítések azonban éppen a környezô községeket érintet-
ték leginkább, hiszen itt is az ingázókat bocsátották el legnagyobb arányban, s a
városban élô, képzettebb emberekkel ellentétben ôk kevésbé találhattak új mun-
kalehetôséget, vagy alapíthattak helyi vállalkozást. Tiszaújváros prosperáló gaz-
dasága ellenére így jelentôs foglalkoztatás-bôvülés, nagyobb új befektetés ott
sem várható középtávon, így 1990 elôtti térségi kisugárzásának helyreállása
egyelôre illuzórikusnak tûnik. Ráadásul már ma is túl sok „eszkimó” (elmara-
dott, nehéz sorsú, minimális helyi foglalkoztatási lehetôséget nyújtó település)
jut az egyetlen tiszaújvárosi „fókára”, amely maga is egyetlen fô táplálékforrás-
sal rendelkezik. A másik a nemrég ideért M3-as autópálya – igaz, ez is csak a tér-
ség 5 keleti települését érinti. Az autópálya azonban – mint az egyre inkább bebi-
zonyosodik Magyarországon is – csak azon térségek iránt növeli meg az érdek-
lôdést, amelyeknek valamilyen egyéb adottságuk is van. Márpedig a mezôcsáti
térségnek nincs ilyen erôforrása; kapcsolódó fontosabb utak híján pedig még
csak az átmenô forgalom növekedése sem várható itt az autópályától.

Nem tudjuk alátámasztani tehát a mezôcsáti polgármester optimizmusát,
hogy ti. „ez a térség felemelkedésre van ítélve” (essrg.hu) A mezôcsáti körzet-
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ben véleményünk szerint elsôsorban a klasszikus vidékfejlesztésnek, s a szoli-
daritás-elvû, a roma integrációt hangsúlyozottan elôtérbe helyezô – a gettó-
képzôdést megelôzô, néhol már inkább csak lassító – szociális válságkezelô prog-
ramoknak vannak feladatai. Emellett a fizikai mobilitás lehetôségeinek, a kör-
nyezô városok elérhetôségének javítására, a közösségi élet és az extenzív táj-
fenntartó tevékenységek támogatására érdemes központi forrásokat is áldozni, s
a térség „érintetlenségét”, természet-közeliségét, a hatalmas szabad térségeket
kihasználó, s egyszersmind a hagyományos gazdálkodás „termékeinek” piacot
biztosító öko-, lovas és vadászturizmus is kapcsolódhat ehhez. (A térségben
megindult, lelkes külsô segítôk által is támogatott közösségi tervezés dokumen-
tumai is jórészt ebben az irányban látják a kitörés lehetôségét). Különösen
vonatkozik mindez a már többször említett Tisza menti, a környezô közpon-
toktól 25–40 km-re levô kistelepülésekre: ezek helyzete kevés jóval bíztat
hosszú távon is, elzártságuk nehezen oldható, s elnéptelenedésük megállíthatat-
lannak tûnik. Számukra a Vásárhelyi-terv természetvédelmi projektekkel is in-
tegrált tározóépítési, helyi infrastruktúra-fejlesztési programja talán az utolsó
mentôövet jelentheti.

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG
hiányzó kohézió, strukturális elmaradottság

A „balmazújvárosi kistérség” jó példája annak, hogy a tér mennyire külön-
bözôképpen is tagozódhat attól függôen, hogy milyen szempontot tekintünk
ennek alapjaként. Táji szempontból mindenféleképpen egységes a terület: túl-
nyomórészt a Hortobágy, a „puszta” része (területének mintegy fele a Hortobá-
gyi Nemzeti Parkhoz tartozik, illetve megfordítva: a „Hortobágy” középtáj jó
felét lefedi a kistérség). Néprajzi szempontból is viszonylag egységes a térség –
bár nem önállóan, hanem egy nagyobb egység részeként. (A Hortobágyon és a
hozzá kapcsolódó pusztákon volt országosan a legnagyobb arányú a pásztor-
kultúra; a települések képét egy-két évtizeddel ezelôttig meghatározta a klasszi-
cista gyökerû, de egyértelmûen falusias jellegû, oszlopos-tornácos, díszes hom-
lokzatos építészeti stílus. A mezôgazdaságon belül az állattenyésztés dominan-
ciája máig megfigyelhetô, noha a legeltetô, külterjes állattartást mára jórészt az
intenzív formák váltották fel; s az egész tájon máig érzékelhetô a parasztkultúra
viszonylagos konzerválódása, a polgárosodás folyamatának hosszas megrekedé-
se a XIX. század végétôl a XX. század közepéig). Történeti szempontból azon-
ban már nem ennyire egységes a vidék. Bár az egész térségre jellemzô volt a
földnélküli „agrárproletárok” átlagosnál jóval nagyobb aránya – az agrárszocia-
lista mozgalmak egyik fellegvára is volt a terület a XIX. század végétôl –,
Balmazújváros egykor taxás uradalmi mezôváros volt (sokáig Szabolcs megye
részeként), míg a szintén mezôvárosi múlttal is rendelkezô Tiszacsege a XIX.
század végén már a nagybirtokrendszerbe tagozódó, szinte kizárólag földnélkü-
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li parasztok lakta zsellérfalu ideáltípusa (Kósa 1998). „Hortobágy” nevû telepü-
lés pedig – hinnénk-e? – csak 1966 óta létezik: ekkor önállósult az 1952-ig
Debrecen határához tartozott, majd rövid 14 évre Balmazújvároshoz csatolt
hatalmas területû, de ma is kevesebb mint kétezer lakosú község.

Végül pedig, a „balmazújvárosi kistérség” nem vonzáskörzeti egység: az
alkotó 4 település funkcionális értelemben nem tartozik – és soha nem is tarto-
zott – egybe. A XX. század elején az egész térség a Debrecen körüli „központi”
járás része, a szocializmus idején pedig vagy a debreceni járásba tartoztak vala-
mennyien, vagy pedig a Tisza menti Egyek és Tiszacsege a polgári járás része
volt. Az utóbbi évtizedekben a „nagyra nôtt falu”, az 1989-ben újra városi cím-
hez jutott, 18 ezres Balmazújváros egyre több városi funkcióhoz jutott – ugyan-
akkor Beluszky Pál és Gyôri Róbert legújabb felmérései szerint (Beluszky –
Gyôri 2004a) még ma sem tekinthetô funkcionális értelemben véve kisvárosi
vonzásközpontnak. Ezért, valamint nagy méretükbôl adódó saját ellátófunk-
cióik, a Balmazújvárostól való nagy távolságuk, illetve az alternatív centrumok
léte (Hortobágynak Debrecen, Tiszacsegének Polgár és Tiszaújváros, Egyeknek
döntôen Tiszafüred) miatt indokolatlan és hiábavaló az évtizedek óta folyama-
tos, és egyre erôsebben érezhetô törekvés a másik három település
Balmazújvároshoz „szervezésére” (Süli-Zakar 1998). Balmazújváros fejlôdô
intézményhálózata (gimnázium, szakközépiskola, bankfiók, áruház stb.) ellené-
re igazából maga is Debrecen vonzáskörzetéhez tartozik, jelentôs munkaerôt
vonzó gazdasági egységei nincsenek: egyetlen településnek sem fô ingázási köz-
pontja, 4500 munkahelyébôl csak 238-at töltöttek be beingázók 2001-ben! Így
egy-két kivételtôl eltekintve csak az adminisztratív kényszer az, ami
Balmazújvároshoz köti a másik három települést (pl. okmányiroda, szakrende-
lés, munkaügyi központ, rendôrkapitányság, illetve legújabban a kvázi-kötelezô
„többcélú kistérségi társulás”). Árulkodó jel, hogy az önkéntes kistérségi tár-
sulásokban különbözô szervezôdésekhez csatlakozott Egyek és Tiszafüred, illet-
ve Balmazújváros és Hortobágy.

Több szempontból különleges térség ugyanakkor ez. A pusztán ritka a telepü-
léshálózat: a kistérség területe jóval nagyobb a kistérségek átlagánál, és ez
mindössze a felsorolt négy település között oszlik meg; következésképp a tele-
püléssûrûség – eltekintve az 1–1 településbôl álló budapesti és debreceni „kis-
térségektôl” – a második legalacsonyabb az országban. Balmazújváros központ-
jához a legközelebbi Hortobágy is 24 km, míg Tiszacsege 31, Egyek 44 km
közúton. Az átlagos településméret viszont nagy, hiszen Balmazújváros mellett
a 2000-ben várossá nyilvánított Tiszacsege majd’ ötezres, az – egyelôre? – még
nagyközség Egyek pedig ötezernél is népesebb, s csak Hortobágy „középfalu”
méretû: 1700 fôs. A központ Balmazújváros népességaránya így is 60%, az átlag-
nál magasabb. A hatalmas külterületek miatt azonban a népsûrûség épp csak fele
a vidéki átlagnak, az egyik legalacsonyabb az országban. A vallási megoszlást
tekintve a katolikus, és ennek megfelelôen az országos átlagnál „vallásosabb”
Egyek kivétel: a másik három településen a református a legnagyobb vallás, a
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kistérség (Egyekkel együtt számított) lakosságának majd fele ugyanakkor nem
nevezett meg vallást a 2001-es népszámlálás vallásosságot firtató kérdésére (e
téren csak három kistérség „elôzte meg” a balmazújvárosit – 4. táblázat)! Bal-
mazújváros az ország „legvallástalanabb” városa, a lakosság közel fele egyér-
telmûen azt deklarálta, hogy „nem tartozik egyházhoz, felekezethez”.
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4. táblázat
A balmazújvárosi kistérség néhány jellemzô adata 2001–2003 körül

A kistérség adataMutató

abszolút
értékben

a vidéki
átlag

%-ában

a 168 kör-
zet rang-
sorában

Terület (hektár) 73 122 132 37
Települések száma 4 21 159
Lakónépesség 2003. dec. 31. (fô) 30 195 60 107
A kistérség központjának népessége 2003. dec. 31. (fô) 18 073 73 69
Településsûrûség (100 km2-re jutó települések száma) 0,5 16 165
Népsûrûség 2003. dec. 31. (fô/km2) 41,3 45 155
Az 5 ezer fônél nagyobb településeken élôk aránya 2003. dec. 31. (%) 78,2 127 26
A külterületi népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 1,7 48 89
A 18–59 évesek aránya az állandó népességbôl  2003. dec. 31. (%) 57.0 95 149
Öregedési index 2003. dec. 31. (%) 88,0 90 126
Természetes szaporodás 1990 jan. 1–2001. febr. 1. (%) 0,7 10
Belföldi vándorlási egyenleg 1990 jan. 1–2001. febr. 1. (%) -0,4 111
Vallását meg nem nevezô vagy vallástalan népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 48,0 207 4
Magukat cigány nemzetiségûnek vallók aránya 2001. febr. 1. (%) 3,4 150 50
Elvégzett isk. osztályok átlagos száma a 7–X éves népességben 2001. febr. 1. 8,35 90 150
Foglalkoztatottak aránya a lakónépességbôl 2001. febr. 1. (%) 29,7 85 124
Az inaktív keresô vagy munkanélküli népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 41,0 111 59
Az eltartott népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 29,3 104 42
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 2001. febr. 1. (%) 47,9 115 47
Munkanélküliek száma az aktív népesség %-ában 2001. febr. 1. 19,4 175 31

a kistérségi központban 16,0 171 28
a kistérség többi településén 25,3 195 21

Mûködô jogi személyiségû társaságok száma tízezer lakosra  2003. dec. 31. 61 47 133
Mûködô nem jogi személyiségû vállalkozások száma tízezer lakosra  2003. dec. 31. 406 65 141
Helyi cégek egy lakosra jutó külföldi jegyzett tôkéje 2002 (Ft) 5 691 1 134
Helyi cégek egy lakosra jutó bruttó hozzáadott értéke 2002 (Ft) 125 395 31 124
Az önkormányzatok egy lakosra jutó helyiadó-bevétele 2001 (Ft) 7 207 40 114
A naponta ingázók aránya az aktív keresôkbôl 2001. febr. 1. (%) 27,3 77 132
Munkaerômérleg 2001. febr. 1. (%) -12,4 101
Mezôgazdasági foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 15,1 222 17
Ipari foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 40,5 113 61
Tercier foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 44,4 77 143
Egy lakosra jutó bevallott adóköteles személyi jövedelem 2003 (Ft) 316 525 67 141

a kistérségi központban 334 380 60 156
a kistérség többi településén 290 391 74 126
a kistérségi központ és többi települések aránya 1,15 80 133

Egy adózóra jutó bevallott adóköteles személyi jövedelem 2003 (Ft) 826 191 73 157
Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 2003. dec. 31. 171 67 156
Ezer lakosra jutóvezetékes telefonok száma 2003. dec. 31. 241 78 132
Az 1990–2001 között épült lakások a 2001. febr. 1-i lakásállomány %-ában 7,8 100 61
Összkomfortos lakások aránya a lakásállományból 2001. febr. 1. (%) 38,2 81 91
Komfort nélküli vagy szükséglakások aránya 2001. febr. 1. (%) 23,2 135 61



A múlt század elejére vonatkozó adataink szerint akkoriban a kistérség nagy-
jából átlagos fejlettségûnek volt tekinthetô, egyebek mellett annak is köszönhe-
tôen, hogy minden települése vasútvonalhoz és -állomáshoz jutott. Ugyanakkor
azonban tradicionális agrárvidék volt; s mivel gyakorlatilag 1990-ig az is maradt
– és iskolázottsági mutatói is folyamatosan kedvezôtlenül alakultak –, relatív po-
zíciója szükségképpen romlott a XX. század folyamán. Az ipartelepítés sokáig
szinte teljesen elkerülte, s a 70-es években is épp csak megérintette. Balmazújvá-
rosban a debreceni Gördülôcsapágy Mûvek gyáregysége, fa- és vasipari szövetke-
zet, kisebb cipô- és ruhaipari üzemek és az egyik tsz tejfeldolgozója jelentette a
komolyabb ipart, emellett a kiterjedt helyi gyógynövénygyûjtést integráló Her-
bária volt jelentôs foglalkoztató, illetve sokan ingáztak a környezô városok üze-
meibe (Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Tiszafüred, Tiszaújváros)
vagy a közeli szénhidrogén-lelôhelyek biztosította munkahelyekre. Balmazújvá-
ros gazdaságának mégis viszonylagos stabilitást, a lakosságnak pedig a gyarapo-
dás lehetôségét biztosított két hatalmas, és a tsz-ek rangsorának élmezônyébe tar-
tozó termelôszövetkezete (Király 1999). Ezt jelzi, hogy 1988-ban még a 168 kis-
térség jövedelmi rangsorának 115. helyén volt a körzet, a vidéki átlagtól alig elma-
radó aktív keresôi aránnyal (a lakosság 42%-a). A vezetô ágazat a mezôgazdaság
volt (a foglalkoztatottak 39%-a, a 12. legmagasabb arány), az iparban (28%, 136.
hely) és tercier ágazatokban (33%, 142. hely) az átlagos aránynál jóval keveseb-
ben dolgoztak.

A rendszerváltás után aztán nemcsak abszolút értelemben, hanem a többi kis-
térséghez képest is jelentôs visszaesés következett be. Ennek fô tényezôje a mezô-
gazdaság válsága volt. Bár az agrárfoglalkoztatás visszaesése „csak” az országos
átlagnak megfelelô volt, és 2001-ben is leginkább mezôgazdasági karakterû kis-
térségeink között volt a balmazújvárosi (15%-os agrárfoglalkoztatás), a nagyhírû
téeszek jelentôs vagyonvesztés, hosszas agónia után leépültek, s mára 3, egyen-
ként kevesebb mint száz fôt foglalkoztató társasággá alakultak. A számos új,
kisebb-nagyobb agrárvállalkozás helyzete pedig az átlagosnál is nehezebb, hiszen
itt a természeti adottságok és a hagyományok miatt is az állattenyésztés, ezen
belül a szarvasmarha-tenyésztés volt a vezetô ágazat, ami pedig országszerte még
a növénytermesztésnél is nagyobb válságot él át, s folyamatosan épül le 1990 óta.
A mezôgazdasági nagyüzemek leépülésével párhuzamban a kezdetben „csak” a
vidéki átlag körüli munkanélküliség 1993-tól egyre kedvezôtlenebbül alakult az
országos folyamatokhoz képest, és mára a vidéki átlag duplája közelében, a kis-
térségi rangsor 30. helye körül stabilizálódott: a 18–59 évesek 12%-a regisztrált
munkanélküli. A környezô városok szívóhatása, a helyi piac gyengesége és szét-
tagoltsága, illetve az alacsony iskolázottság miatt a szolgáltató szektor sem válha-
tott stabilizáló tényezôvé. A települések nagy mérete és Hortobágy egyértelmû ter-
cier jellege (Nemzeti Park, idegenforgalom) ellenére a szolgáltatások foglalkoz-
tatási súlya alapján a kistérségek utolsó ötödébe tartozik a balmazújvárosi körzet
(4. táblázat).

Nem jöttek létre nagy helyi ipari foglalkoztatók sem: 200 fônél többet foglal-
koztató helyi székhelyû cég az egész térségben nincsen. Némiképp meglepô
módon azonban az országos trendtôl eltérôen, s a helyi viszonyok ismeretében is
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nehezen érthetôen az iparban 2001-ben számszerûen is többen dolgoztak a bal-
mazújvárosi kistérség lakói közül, mint 1990-ben. Így az ipari foglalkoztatás
28%-ról 41%-ra növekedett, a kistérségi rangsorban pedig a 136.-ról a 61.-re
került a balmazújvárosi körzet. A dolog nem magyarázható a környék ipari üze-
meibe való ingázással: a nagy távolságok miatt az ingázás lehetôségei Balmaz-
újvárost kivéve korlátozottak, ennek megfelelôen az eljárók aránya viszonylag
alacsony, s közöttük is az ipari keresôk részesedése csak 50% körüli. (Jellemzô, s
a Közép-Tiszavidék aluliparosodottságát mutatja a fô ingázási célpontok szórása:
Balmazújváros és Hortobágy számára Debrecen, Tiszacsegérôl Tiszaújváros, míg
Egyekrôl Budapest (!) a leggyakoribb célpont). A vállalkozási aktivitás pedig, bár
kissé emelkedô, alapjában véve igen alacsony az egész térségben: mind a jogi,
mind a nem jogi személyiségû cégek sûrûsége a kistérségi rangsorok 140. helye
körül alakul. Ráadásul a meglevôk között is kevés az ipari cég, jelentôsebb új
foglalkoztatóként csak a húsipari R-KO-N Kft. és a Puszta Konzerv Kft. említhe-
tô. Tény persze, hogy a korábbi ipari, építôipari üzemek – átalakulás után – zöm-
mel fennmaradtak, (Balmazújvároson pl. az MGM gyár-egysége ma ACEX Kft
néven üzemel, a tejüzemet a Nutricia vette meg, mûködik a Herbária gyógynö-
vény-feldolgozója stb.), és ruházati ipari tevékenység is folyik a térségben. Ezek
azonban mind alacsony hozzáadottérték-termelô, az olcsó munkaerôre „települô”
tevékenységek.

Az eddig vázoltakat – a kilencvenes évtized visszaesését és a helyi gazdaság
alacsony jövedelmezôségét – igazolják a jövedelmek alakulásának adatai is. Míg
1988–89-ben még a vidéki átlag 83–84%-át érte az egy lakosra jutó adóköteles
jövedelmek szintje a térségben, addig a 90-es évtized második felében annak
70%-át, az utóbbi években pedig inkább csak a 2/3-át. Az aktív keresôk aránya a
népességbôl 2001-ben kevesebb mint 30% volt, jelentôsen elmaradva a 35%-os
vidéki átlagtól is. Hortobágyot kivéve valamennyi település jószerével csak helyi
dolgozókat foglalkoztat (a foglalkoztatottak közül a beingázók aránya csak 8%,
ennél zártabb helyi gazdaság csak két kistérségben van!). Ennek fô oka, hogy a
„térségközpont” Balmazújváros nem munkaerôpiaci központ: jellemzô, hogy
Hortobágyra többen ingáznak, mint a tízszer akkora Balmazújvárosba.

A térség helyzetére vonatkozó kép összességében az eddigiek alapján is megle-
hetôsen egyveretûnek mutatkozik: a balmazújvárosi kistérség majd minden
mutató alapján a kistérségi rangsorok utolsó ötödének elején található. Ezt erôsíti
meg a teljes lakossági jövedelem, illetve a kistérségi GDP kimutatását célzó
(2000-re vonatkozó) becsléseink (Jakobi – Kiss 2003, Kiss 2003) mellett Faluvégi
Albert dinamika-vizsgálata is (Faluvégi 2000) amelyben szintén az alsó, „lema-
radó” ötöd elejére került a balmazújvárosi kistérség). Az alacsony jövedelmek
okai azonban részben eltérôek, mint az elmaradott kelet-magyarországi kistérsé-
gek többségénél. Itt ugyanis kevésbé az alacsony aktivitás – a kevés keresô – a fô
ok, mint inkább a térségben folyó gazdasági tevékenység igen gyenge jövedel-
mezôsége. Az aktív keresôk vagy az adózók arányát tekintve ugyanis viszonylag
jobb a térség pozíciója (124., illetve 118. hely 2003-ban, „csak” 15, illetve 10%-
kal elmaradva a vidéki átlagtól); ellenben az egy adózóra jutó személyi jövedelem
kirívóan alacsony (2003-ban a 157. a 168 kistérség közül, a vidéki átlag 73%-a).
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Ez is megerôsíti, amit az elmúlt két évtized negatív tendenciáinak okáról kifej-
tettünk (az állattenyésztô mezôgazdaság válsága; a térségben folyó ipari tevé-
kenység extenzív, az alacsony bérekre épülô jellege; a „piaci”, üzleti szolgáltatá-
sok hiánya).

Pedig adottságai igazából jobb helyzetre predesztinálnák ezt a kistérséget.
Nagy a központ súlya és nagy a többi település mérete is (igaz, több „aprófalunyi”
településmag, „egyéb belterület” található nagy határukban). A központ Balmaz-
újváros egyre inkább a mindössze 24 km-re levô Debrecen szuburbán, illetve
rekreációs zónájába kerül. Jók a települések idegenforgalmi adottságai is. Hor-
tobágy nemzetközi hírû pusztai táj központja, s már ma is jórészt erre „települt”
szolgáltató szektorából él, Balmazújváros a „puszta”, illetve Debrecen és a hajdú-
szoboszlói gyógyfürdô (valamint saját fürdôje és a horgászvízként is ismert
Keleti-fôcsatorna), közelségébôl profitálhat – ezekre alapozva 2005-ben 4 csilla-
gos (!) szálloda nyílt itt míg a másik két községnek a puszta mellett a Tisza-part,
s a Tisza-tó közelsége nyújt már ma is fontos, bár vélhetôen távlatilag is csak sze-
rényebb lehetôségeket.

A hasonló jövedelmi helyzetû kistérségeknél némely vonatkozásban jobbak az
emberi erôforrások, illetve a lakossági életszínvonal mutatói is. Ezek közé tarto-
zik például a demográfiai helyzet. A természetes szaporodás még 1990 és 2001
között is pozitív egyenlegû volt (10. hely a rangsorban), a fiatalok aránya magas,
s ebben kevésbé a cigányság játssza a fôszerepet, mint másutt. A romák aránya
2000-es felmérésünk szerint 8 (az iskolás korúaknál 15%), vagyis magasabb a
vidéki átlagnál – a legtöbben Egyeken vannak –, de a magas szaporodási ráta épp
Balmazújvárosra és Hortobágyra, vagyis a romák által kisebb arányban lakott
(ugyanakkor Debrecen szuburbanizációja által lassan megérintett) településekre
jellemzô. Az idôskorúak aránya átlagos, a vándorlási egyenleg pedig csak mini-
mális veszteséget mutat, ennek megfelelôen az inaktív keresôk aránya is átlagos
(33,9%), és alig magasabb, mint az aktív keresôké (29,7%). Ugyancsak közepes a
lakásépítés volumene és a lakásállomány komfortfokozata is. A legnagyobb prob-
lémát a – már többször említett – alacsony képzettségi szint jelenti (4. táblázat).

A térség fejlettségi mutatóinak kedvezôtlen alakulásában meghatározó szere-
pet játszik a „központ” meglepô mértékû fejletlensége. Balmazújváros nagy tér-
ségen belüli súlya nem jelent elônyt a kistérségi „versenyben”, mert a városok
között a legrosszabbak, a leszakadók csoportjába tartozik (Nemes Nagy 2004,
Lôcsei 2002). A kistérségi központok rangsorában csak egy tucatnyi, nálánál jóval
kisebb népességû települést tud megelôzni. A száz aktív korúra jutó munkanélkü-
liek száma a vidéki átlag másfélszerese (2003-ban a 168 kistérségi központ közül
a 15. legmagasabb), a vidéki átlaghoz képest csökkenô lakossági átlagjövedelem
2003-ban már csak annak kb. 70%-át érte el (156. hely), de a vállalkozássûrûség
és a helyiadó-bevételek szintje alapján is az utolsó tíz-húsz központ között szere-
pel. Egyedül az aktivitási ráta és a foglalkoztatottak aránya alapján elôz meg
40–50 kistérségi központot, köszönhetôen kedvezôbb demográfiai szerkezetének.
Így nem csoda, hogy egyetlen település számára sem Balmazújváros jelenti a do-
mináns ingázási céltelepülést. Az viszont már a kistérséghatár megvonásának erô-
sen megkérdôjelezhetô voltára is utal, hogy a város nem elsôsorban a körzet
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három települése számára jelent némi munkaerôvonzást, hiszen a másik három
település 500 fônyi ingázója közül csupán 39 talált itt munkahelyet 2001-ben:
beingázói közül 199 más településeken lakik.

Paradox módon mind a gazdasági-fejlettségi pozíció, mind pedig a közleke-
désföldrajzi helyzet alapján a legkisebb települése, Hortobágy jelentené a térség
centrumát. A lakossági jövedelmek szintje (a vidéki átlag 90%-a körül mozog) és
a foglalkoztatottság is itt a legmagasabb, a vállalkozási aktivitás minden tekintet-
ben (jogi személyiségû, jogi személyiség nélküli és egyéni vállalkozások) itt a
legkedvezôbb, az egy fôre jutó helyi adóbevétel pedig még a vidéki átlagot is jóval
meghaladja. A kistérség települései közül Hortobágy jelenti a legfôbb ingázási
célt: kis mérete ellenére az országban a 300. legjelentôsebb ingázási központ, a
munkahelyeinek közel 40%-át naponta bejárók töltik be. Érdekesség, hogy foglal-
kozási szerkezetében jelentéktelen szerepe van az iparnak (mindössze 17%), az a
szolgáltató és mezôgazdasági szektorra alapozódik (45, illetve 38%). A helyi mun-
kaadók közül a Hortobágyi Nemzeti Park, a pusztai idegenforgalomra épülô vál-
lalkozások (pl. a Lovasfalu Kft.) és a Hortobágyi Halgazdaság emelhetôk ki. A
község jövedelmi pozíciója ugyanakkor a rendszerváltás óta folyamatosan, s még
Balmazújvárosnál is nagyobb mértékben romlott (6. ábra).

A kistérség másik két települése, Tiszacsege és Egyek a Közép-Tisza mentén
kialakult összefüggô belsô periféria része. Bár Tiszacsegét városi rangra emelték,
helyzete korántsem kedvezôbb, mint a szomszédos Egyeké. A vidéki átlag felét
alig meghaladó átlagjövedelmek, a magas munkanélküliségi és alacsony foglal-
koztatási ráta, a vállalkozások hiánya általános elmaradottságra utal, a nagyobb
gazdasági centrumoktól való nagy távolság miatt pedig hosszabb távon sem
remélhetô ennek megváltozása.
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6. ábra 
A balmazújvárosi kistérség településeinek fejlôdési pályái

az egy fôre jutó adóköteles jövedelem alapján



A balmazújvárosi kistérségben tehát – a megszokottól eltérôen – könnyebb
lehatárolni a perifériát, mint a centrumot. Balmazújváros ugyanis csak közigaz-
gatási és tervezési-statisztikai szempontból, Hortobágy pedig csak fejlettségi
szempontból nevezhetô centrumnak. A települések részben Debrecen felé „gra-
vitálnak” (Balmazújváros és Hortobágy), részben pedig az egyértelmû központ
nélküli Közép-Tisza menti átmeneti „zóna” részei.

Az eddigiekbôl következôen a térség települései közül elsôsorban Balmaz-
újvárosnak és Hortobágynak van esélye hosszabb távon némi elôrelépésre, ami-
nek – az említett idegenforgalmi adottságok kihasználásán, valamint a magyar
mezôgazdaság általános helyzetének javulásán túl – leginkább Debrecen gaz-
daságának élénkülése, termelô szférájának, s így munkaerôvonzásának erôsödése,
a nagyváros valódi növekedési pólussá válása lehet a legfôbb elômozdítója.

SZOLNOKI KISTÉRSÉG
ipari szigetek agrártérben

A szolnoki kistérség a Közép-Tiszavidék centrumában, közlekedési-logiszti-
kai szempontból kedvezô, csomóponti fekvésû vidék. Ebben korábban a tiszai
átkelôhely-szerepkör, az utóbbi évszázadban azonban egyértelmûen a vasúti
csomóponti jelleg a meghatározó: a fôvárossal négy sínpár is összeköti. A Tisza
szerepe ma már egyértelmûen inkább korlátot jelent. Közúti átkelési lehetôség
csak Szolnoknál van (1992 óta két hídon), de amúgy a folyó még itt is csak
„átfolyik a város közepén”, s a lakosság „csak árvíz idején foglalkozik vele”
(Szarvák 2003). A térség településhálózata az alföldi településszerkezeti sajá-
tosságoknak megfelelôen alakul: a török hódoltság után újratelepült falvak több-
sége nagy- és óriásfalu. Szolnok megyei jogú városon kívül két kisvárosa is van:
az utóbbi idôben emelték városi rangra Martfût (1989) és Újszászt (1997) is, így
az 5000 fônél népesebb óriásfalvak közül már csak Rákóczifalva jogállása
nagyközségi. A kistérséghez összesen 17 település tartozik, melyek közül csupán
négynek a népessége nem éri el az 1000 fôt. Ezek közül kettô, Hunyadfalva és
Csataszög a ’90-es évek elején váltak önállóvá néhány száz fôs lakossággal.

A kiegyezés idôszakától elsôsorban igazgatási szerepkörére, illetve élelmi-
szeriparára alapozottan növekedésnek és fejlôdésnek induló „alföldies” mezôvá-
rosból, Szolnokból a szocialista iparosítás idôszakában – elsôsorban közlekedé-
si csomóponti szerepébôl kiindulva – jelentékeny gazdasági potenciállal, diver-
zifikált iparral rendelkezô várost fejlesztettek (Szarvák 2003), sôt a körzet más
településein is – kiemelten Martfûn, de Tószegen, Zagyvarékason, Tiszajenôn,
Újszászon, Szászbereken – több ipartelep létesült. Bátran mondható: a mai szol-
noki kistérség a szocialista idôszak, az alföldi iparosítás egyik legnagyobb nyer-
tese volt. A körzet valamennyi településének egyértelmû, domináns vonzásköz-
pontja Szolnok, amely a 120 ezret meghaladó lakosság majd kétharmadát adja.
Tipikus megyeszékhelyi kistérségrôl van tehát szó: népes, nagy területû (mind-
két tekintetben az elsô 15 között van), s az átlagosnál magasabb népsûrûségû (5.
táblázat). Ezzel együtt azonban mégsem igazi egység a terület: a Szolnok urbá-
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nus zónájába tartozó, a 80-as évek vége óta egyértelmû szuburbanizációs ten-
denciákat felmutató szolnoki agglomerációnál nagyobb – északi és déli pere-
mein hagyományos alföldi agrártelepülések is találhatók –, a szolnoki von-
záskörzetnél azonban kisebb, hisz az kiterjed a törökszentmiklósi kistérség jó
részére, illetve a szomszédos Pest megyei településekre is.
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5. táblázat
A szolnoki kistérség néhány jellemzô adata 2001–2003 körül

Mutató

abszolút
értékben

a vidéki
átlag

%-ában

a 168 kör-
zet rang-
sorában

A kistérség adata

Terület (hektár) 87 753 158 20
Települések száma 17 90 77
Lakónépesség 2003. dec. 31. (fô) 121 244 241 14
A kistérség központjának népessége 2003. dec. 31. (fô) 76 604 309 11
Településsûrûség (100 km2-re jutó települések száma) 1,9 57 125
Népsûrûség 2003. dec. 31. (fô/km2) 138,2 152 31
Az 5 ezer fônél nagyobb településeken élôk aránya 2003. dec. 31. (%) 79,4 129 24
A külterületi népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 1,4 41 105
A 18–59 évesek aránya az állandó népességbôl  2003. dec. 31. (%) 60,4 101 48
Öregedési index 2003. dec. 31. (%) 104,0 106 76
Természetes szaporodás 1990 jan. 1–2001. febr. 1. (%) -1,6 42
Belföldi vándorlási egyenleg 1990 jan. 1–2001. febr. 1. (%) -1,6 140
Vallását meg nem nevezô vagy vallástalan népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 40,6 175 13
Magukat cigány nemzetiségûnek vallók aránya 2001. febr. 1. (%) 1,4 63 91
Elvégzett isk. osztályok átlagos száma a 7–X éves népességben 2001. febr. 1. 9,8 105 20
Foglalkoztatottak aránya a lakónépességbôl 2001. febr. 1. (%) 37,4 107 50
Az inaktív keresô vagy munkanélküli népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 35,6 96 111
Az eltartott népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 26,9 96 103
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 2001. febr. 1. (%) 39,8 96 105
Munkanélküliek száma az aktív népesség %-ában 2001. febr. 11,0 99 80

a kistérségi központban 9,3 99 88
a kistérség többi településén 14,4 111 67

Mûködô jogi személyiségû társaságok száma tízezer lakosra  2003. dec. 31. 154 120 31
Mûködô nem jogi személyiségû vállalkozások száma tízezer lakosra  2003. dec. 31. 717 115 29
Helyi cégek egy lakosra jutó külföldi jegyzett tôkéje 2002 (Ft) 91 272 19 52
Helyi cégek egy lakosra jutó bruttó hozzáadott értéke 2002 (Ft) 364 473 89 41
Az önkormányzatok egy lakosra jutó helyiadó-bevétele 2001 (Ft) 23 581 131 30
A naponta ingázók aránya az aktív keresôkbôl 2001. febr. 1. (%) 23,2 66 147
Munkaerômérleg 2001. febr. 1. (%) 8,9 14
Mezôgazdasági foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 4,0 59 130
Ipari foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 29,9 83 128
Tercier foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 66,1 115 21
Egy lakosra jutó bevallott adóköteles személyi jövedelem 2003 (Ft) 575 024 121 22

a kistérségi központban 669 661 119 17
a kistérség többi településén 413 634 105 53
a kistérségi központ és többi települések aránya 1,62 113 27

Egy adózóra jutó bevallott adóköteles személyi jövedelem 2003 (Ft) 1 236 127 110 25
Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 2003. dec. 31. 244 95 78
Ezer lakosra jutóvezetékes telefonok száma 2003. dec. 31. 349 113 26
Az 1990–2001 között épült lakások a 2001. febr. 1-i lakásállomány %-ában 7,3 93 70
Összkomfortos lakások aránya a lakásállományból 2001. febr. 1. (%) 42,7 91 67
Komfort nélküli vagy szükséglakások aránya 2001. febr. 1. (%) 13,4 78 125



A kistérség egyértelmûen kedvezô pozícióban, több mutató szerint az Alföld
legjobbjaként élte meg a rendszerváltozást. 1990-ben a lakosság 46%-a volt aktív
keresô, ami a 13. helyet jelentette számára a kistérségi rangsorban. A vidéki átla-
got jelentôsen meghaladta az adófizetôk aránya és az egy adózóra jutó jövedelem
szintje is, így fajlagos lakossági jövedelmeket alapul véve a 8. volt a 168 kistér-
ség közül. Ennek összetevôibôl a már említett prosperáló iparon túl ki kell emel-
ni a „nagyváros” jelenlétét és meghatározó kistérségen belüli népességi súlyát,
mivel ez jelentékeny szolgáltató funkciókat (és munkahelyeket) is biztosított a tér-
ség számára; ráadásul ebben az idôszakban még a településhierarchia menti
különbségek országosan is a területi egyenlôtlenségrendszer legfontosabb elemét
jelentették. A fejlett gazdaság kiegyensúlyozott ágazati struktúrával párosult:
13%-os mezôgazdasági, 34%-os ipari foglalkoztatási arány mellett már egyértel-
mûen a tercier szektoré volt a vezetô szerep. Az 53%-os ráta a 16. volt a kistérsé-
gi rangsorban, ami egyértelmûen Szolnok megyeközponti szerepének tudható be.

1990-et követôen a kistérség relatív pozíciói egyértelmûen romlottak. A mun-
kanélküliség meglepôen gyorsan emelkedett, s 1992 végére a 18–59 éves népes-
ség 11,4%-át tette ki, ami megközelítette a vidéki átlagot. Hamar a múlté lett a
kiemelkedô gazdasági aktivitás és a lakossági jövedelem-színvonal terén elfog-
lalt igen elôkelô helyezés is. A rangsorokban 2000-ig évrôl évre egyre több,
fôként észak-dunántúli és Budapest környéki kistérség elôzte meg, így mára a
munkanélküliség, illetve az aktív keresôk aránya alapján már csak a közép-
mezôny elején található. 2003-ban a 18–59 évesek 5%-a volt munkanélküliként
regisztrálva a vidéki átlag 6,7%-ával szemben; míg a más módszerû 2001-es
népszámlálás a vidéki átlaggal azonos 11%-ot mutatott ki a gazdaságilag aktívak
köréhez képest. Az adóköteles jövedelmek mutatói alapján kisebb a visszaesés:
a fajlagos jövedelemszint a vidéki átlag 130%-a körüli értékekrôl 2003-ra is csak
120% közelébe csúszott vissza, a rangsorban pedig folyamatosan a 20. hely kör-
nyékén található Szolnok térsége. Az eltérés magyarázatát minden bizonnyal az
adja, hogy – amint azt a 2000-es teljes lakossági pénzjövedelmek kistérségi szín-
vonalára készített becslésünk egyértelmûen kimutatta – a szolnoki kistérségben
a tényleges lakossági jövedelmeknek az országos átlagot jóval meghaladó
hányada jelenik meg az adóbevallásokban. A szolnoki kistérség tényleges jöve-
delmi pozíciója így inkább a 30–40. hely környékén lehet (Jakobi – Kiss 2003).

Ez a jelenség egyértelmûen az ipari nagyüzemekkel rendelkezô térségek
sajátja. A „szocialista ipar” egykori nagyüzemei ugyanis, bár szinte kivétel
nélkül jelentôs foglalkoztatás-visszaesést szenvedtek el privatizációjukat köve-
tôen, teljes felszámolódásukra csak ritkán került sor (talán a legjelentôsebb példa
az egykori tejipari vállalat utódjának megszûnése hosszú agóniát követôen az
ezredfordulón, de mára a teljes leépülés állapotába került az egykor igen sok
embernek munkát adó Kôolajkutató is.). A nagyobb leépülést elszenvedô, a
fennmaradásért küzdô cégek közé tartozik az ország egykor legnagyobb mezô-
gazdasági gépgyára, a mai Szolnoki Mezôgép Rt, a szolnoki húsüzem, és a mart-
fûi Tisza Cipôgyár. Három részre szakadva (mûtrágyagyár – Bige Holding, ház-
tartásvegyipar – Henkel, festéküzem – Holland Colours) mûködik az egykori
Tiszamenti Vegyimûvek, többszöri tulajdonosváltás után mûködik a papírgyár és
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a cukorgyár, a martfûi sörgyár és a növényolajgyár – többségük túlnyomórészt
külföldi tulajdonban –, s továbbra is jelentôs foglalkoztató a MÁV jármûjavító
üzeme (Volter 1999). A nagyobb volumenû zöldmezôs ipari befektetés azonban
hiányzik a térségben. A kereskedelem (a 90-es évek végétôl: Interspar, Cora,
OBI, Praktiker, Pláza), és a pénzintézetek üzlet-építései, és egyes logisztikai
beruházások (Ramexa) mellett csak kisebb ipari befektetések történtek (pl.
Accell Hunland kerékpárgyár, Tószeg). Az összességében 1/3-os ipari foglal-
koztatás-visszaesés következtében 2001-re 30%-ra csökkent a térség foglal-
kozási szerkezetében az ipar részaránya. A tsz-ek utódszervezeteinek (valamint
az alcsiszigeti állami gazdaságnak) az országosnál valamivel nagyobb arányú
talpon maradása következtében a mezôgazdasági foglalkoztatás „csak” 1/4-ére
esett vissza, de aránya így is jelentéktelenné zsugorodott (5. táblázat). 

A tercier szektornak viszont nemcsak a részesedése nôtt (66%), hanem
hajszálnyival a létszáma is. Ennek oka a közszolgáltatások (az állami és
önkormányzati szféra) munkahelyeinek viszonylagos stabilitása, valamint a
külföldi kereskedelmi és banktôke szolnoki befektetései mellett a helyi vállal-
kozási aktivitás is, amely szintén a szolgáltató szektorban kulminálódott. A
mûködô jogi személyiségû társaságok számának lakosságarányos mutatója a
kilencvenes évek második felében 35–40, 2003-ban pedig 20%-kal múlta felül a
vidéki átlagot (rendre 25–32. hely a kistérségek rangsorában); a kisebb vállal-
kozások terén ez az arány 10–15% (30–40. helyezés), s az önkormányzatok faj-
lagos helyiadó-bevételének mutatója is hasonló pozíciót jelöl ki a szolnoki kis-
térség számára. Illeszkedik ehhez a 2000. évi adatok alapján általunk becsült kis-
térségi GDP adata is (25. hely az akkori 150 kistérség rangsorában (Kiss 2003).

Szintén szinkronban van az eddigiekkel a gazdaság szempontjából meghatá-
rozó demográfiai–társadalmi viszonyok mutatóinak alakulása: a relatív értelem-
ben 1990-hez képest kissé romló, de így is a kistérségi rangsor 20. helyét jelen-
tô iskolázottsági jelzôszám; az átlagos öregedési index, a cigányság mérsékelt
aránya mellett is az átlagnál kisebb természetes fogyás, s a viszonylag alacsony
inaktivitási arány. Továbbra is pozitív a térség munkarômérlege (+9%, a 13. kis-
térségi rangsorban), ami jól mutatja a kistérséghatáron túlnyúló munkaerô-
vonzást (ebben persze kizárólag Szolnok és Martfû munkahelykínálatának hatá-
sa mutatkozik meg). A negatív, s alig 28 kistérségnél kedvezôbb vándorlási
egyenleg ugyanakkor – a közeli budapesti agglomeráció elszívó hatása mellett –
a Szolnokon és környékén élôk térséghez kötôdésének, a vonzóerôknek a hiá-
nyára is utal (5. táblázat), még ha a helyi lokálpatrióták által végzett felmérések
következtetései ezzel ellentétesek is (Szarvák 2003).

Szolnok tán még ma is inkább „Budapest távoli elôvárosa a gazdasági élet-
ben, mintsem önálló település” – (Beluszky 1999, p. 400). A rendszerváltás óta
befutott fejlôdési pályája alapján a „szigetszerû” alföldi város tipikus példája,
azaz nagyon kiemelkedik a környezô települések közül, és csak közvetlen kör-
nyezetét képes magához vonzani. A viszonylag könnyen és gyorsan elérhetô
szomszédos kistérségek (a tiszafüredi és a törökszentmiklósi) elmaradottsága
teljes mértékben alátámasztja ezt a megállapítást. A város kistérségén belüli sze-
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repét tekintve még inkább meghatározó jelentôségû: noha a kistérség népessé-
gének csak 64%-a koncentrálódik itt, a lakossági jövedelmek háromnegyedét, a
helyi adók döntô többségét Szolnokon regisztrálják, és a legnagyobb gazdasági
erôt képviselô jogi személyiségû vállalkozások 85%-a ide települt. Figyelemre
méltó ugyanakkor, s a kedvezô örökségen túl Szolnok rendszerváltozás utáni
gazdasági útja. Elmúlt 15 éves fejlôdésének bizonyos fokú sikerességére is utal,
hogy a kistérségközpontok rangsorában ma is az élmezônyben, az elsô 20 köz-
pont között szerepel az egy lakosra jutó jövedelem alapján, az összehasonlító
városvizsgálat eredményei alapján is a komplex versenyelônnyel rendelkezôk
között tartható számon (Nemes Nagy 2004, Lôcsei 2002). Számos mutatót
tekintve ma Szolnok az egész Alföld legjobb helyzetû városa. A beingázók
száma alapján Szolnok az ország 12. legjelentôsebb ingázási központja, ez gya-
korlatilag a város méretének megfelelô pozíció.

A jövedelmi centrum-periféria különbség igen jelentôs a kistérségen belül
(2003-ban a 27. legmagasabb érték a kistérségek között). A „hátország”, mint-
hogy többségében Szolnokhoz igen közeli települések alkotják, természetesen
így sem minôsíthetô elmaradottnak. Az átlagos jövedelem a vonzáskörzetben is
meghaladja a vidéki átlag négyötödét, s a többi mutatót alapul véve is egyedül a
helyiadó-bevételek szintje marad jóval az átlag alatt. A viszonylag kedvezô hely-
zet részben a jó közlekedésföldrajzi adottságoknak köszönhetô, hiszen Szolnok
valamennyi településrôl könnyen elérhetô, sôt, a két vasúti fôvonal révén
Budapestre is sokan ingáznak. Figyelemre méltó ugyanakkor, s a Szolnok stabi-
litásának „szigetszerûségével” kapcsolatos fejtegetésünket támasztja alá a város
és a „periféria” „közötti jövedelmi „olló” egyértelmû nyílása különösen a kilenc-
venes évtized elsô felében (7. ábra).
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7. ábra
Belsô tagoltság a szolnoki kistérségben az egy lakosra jutó

adóköteles jövedelem alapján



A Szolnokon kívüli 16 település gazdasági helyzete egymáshoz képest is igen
eltérô. Kiemelkedik Martfû, a szocialista iparosítás egyik jellegzetes települése,
ahol még a 2001. évi népszámlálás idôpontjában is az iparban dolgozott a foglal-
koztatottak abszolút többsége. Bár aktivitási rátája és pozitív munkaerômérlege
alapján helyzete egyelôre viszonylag kedvezô, cipôgyártásának leépülése és
túlságosan egyértelmû, néhány ipari nagyüzemtôl függô gazdasága miatt hely-
zete bizonytalan. A kistérség harmadik városi rangú települése, Újszász népe-
sebb vasúti csomópont, de igazi városi funkciókkal nem rendelkezik, s a kistér-
ségen belül sem emelkedik ki. A települési rangsorok végén rendre a kistérség
északkeleti, Tisza menti, nehezen megközelíthetô falvai, Nagykörû és Kôtelek,
valamint a belôlük kivált két aprófalu (Csataszög és Hunyadfalva) található.
Ezek a települések az összefüggô közép-tiszavidéki belsô perifériához tartoznak:
jelentôs arányú a cigány lakosság, az átlagjövedelmek az országos átlag felét
sem érik el, magas a munkanélküliség, helyzetük folyamatosan romlik.

A szolnoki kistérség egészét tekintve azonban az adatok összességükben arra
utalnak, hogy a körzet helyzete a 90-es évek eleji visszaesést követôen a koráb-
binál némiképp kedvezôtlenebb pozícióban, de viszonylag gyorsan stabilizáló-
dott. Így, bár növekedési mutatói csak átlagosak, és az ország legdinamikusabb
(nyugati és központi) régióinak kistérségei számos tekintetben megelôzték mára,
gazdasági-társadalmi mutatói ma ugyanúgy lényegesen kedvezôbbek szomszé-
dainál, mint a rendszerváltás elôtt. Ebben – többi alföldi megyeszékhely térsé-
géhez hasonlóan, az ország más régióitól azonban eltérôen (Kiss 2004) – tovább-
ra is meghatározó szerepet játszik a „nagyvárosi” jelleg, a tágabb régió erôfor-
rásainak Szolnokra koncentrálódása. A jelek szerint azonban a kistérség
nagyobb részét adó szolnoki agglomeráció megtalálta szerepét az új gazdasági
viszonyrendszerben is: gazdasági kapcsolatrendszerében, s népességi dinamiká-
ját tekintve ugyanis egyre inkább Budapest agglomerációjához, vonzásköréhez
csatlakozik. A területfejlesztés számára viszonylag csekély terep kínálkozik itt:
leginkább a fekvésébôl eredô logisztikai adottságok kihasználását is segítô M4-
es gyorsforgalmi út megépítése, illetve a 100-as vasútvonal fejlesztése lehet
ilyen, ami által talán vonzóbbá válhat az eddig meglepôen szerény érdeklôdést
mutató külföldi tôke számára is.

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KISTÉRSÉG
az elhúzódó válság forgatókönyve

Bár területe, lélekszáma (46 ezer fô), népsûrûsége, sôt még a kistérségköz-
pont népességsúlya (50%) alapján is teljesen átlagos, mégis némiképp „szabály-
talan” kistérség a törökszentmiklósi. A Nagykunság szélén fekvô kistérség köz-
pontja klasszikus alföldi mezôváros, a mindössze 8 további település között pe-
dig óriás-, közép- és kisfalvak is találhatók. A klasszikus vonzáskörzeti viszony-
rendszer kialakulását azonban gyengíti Szolnok – Szajolon túl legerôsebben épp
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Törökszentmiklóst érintô, de a térség egészében nyilvánvalóan érezhetô – hatá-
sa, néhány település esetében pedig a környezô kisvárosok (Martfû, Mezôtúr,
Kisújszállás) szerepe is. A Tisza menti városhiányos térségben viszont Török-
szentmiklós vonzása terjed ki a tiszafüredi kistérség délebbi településeire is. A
terület bizonytalan vonzásrendszerét, „átmeneti” jellegét tükrözi, hogy a török-
szentmiklósi „járás”, „városkörnyék”, „kistérség” kiterjedése gyakran változott
(az 1997-ig érvényes, elsô kistérségbeosztásban például a körzet maga sem léte-
zett, sôt Beluszky Pál városi funkció-leltára alapján sem minôsült vonzásköz-
pontnak Törökszentmiklós – Beluszky – Gyôri 2004a). A Tiszával a kilenc
település közül ugyan öt is határos, ám Tiszabô kivételével egyik sem a folyó
mellé települt, s annak az itt élôk gazdálkodásában, életmódjában sem a múlt-
ban, sem pedig mostanában nincs különösebb szerepe.

A térség a korai, XVIII. század közepi örökváltságának köszönhetôen hamar
egyfajta paraszti polgárosodásnak induló, ám a viszonylagos földbôségbôl
adódó extenzív gabonatermelés és állattenyésztés következményeként e fejlôdé-
si úton korán megrekedt Nagykunság része, amely virágkorát a dualizmus évti-
zedeiben élte a gabonakonjunktúrának, a vasút korai megjelenésének (1849) és
a fellendülô malomiparnak köszönhetôen (Kósa 1998). A múlt század elején
azonban már épp csak „átlagos” fejlettségi viszonyok és lassan modernizálódó,
egyoldalúan mezôgazdasági dominanciájú gazdasági struktúra jellemezte a tájat
(Beluszky – Gyôri 2004b). Az államszocialista idôszakban a Törökszentmiklóst
is érintô ipartelepítés (pl. a XIX. századi alapítású malom és mezôgazdasági
gépgyár jelentôs bôvítése, a baromfifeldolgozó, a Videoton-gyáregység, illetve
a hadiipari profilú híradástechnikai üzem „zöldmezôs” idetelepítése) ellenére a
Szolnokhoz közeli, s zömmel jó közlekedési helyzetû települések a gyorsan fej-
lôdô Szolnok és Martfû árnyékába kerültek, és azok munkaerô-ellátásában ját-
szottak szerepet. (A Tisza mellé beszorított zsákfalu, Tiszabô ugyanakkor a tôle
északra fekvô településekhez hasonlóan periferizálódott, és már a 80-as évek
végére cigány többségûvé vált.) A térség relatív helyzete így a XX. század ele-
jétôl 1990-ig nem sokat változott: a rendszerváltás a vidéki átlaggal azonos gaz-
dasági aktivitás (42%), ám az átlagnál mintegy 12%-kal alacsonyabb lakossági
jövedelemszínvonal közepette, összességében tehát egy, a kistérségi fejlettségi
rangsor középsô harmadának alján levô körzetet talált itt. A térség jellegzetessé-
ge volt a termelô szektorok az átlagost kicsit meghaladó aránya (mezôgazdaság:
22%, ipar: 40%), és a helyi szolgáltatások fejletlenségének köszönhetôen viszony-
lag alacsony (37%-os) súlyú tercier szektor.

Az 1990-es évek elején azonban a törökszentmiklósi körzet gazdasági hely-
zete az országosnál is nagyobb mértékben romlott, s a visszaesés – elsôsorban
néhány nagyobb foglalkoztató fokozatos leépülésének köszönhetôen – a késôb-
biekben is folytatódott (az országos sajtóban is nyilvánosságot kapott például a
többszörös tulajdonosváltáson átment baromfifeldolgozó hosszas agóniája). A
térség így mára a legtöbb mutató tekintetében a kistérségi mezôny alsó har-
madába csúszott, azaz a rendszerváltás egyértelmû vesztesei közé tartozik. Az
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egy lakosra jutó adóköteles jövedelem értéke viszonylag egyenletes csökkenés
után 2003-ban már csak a vidéki átlag 75%-át érte el (118. a rangsorban). Az ak-
tív keresôk aránya 2001-ben csak 30% volt, vagyis immár jóval a vidéki átlag
alatt van, s ez is a kistérségi ranglista 118. helyét jelenti számára. Nem teljesen
egyértelmû a munkanélküliség megítélése. A regisztrált munkanélküliek 18–59
éves népességhez viszonyított aránya az 1992-es 16%-ról az ezredfordulóra 8%-
ra csökkent, s azóta itt áll. A többi kistérséghez viszonyítva ugyanakkor épp
1993 és 1998 között kedvezôtlenebb a ráta, azt megelôzôen és 1999 óta „csak”
20%-kal több a vidéki átlagnál, ami körülbelül a 60. legmagasabb kistérségi
adat. A népszámlálás más módszerû, és a lényeget tekintve pontosabb statisz-
tikája azonban 2001-ben abszolút és relatív értelemben is jóval kedvezôtlenebb,
17%-os rátát mutatott az aktív népesség arányában (a vidéki átlag másfélszere-
se, a 40. legrosszabb érték).

A helyzet romlásának leglátványosabb állomásai kétségtelenül a helyi fel-
dolgozóipar egyes üzemeinek leépüléséhez, bezárásához köthetôk. A török-
szentmiklósi malom, amely korábban az ország legnagyobb malom- és takarmány-
üzeme volt, ugyan ma is számottevô gazdasági szereplô, de tevékenységi körét
jelentôsen szûkítette, s termelése visszaesett. Az ország 1990 elôtti egyik legje-
lentôsebb baromfifeldolgozója több átalakulás és tulajdonosváltás után az ezred-
fordulót követôen beszüntette a baromfivágást, csak kisebb volumenû készter-
mékgyártás folyik. Ugyanekkor építette le termelését a Videoton Holding is az
autóipari alkatrészgyártást folytató törökszentmiklósi üzemében. A nagyarányú
elbocsátásokkal járó változások, és a szolnoki ipar visszaesésének ellenére az
ipari foglalkoztatás részaránya a 2001-es népszámláláskor (még) az 1990-eshez
hasonlóan magas, 39%-os szinten volt. A stabil cégek közé tartozik a ma a Claas
tulajdonában levô mezôgazdasági gépgyár, és az 1999-ben ipari parkká nyilvání-
tott törökszentmiklósi iparterület néhány üzeme (kiemelkedik közülük a Semecs
Kft. villamosgép-gyára), Rajtuk kívül mára kifejezetten sikeres, dinamikus kö-
zépvállalattá nôtte ki magát az 1990 után alakult Surjány-Hús Kft (www.torok-
kisterseg.hu). A felsorolt üzemek (a helyi mezôgazdasági nagyüzemmel együtt)
az egész térség legnagyobb foglalkoztatói: a Claas-nál és a malomban mintegy
400–400 fô, a többiekben egyenként kétszáz fô körüli a létszám, de rajtuk kívül
csupán három 50–100 fôs ipari kisüzem, és néhány hasonló méretû közszolgál-
tató cég számít jelentôseb méretû helyi munkaadónak (KSH 2005). Az orszá-
gosnál kevésbé, „csupán” 1/3-ára esett vissza a mezôgazdasági foglalkoztatás a
térségben, így még 2001-ben is 10%-os volt a súlya. A közszolgáltatások stabi-
litásának köszönhetô, alig 5%-os visszaesés ellenére a tercier szektor szerepe ma
is lényegesen elmarad a vidéki átlagtól, ami a helyi piac korlátozottsága mellett
elsôsorban Szolnok szolgáltatási kínálatának vonzó hatására vezethetô vissza (6.
táblázat).
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A helyi gazdaság tartósan fennálló alkalmazkodási nehézségeit, a térség
fokozódó lemaradását legjobban az igen gyenge vállalkozási aktivitás mutatja.
A jelentôsebb gazdasági szerepû jogi személyiségû vállalkozások sûrûsége terén
a 90-es évek közepe óta alig 20–30 kistérséget elôz meg Törökszentmiklós kör-
zete, s a jogi személyiség nélküli kiscégek sûrûsége is a legelmaradottabb kis-
térségek szintje – a vidéki átlag szûk kétharmada – körül mozog. De kedvezôt-
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6. táblázat
A törökszentmiklósi kistérség néhány jellemzô adata 2001–2003 körül

Terület (hektár) 53 655 97 73
Települések száma 9 48 130
Lakónépesség 2003. dec. 31. (fô) 45 973 91 65
A kistérség központjának népessége 2003. dec. 31. (fô) 22 794 92 51
Településsûrûség (100 km2-re jutó települések száma) 1,7 49 137
Népsûrûség 2003. dec. 31. (fô/km2) 87,5 94 62
Az 5 ezer fônél nagyobb településeken élôk aránya 2003. dec. 31. (%) 64,6 105 55
A külterületi népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 1,7 50 84
A 18–59 évesek aránya az állandó népességbôl  2003. dec. 31. (%) 57,6 96 133
Öregedési index 2003. dec. 31. (%) 88,3 90 125
Természetes szaporodás 1990 jan. 1–2001. febr. 1. (%) -1,3 33
Belföldi vándorlási egyenleg 1990 jan. 1–2001. febr. 1. (%) -1,9 146
Vallását meg nem nevezô vagy vallástalan népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 36,5 157 19
Magukat cigány nemzetiségûnek vallók aránya 2001. febr. 1. (%) 3,7 164 46
Elvégzett isk. osztályok átlagos száma a 7–X éves népességben 2001. febr. 1. 8,65 93 123
Foglalkoztatottak aránya a lakónépességbôl 2001. febr. 1. (%) 30,1 86 118
Az inaktív keresô vagy munkanélküli népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 40,5 110 68
Az eltartott népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 29,4 105 39
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 2001. febr. 1. (%) 47,8 115 49
Munkanélküliek száma az aktív népesség %-ában 2001. febr. 1. 17,0 153 39

a kistérségi központban 14,6 156 34
a kistérség többi településén 19,5 150 44

Mûködô jogi személyiségû társaságok száma tízezer lakosra  2003. dec. 31. 58 45 139
Mûködô nem jogi személyiségû vállalkozások száma tízezer lakosra  2003. dec. 31. 404 65 142
Helyi cégek egy lakosra jutó külföldi jegyzett tôkéje 2002 (Ft) 14 600 3 115
Helyi cégek egy lakosra jutó bruttó hozzáadott értéke 2002 (Ft) 211 959 52 84
Az önkormányzatok egy lakosra jutó helyiadó-bevétele 2001 (Ft) 8 872 49 101
A naponta ingázók aránya az aktív keresôkbôl 2001. febr. 1. (%) 37,8 107 88
Munkaerômérleg 2001. febr. 1. (%) -16,1 111
Mezôgazdasági foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 10,3 152 59
Ipari foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 38,7 108 66
Tercier foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 51,0 89 99
Egy lakosra jutó bevallott adóköteles személyi jövedelem 2003 (Ft) 358 833 76 118

a kistérségi központban 395 481 70 139
a kistérség többi településén 322 777 82 107
a kistérségi központ és többi települések aránya 1,23 86 119

Egy adózóra jutó bevallott adóköteles személyi jövedelem 2003 (Ft) 935 641 83 117
Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 2003. dec. 31. 163 63 161
Ezer lakosra jutóvezetékes telefonok száma 2003. dec. 31. 240 78 133
Az 1990–2001 között épült lakások a 2001. febr. 1-i lakásállomány %-ában 4,9 63 133
Összkomfortos lakások aránya a lakásállományból 2001. febr. 1. (%) 27,7 59 139
Komfort nélküli vagy szükséglakások aránya 2001. febr. 1. (%) 25,7 150 45

A kistérség adata

a 168 kör-
zet rang-
sorában

a vidéki
átlag

%-ában

abszolút
értékben

Mutató



len helyzetrôl tanúskodik a társadalmi jelzôszámok többsége is. A vándorlási
mérleg alapján a kistérségek alsó ötödébe tartozik a körzet – 1990 és 2001 között
2%-os népességfogyás származott belôle – csakúgy, mint a lakásépítések dina-
mikáját tekintve: a 2001-es lakásállománynak csak 5%-a épült 1990 után. Pedig
a lakásminôségi mutatók alapján is a rangsor alsó harmadában van a törökszent-
miklósi körzet, hiszen az összkomfortos lakások száma alig több mint a komfort
nélkülieké. A lakosság iskolázottsága az országos átlagnál lényegesen kevésbé
javult, így az átlagosan elvégzett osztályszám mutatója alapján a rendszerváltás
évtizedében a 108.-ról a 123.-ra módosult a kistérség helyezése. A foglalkozta-
tott nélküli háztartások arányszámát tekintve (48%) is az utolsó harmadban van
a körzet, a demográfiai mutatók alakulása – öregedési index, természetes szapo-
rodási ráta – pedig a cigány lakosság arányának növekedésére utal (6. táblázat).

A problémák fontos összetevôje a centrum gyengesége is. Törökszentmiklós
23 ezer fôs lakosságszáma alapján hazai viszonylatban ugyan a középvárosok
közé tartozik, de fejlettségi mutatói lényegesen elmaradnak hasonló méretû ver-
senytársaitól. Hanyatlása egyértelmû: az egy fôre jutó adóköteles jövedelem
alapján az utóbbi másfél évtizedben 20 helyezést rontott pozícióján, s 2003-ban
már csak 29 kistérségi központot elôzött meg a 168 közül, noha lakosságszámát
tekintve 117 centrumnál is nagyobb. A foglalkoztatottság és munkanélküliség
alapján sem szerepel sokkal jobban, a lakossági életszínvonalat tükrözô személy-
gépkocsi-ellátottságban pedig az e tekintetben országos sereghajtó Szolnok
megye átlagától is jócskán elmarad, s csak az ország 8 kistérségi központját elôzi
meg. A komplex városi rangsorokban is az utolsó negyedben szerepel, a kifeje-
zetten kedvezôtlen helyzetû központok között tartják számon (Nemes Nagy
2004, Lôcsei 2002). Mindez némiképp meglepô, hiszen a térség nagyobb foglal-
koztatói kivétel nélkül a városban találhatók. Az ellentmondást csak a keresôk
igen alacsony átlagbérszínvonala magyarázhatja, amit az is alátámaszt, hogy a
város üzemei túlnyomó részben az alacsony bérszínvonalú élelmiszergazda-
sághoz kapcsolódnak, vagy a zömmel betanított munkásokat foglalkoztató gép-
ipari és fémfeldolgozó üzemek. Törökszentmiklós háttérbe szorulása az ingázá-
si adatokban is nyomon követhetô, hiszen a kistérség ingázóinak közel fele a
megyeszékhelyre jár be dolgozni, Törökszentmiklós csak egyötödük számára
jelent céltelepülést. 

Törökszentmiklós gyengeségének „köszönhetôen” a kistérségen belül nem
éles a központ és a többi település közötti különbség (8. ábra), s a jövedelmi
pályák sem térnek el egymástól. A legkedvezôbbek Szajol pozíciói – a Szolnok
„alvóvárosának” tekinthetô, szuburbanizálódó, kedvezô közlekedéshálózati
helyzetû település mutatói Törökszentmiklósénál is jobbak –, de kiemelkedése
kevéssé kifejezett, s egyetlen kivételtôl eltekintve a többi település sem tér el
jelentôsebb mértékben a kistérség átlagától. A kivétel a kistérség legészakibb
faluja, Tiszabô, amelynél tragikusabb helyzetû település az egész országban nem
sok létezik. S bár települési–etnikai gettó mivoltát már számos szociológiai
tanulmány bemutatta az elmúlt húsz évben, akár csak részsikerrel kecsegtetô
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megoldás nem született. Sôt, helyzete egyre reménytelenebbé válik: 1990-hez
képest a keresôk száma negyedére esett vissza, így a kétezer fôs, kb. 80%-ban
romák lakta faluban ma már csak minden tizenegyedik lakosnak van munkahe-
lye, a 2000-es árvíz nyomán pedig súlyos károkat szenvedtek a cigányok lakóhá-
zai is. Nem csoda hát, hogy az egy lakosra jutó jövedelem a vidéki átlag 20%-át
sem éri el Tiszabôn, amivel az ország legutolsó 10 települése között található.

A térség, ezen belül Törökszentmiklós városa, elsôsorban új ipari befekte-
tôktôl reméli a fellendülést (www.torokkisterseg.hu). Ennek feltételei az ipari
hagyományokon és kiépült telephelyeken (ipari park) túl a munkaerô oldaláról
is adottak, hiszen a munkaerômérleg 2001-ben is negatív volt. 16%-kal több
keresô él a kistérségben, mint ahány munkahely van itt, Törökszentmiklós város
egyenlege is épp hogy „nullszaldós”. Különösen a térség többi települése számá-
ra lenne fontos Törökszentmiklós munkahely-kínálatának gyarapodása, hiszen a
város lakói számára a 20 percen belül elérhetô Szolnok – hosszabb távon igen
valószínûnek látszó – dinamizálódása is megoldást jelenthet. Bármelyik forgató-
könyv is valósulna meg, a térség 1990 elôtti pozícióját viszonylag gyorsan visz-
szaszerezhetné. Ennél nagyobb elmozdulásra azonban a térség adottságainak
ismeretében minimális esély van; s egyre reménytelenebb kihívásnak tûnik a
mára csendes kilátástalanságba fulladt Tiszabô sorsának kezelése.
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8. ábra
Stagnáló „központ – periféria” különbségek és katasztrofális helyzetû negatív

pólus a törökszentmiklósi kistérségben az egy lakosra jutó adóköteles jövedelem
alapján 1988–2003



SZENTESI KISTÉRSÉG
a változatlanság trendje

A szentesi térség területe meglehetôsen nagy, ám népessége valamivel az
átlag alatt marad. Szentes városon kívül három nagyfalut (Szegvár, Nagymá-
gocs, Fábiánsebestyén), egy középfalut (Derekegyház), valamint három kisfalut
(Eperjes, Árpádhalom, Nagytôke) foglal magába. Jellegzetesen alföldi, mezô-
gazdasági arculatú táj ez, nagy kiterjedésû, jó minôségû szántókkal, élénk vízhá-
lózattal, alacsony – három községben a 15 fô/km2-t sem elérô – népsûrûséggel,
a múlt század közepéig meghatározó tanyás múlt többé vagy kevésbé ma is élô
örökségével (a két legkisebb település például csak az elmúlt évtizedekben önál-
lósult korábbi külterületi lakott helyekbôl, tanyaközpontokból). Ugyanakkor tel-
jesen egyértelmû, stabil vonzáskörzetrôl van szó. 

Szentes, amelynek súlya a térség minden mutatójában domináns (a lakosság-
nak pl. 68%-át adja) tradicionális mezôvárosi múltú középvárosaink közé tarto-
zik. Mindig létezett szentesi székhelyû adminisztratív területi egység is: 1950-ig
megyeszékhely volt a város, az 1960-70-es években pedig még a szentesi járás-
ba tartoztak a mai csongrádi és hódmezôvásárhelyi kistérségek települései is.
A vonatkozó térkapcsolati vizsgálatok szerint azonban ma egyértelmûen a kis-
térség területe az, amelyre Szentes város középfokú ellátó intézményeinek és
munkahelyeinek vonzása meghatározó (Kiss 1998). (Bizonyos, pl. egészségügyi
funkciók tekintetében ugyanakkor a vonzáskörzet továbbra is szélesebb, kiterjed
néhány szomszédos Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyei településre is.)

A térség a XX. század során összességében hanyatló pályát futott be. Kedve-
zô településszerkezeti és mezôgazdasági adottságainak, az extenzív állatte-
nyésztés, a gabonatermelés mellett fokozatosan kibontakozó kertgazdálkodás
(paprika) konjunktúrájának, Szentes nagy térségen belüli súlyának és megye-
székhely mivoltának, Szentes és Szegvár kézmûves (pl. kerámia-), és élelmiszer-
feldolgozó iparának köszönhetôen a múlt század elején még a kistérségek legfej-
lettebb negyedébe tartozott (Kósa 1998, www.szentes.hu). Ezt követôen azon-
ban a gazdasági struktúra változatlanságából eredôen a térség pozíciói romlot-
tak, s a II. világháború után ebbe az irányba hatott a tanyafelszámolások folya-
mata is. A külterületi lakosság aránya azonban az átlagosnál kevésbé csökkent:
még ma is a lakosság 8,3%-a él tanyákon, volt üzemi lakótelepeken, legnagyobb
számban Szentes, legnagyobb arányban azonban a kistelepülések területén. A ta-
nyai infrastruktúra fejlesztése itt is jórészt elmaradt, s az elvándorlás nyomán
leginkább az idôs, nehéz szociális helyzetben levô emberek maradtak a külterü-
leteken.

A térség fejlôdése szempontjából kedvezô változás a ’60-as –’80-as években
következett be. Szentes városának, szolgáltató intézményeinek kiemelt („megyei
alközponti”) fejlesztése mellett ebben az idôszakban érte el Szentest is a szocia-
lista iparosítás. Ennek meghatározó nagyüzemei a Kontakta (villamosalkatrész-
gyár) és a Baromfifeldolgozó voltak, de ruhagyár, szövôüzem, gépipari, élel-
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miszer-feldolgozó és építôanyag-ipari vállalatok is létesültek a városban. A tér-
ség azonban soha nem vált ipari dominanciájúvá. Országos ismertséget – s jelen-
tôs vállalati és lakossági jövedelmeket – eredményes mezôgazdasága, ezen belül
is különösen a térségben felfedezett termálvizet felhasználó, korábbi hagyomá-
nyokra is építkezô fóliás primôr zöldségtermesztés hozott számára a ’70-es, ’80-as
években. A szentesi Korai Zöldségtermesztési Rendszer, (illetve az annak gesz-
toraként mûködô Árpád Szövetkezet) a környék háztáji gazdaságait is jól integ-
rálta, ugyanakkor további kiválóan gazdálkodó nagyüzemek (pl. az állattenyész-
tési profilú Pankotai ÁG) is voltak a térségben. Mindezek eredôjeként a szente-
si kistérség a vidéki átlag körüli jövedelmi színvonalon, a kistérségi rangsor 60.
helye körül érkezett a rendszerváltás küszöbére. A foglalkoztatási szerkezetben
a mezôgazdaság magas, 29%-os, és az ipar viszonylag alacsony, 30%-os rész-
aránya tûnik ki, de ezek az értékek összességében illeszkedtek a térség adottsá-
gaihoz.

Az 1990 utáni válság kezdetben némileg tompítva „gyûrûzött be” a szentesi
kistérségbe. A 18–59 évesek munkanélkülisége a csúcsponton, 1993-ban is épp
csak meghaladta a 10%-ot és a bevallott lakossági jövedelmek is „csak” átlagos
mértékben csökkentek az évtized közepéig, így a térség relatív pozíciója nem
változott. Mindebben fontos szerepe volt annak, hogy a két legnagyobb szente-
si iparvállalat, a Kontakta és a Baromfifeldolgozó egyben maradt, s hamar kül-
földi tulajdonba került. Bár mindkettô helyzete bizonytalanul alakult – ma a
„Legrand”, illetve a „Hungerit” cégcsoport részei –, ha csökkent létszámmal is,
de máig a térség meghatározó foglalkoztatói (500, illetve 1000 fô körüli dol-
gozóval).

A stabilitás másik fontos elemét az jelentette, hogy a jól mûködô mezôgaz-
dasági nagyüzemeket, illetve integrátori hálózatokat sem számolták fel: ma is
minden településen (!) mûködik a korábbi tsz-ekbôl, állami gazdaságokból át-
alakult gazdasági szervezet. A térség 23, ma 50 fônél többet foglalkoztató vál-
lalkozásából 9 mezôgazdasági nagyüzem (KSH 2005). Országosan is szinte
unikális jelenség, hogy külföldi tôke is jelen van az ágazatban (az Árpád Szövet-
kezet utód-részvénytársasága, illetve a Pankotai Rt. külföldi tulajdonú, s ezek a
térség öt legnagyobb foglalkoztató és értéktermelô cége között vannak!). Jelen-
tôs társas agrárvállalkozások mûködnek Szegváron és Fábiánsebestyénben is, a
korábbi zöldségtermesztési rendszer funkcióit átvéve pedig új típusú szövetke-
zet, ún. TÉSZ integrálja egységes rendszerbe a térség termelôit és az Árpád Rt-t
(www.szentes.hu). Így a mezôgazdaság foglalkoztatási és jövedelemtermelô
szerepe továbbra is lényeges maradt: az ágazatban dolgozók száma 2001-ben
csak 40%-kal volt kevesebb, mint 1990-ben (a 168-ból csak 2 térségben volt
ennél kisebb létszámvesztesége az agrárágazatnak), a 21%-os mezôgazdasági
foglalkoztatás pedig a 9. legmagasabb a kistérségek között. Végül, Szentes elég
nagy város volt ahhoz, hogy a szolgáltatások megôrizzék, vagy kissé növeljék is
foglalkoztatási szerepüket, így ma már ebben a kistérségben is a tercier szektor
a vezetô ágazat (7. táblázat).
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A térség ugyanakkor jórészt kimaradt a ’90-es évek közepén kezdôdött orszá-
gos fellendülésbôl. A vállalkozási aktivitás ugyan folyamatosan nô a vidéki átlag-
hoz képest, s ez immár a 60. hely környékére pozícionálja Szentes körzetét a kis-
térségi rangsorokban (a ’90-es évtized elején még 10–20 hellyel hátrébb állt), s
ha a legnagyobb cégek között még nem is, az 50–100 fôs közepes vállalkozások
között több, 1990 után alakult szolgáltató és ipari vállalkozást találunk (KSH
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7. táblázat
A szentesi kistérség néhány jellemzô adata 2001–2003 körül

Terület (hektár) 81 388 147 28
Települések száma 8 42 143
Lakónépesség 2003. dec. 31. (fô) 44 795 89 70
A kistérség központjának népessége 2003. dec. 31. (fô) 30 650 123 38
Településsûrûség (100 km2-re jutó települések száma) 1,0 29 159
Népsûrûség 2003. dec. 31. (fô/km2) 55,0 61 118
Az 5 ezer fônél nagyobb településeken élôk aránya 2003. dec. 31. (%) 68,4 111 47
A külterületi népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 8,3 242 16
A 18–59 évesek aránya az állandó népességbôl  2003. dec. 31. (%) 58,8 98 97
Öregedési index 2003. dec. 31. (%) 118,4 121 30
Természetes szaporodás 1990 jan. 1–2001. febr. 1. (%) -5,6 128
Belföldi vándorlási egyenleg 1990 jan. 1–2001. febr. 1. (%) -1,4 135
Vallását meg nem nevezô vagy vallástalan népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 36,5 157 20
Magukat cigány nemzetiségûnek vallók aránya 2001. febr. 1. (%) 0,5 20 147
Elvégzett isk. osztályok átlagos száma a 7–X éves népességben 2001. febr. 1. 9,16 98 64
Foglalkoztatottak aránya a lakónépességbôl 2001. febr. 1. (%) 36,2 104 67
Az inaktív keresô vagy munkanélküli népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 37,7 102 92
Az eltartott népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 26,1 93 139
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 2001. febr. 1. (%) 41,8 101 92
Munkanélküliek száma az aktív népesség %-ában 2001. febr. 1. 7,7 70 125

a kistérségi központban 6,9 74 125
a kistérség többi településén 9,7 75 107

Mûködô jogi személyiségû társaságok száma tízezer lakosra  2003. dec. 31. 97 75 67
Mûködô nem jogi személyiségû vállalkozások száma tízezer lakosra  2003. dec. 31. 589 95 59
Helyi cégek egy lakosra jutó külföldi jegyzett tôkéje 2002 (Ft) 95 702 20 50
Helyi cégek egy lakosra jutó bruttó hozzáadott értéke 2002 (Ft) 388 556 95 40
Az önkormányzatok egy lakosra jutó helyiadó-bevétele 2001 (Ft) 12 658 70 72
A naponta ingázók aránya az aktív keresôkbôl 2001. febr. 1. (%) 16,9 48 160
Munkaerômérleg 2001. febr. 1. (%) 2,5 33
Mezôgazdasági foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 21,3 315 9
Ipari foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 25,7 72 159
Tercier foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 53,0 92 88
Egy lakosra jutó bevallott adóköteles személyi jövedelem 2003 (Ft) 425 419 90 79

a kistérségi központban 458 925 82 103
a kistérség többi településén 353 501 90 79
a kistérségi központ és többi települések aránya 1,30 91 98

Egy adózóra jutó bevallott adóköteles személyi jövedelem 2003 (Ft) 949 586 84 105
Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 2003. dec. 31. 222 87 109
Ezer lakosra jutóvezetékes telefonok száma 2003. dec. 31. 275 89 98
Az 1990–2001 között épült lakások a 2001. febr. 1-i lakásállomány %-ában 4,3 54 143
Összkomfortos lakások aránya a lakásállományból 2001. febr. 1. (%) 45,0 96 66
Komfort nélküli vagy szükséglakások aránya 2001. febr. 1. (%) 20,4 119 84
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2005). A munkanélküliségi és a jövedelmi viszonyokat tekintve mégis inkább
ellentétes irányú mozgás figyelhetô meg. A ’90-es évtized közepén mindkét
mutató szerint 10–20 pozícióval romlott a térség relatív helyzete, azóta pedig
szinte változatlan: a munkanélküliség és az adóköteles jövedelmek szintje is
elmarad kissé a vidéki átlagtól, vagyis a foglalkoztatási helyzet kicsit kedvezôbb
az átlagosnál (a 60–70. legjobb kistérség), a jövedelmi szint viszont rosszabb
annál (70–80. hely a rangsorban).

A stagnálás oka összetett. Egyrészt jelentôsebb gazdasági beruházás a rend-
szerváltás óta nem valósult meg a térségben, a Szentesi Ipari Park például 90%-
ban az 1990 elôtti vállalatok utódszervezeteinek biztosít telephelyet (www.-
szentes.hu). Emellett a melegházi zöldségtermelés, illetve a sertés- és baromfi-
tenyésztés piaci lehetôségei egyre kedvezôtlenebbek, az agrárvállalkozásokat a
mezôgazdaság általános válságának tényezôi sújtják, a külföldi tôke érdeklôdé-
si körébôl pedig a privatizáció lezárultával kikerült a térség. Így a kisebb vállal-
kozások dinamikája is csak a szintentartáshoz – a térségek középmezônyének
elején való maradáshoz – elegendô. A gazdasági–társadalmi pozíciók viszonyla-
gos egyveretûségét és változatlanságát jelzi a térségi helyiadó-bevételek rang-
sorában elfoglalt 72., illetve a 2000-es kistérségi GDP-becslésünkben adódó 59.
helyezés (Kiss 2003), illetve az életminôség mutatójaként is felfogható össz-
komfortos lakások aránya (45%, 66. hely; bár a tanyáknak és az aprófalvaknak
„köszönhetôen” viszonylag sok a komfort nélküli lakás is – 7. táblázat).

A szûken vett gazdasági tényezôk mellett néhány fontos társadalmi tényezô
is szentesi kistérség jelenlegi relatív helyzetének hosszabb távú fennmaradását
valószínûsíti. Demográfiai mutatói, bár nem kirívóak, de a Dél-Alföld átlagához
hasonlóan tartósan kedvezôtlenek. Alacsony születési ráta, az öregkorúak magas
aránya jellemzi (igaz, mindebben egyebek mellett a cigány lakosság csekély
száma, az utóbbi adathoz pedig a nagymágocsi szociális otthon léte is hozzájá-
rul), országon belüli népességi súlya így 1990 és 2001 között csaknem 4%-kal
csökkent. A térség vonzerejének hiányára – amiben a nagyvárosok, Budapest,
illetve az autópályák hosszú távon is megmaradó jelentôs távolsága szintén sze-
repet játszik – utal a hosszú idô óta mérsékelten negatív vándorlási egyenleg és
az alacsony lakásépítési kedv is. Az aktív keresôk aránya azonban egyelôre vi-
szonylag kedvezô (36%, azaz valamivel több, mint az inaktív keresôk 35%-os
súlya), sôt az adózók aránya meglepôen magas (45%, 45. hely a kistérségi rang-
sorban). Átlagos a lakosság iskolázottsága is (64. hely az egy lakosra jutó elvég-
zett osztályszám alapján). A helyi, a falvakban a mai napig meghatározóan agrár-
dominanciájú foglalkoztatás viszonylagos stabilitását, illetve az egyéb lehetôsé-
gek hiányát egyszerre mutatja az ingázók országosan a legalacsonyabbak közé
tartozó, mindössze 17%-os aránya (7. táblázat).

Ugyanakkor a fejlettségi adatok korrekt értelmezéséhez ismételten utalni kell
a központ Szentes nagy térségen belüli népességi súlyának szerepére. A köze-
pesnél valamivel kedvezôbb térségi átlagokban ugyanis ez a tényezô is nagy sze-
repet játszik s a helyzetet így a valóságosnál némileg kedvezôbbnek mutatja.
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Hiszen itt tömörül a jövedelem, a jogi személyiségû vállalkozások és a helyi
adók háromnegyede-négyötöde. A város aktivitási rátája a térségen belül a leg-
magasabb, és munkaerômérlege pozitív: a környezô települések ingázóinak
77%-a Szentesre jár be dolgozni. Ugyanakkor a kistérség belsô egyenlôtlensé-
gei, köszönhetôen elsôsorban a mezôgazdasági nagyüzemek stabilitásának, mér-
sékeltek, s ez, az Alföldön meglehetôsen szokatlan módon, nem a központ elma-
radottságának köszönhetô. Szentes térségen belüli meghatározó szerepe tehát
egyáltalán nem éles különállással párosul (9. ábra). A szentesi kistérség telepü-
lései közül egy sincs kivételesen kedvezôtlen vagy kedvezô helyzetben. Átlag-
jövedelmük minden esetben meghaladja a vidéki átlag 50%-át, a foglalkoztatási
és a munkanélküliségi szint is a vidéki átlag körül mozog. A fejlettségi rangso-
rok végén azonban minden esetben az ezer fônél kevesebb lakost számláló, s
még ma is jórészt tanyai lakosságú Eperjes és Árpádhalom áll.

A térség legnagyobb gyengesége a gazdasági dinamika, különösen a központ
dinamikájának a hiánya. Szentes fokozódó hátrányára, romló pozíciójára a kis-
térségi központok és a városok versenyében a komplex vizsgálatok eredményei
egyértelmûen utalnak (Nemes Nagy 2004, Lôcsei 2002). A hanyatló pálya egyik
legszembetûnôbb bizonyítéka, hogy a kistérségi központok között az egy lakos-
ra jutó adóköteles jövedelem alapján felállítható rangsorban 1990-es 64. helye-
zéséhez képest a 103. helyre esett vissza 2003-ig. Nyilvánvaló tehát, hogy az
egész kistérség fejlôdésének kulcsa csak Szentes „csipkerózsika-álmának”
megtörése, a város dinamizálódása lehet.
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9. ábra
A szentesi kistérség centrum-periféria különbségei az egy fôre jutó adóköteles

jövedelem alapján, 1988–2003



KISTELEKI KISTÉRSÉG
kistérség (?) ellentmondásokkal

Furcsa, több szempontból is átmeneti vagy épp egyedi jellegû területi egység
a „kisteleki kistérség”. Nem elsôsorban azért, mert területe csak kétharmada,
lakosságszáma pedig épp csak fele az átlagosnak – az Alföldön belül a legkisebb
kistérségek közé tartozik –, hanem mert már önálló egység mivoltának megíté-
lése is meglehetôsen bizonytalan. Száz évvel ezelôtt még bajosan tekinthette
volna bárki „kistérségnek” a Homokhátság peremén fekvô, rossz talajadottságú,
ám mégis egyoldalúan mezôgazdasági hasznosítású, elmaradott területet. Hisz
bár többen laktak itt, mint ma, mégis csak két önálló település létezett a mai
hatból: a körzetközpont Kistelek, valamint Ópusztaszer (igaz, akkor még
Sövényháza néven). Pusztaszer 1934-ben Kistelek, Baks 1947-ben Ópusztaszer
határából vált ki, Csengele és Balástya pedig 1950-ben Szeged tanyás külterüle-
tébôl önállósult – ez utóbbiak lakosságának még ma is kevesebb mint fele lakik
a belterületen. A tanyás jelleg a kistérség egészének egyik legmeghatározóbb
ismérve: az összlakosság 29%-a volt külterületi lakos még 2001-ben is, ami a
mórahalmi után a második legmagasabb arány a kistérségek között. A Tisza sze-
repe viszont elhanyagolható a kistérség életében, hiszen települési közül kizáró-
lag Baks határos a folyóval.

Az 1989-ben városi címet szerzett „centrum”, Kistelek a tízezres lélekszámot
soha nem érte el – ma csak 7,5 ezren lakják –, ugyanakkor a húszezres összla-
kosságon belül képviselt 39%-os súlya nem marad el lényegesen a kistérségek
átlagától. Mégis, a kistérség csak félig-meddig tekinthetô valódi városi
vonzáskörzetnek. Kistelek csak néhány kisvárosi, vonzásközponti funkcióval
rendelkezik (okmányiroda, középiskola, rendôrség, munkaügyi központ; rende-
lôintézet); a többi intézmény, illetve a közeli megyeszékhely munkahelyeinek,
üzleteinek vonzereje mind Szegedhez köti. S bár funkciói a rendszerváltás óta is
gyarapodtak, Kistelek vonzáscentrum-szerepköre Szegedével közel azonos mér-
tékben érvényesül a kistérségben (Kiss 1998). A város vonzereje a községek
elhelyezkedésétôl függôen is eltér: a leggyengébb az 5-ös út menti, Szegedhez
legközelebbi Balástyán, amely a térség második legnagyobb, „fél kisteleknyi”
települése.

A térség egészen a legutóbbi idôkig egyértelmûen agrárjellegû volt. A mezô-
gazdaságon belül mindig is az intenzív kertészeti gazdálkodás dominált (szôlô-
és gyümölcstermesztés, helyenként zöldség- és virágtermelés, az elmúlt évtize-
dekben a fóliázás), s a termelés az államszocialista korszakban is jórészt egyéni
vagy szakszövetkezeti keretekben folyt. Az újonnan megszervezôdô, hiányos
infrastruktúrájú, a tanyavilág problémáival – fejlesztési tilalom, infrastruktúra-
hiány, elöregedés és szegénység – küzdô falvakba állami fejlesztési források
alig-alig érkeztek az elmúlt rendszerben. Kisteleken is – a szolgáltató funkciók
fejlesztése mellett – csak a ’70–’80-as években történt némi ipartelepítés, amely-
nek legjelentôsebb eleme a kábelgyár létrehozása volt. Így a kisteleki kistérség
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a ’80-as évek végi adóköteles jövedelmek adatai alapján 30%-kal elmaradt a
vidéki átlagoktól, s csak mintegy 15 másik körzetet elôzött meg a fejlettségi
rangsorokban. A valós helyzet ennél azért mégis kissé jobb lehetett, hiszen a
tanyákon végzett mezôgazdasági munka jövedelmei jórészt már akkor is elkerül-
ték a hivatalos csatornákat – amint arra bizonyos fogyasztási, vagyoni adatok is
utaltak. A gazdaság struktúrájában mindenesetre a mezôgazdaság volt a legmeg-
határozóbb még 1990-ben is (38%-os foglalkoztatási súly, a 14. legmagasabb
kistérségi arány), ezt a szolgáltató szektor (35%) követte, míg az iparban csak
27%-nyian dolgoztak (141. hely a 168-ból).

A rendszerváltást követôen ez az ágazati szerkezet még sajátosabbá, egye-
dibbé, s ezzel egyidejûleg a kistérség fejlettségi szintjének megítélése még nehe-
zebbé vált. Egyrészt a foglalkoztatás visszaesése nem volt nagyobb a vidéki átlag-
nál, sôt a gazdasági aktivitás terén, amelyben 1990-ben még a kistérségi rangsor
138. helyén állt, sok hanyatló körzetet megelôzött, s 2001-re a rangsor 106.
helyére lépett elôre. (1990-ben a lakosság 40%-a volt foglalkoztatott az átlagos
43%-kal szemben, 2001-ben 32, illetve 35% a megfelelô adatok.) Az országos
trendnek megfelelôen a legnagyobb (33%-os) foglalkoztatás-visszaesés a mezô-
gazdaságban következett be, az iparban átlagos mértékû volt (25%), a tercier
szektor létszáma pedig csak 10%-kal csökkent. Így az ágazati arányok is az
országos, általános trendnek megfelelôen változtak (8. táblázat). Mégis, mivel a
változások nagysága messze elmaradt a többi térségétôl, azokhoz képest az
agrárjelleg megerôsödése, valamint az ipar, de különösen a tercier szektor gyen-
gesége vált még nyilvánvalóbbá: a mezôgazdasági keresôk aránya a 2. legna-
gyobb (33%, a vidéki átlag ötszöröse!), az ipari dolgozóké viszont a 15., a ter-
cier keresôké pedig a 7. legkisebb volt 2001-ben. A trend fô oka nyilvánvaló:
miután a térségben korábban is alig voltak mezôgazdasági nagyüzemek, azok
nem számolódhattak fel, mint máshol. A tanyák lakói viszont túlnyomórészt ma
is csak mezôgazdasággal foglalkozhatnak – akármilyen is annak eltartóképessé-
ge. Másrészt, Kisteleken a kábelgyár ugyan nem zárt be, viszont jelentôs új
foglalkoztatók sem települtek a térségbe. Az 50 fôsnél nagyobb vállalatok közül
mindössze kettônek (!) a székhelye található a kisteleki kistérségben. A két
legnagyobb helyi székhelyû cégnél, – a kisteleki sajtüzemben és egy csengelei
zöldségtermesztô kft-nél – is kevesebb mint százan dolgoznak, emellett
mindössze néhány alkatrészgyártó, fémipari, vegyipari kisüzem maradt fenn
vagy létesült (KSH 2005), illetve Csengelén a HUNGERIT baromfitelepe és -
feldolgozója mûködik. Így az ipari termelés továbbra is jelentéktelen. A tercier
szektor fejlôdését pedig a helyi piac kicsinysége, Szeged közelsége és a tanyás
településszerkezet egyaránt akadályozza (a szolgáltató szektor szerepe
Kisteleken kívül leginkább Ópusztaszeren jelentôs, a Nemzeti Történeti Emlék-
park által kiváltott idegenforgalomnak köszönhetôen).
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A statisztikai adatok a helyi vállalkozásokat alacsony értéktermelô képessé-
gûnek mutatják. Az egy lakosra jutó helyiadó-bevételek a vidéki átlagnak csak
harmadát tették ki (145. hely a kistérségi rangsorban). A 2000-re készített GDP-
becslésünk eredménye szerint a vállalati szektor egy lakosra jutó GDP-je csak a
138. volt az akkori 150 kistérség közül (Kiss 2003), sôt, a legfrissebb elérhetô
(igaz, vállalati székhely szerinti) adatok alapján csak 9 kistérséget elôz meg a
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8. táblázat
A kisteleki kistérség néhány jellemzô adata 2001–2003 körül

A kistérség adataMutató

abszolút
értékben

a 168 kör-
zet rang-
sorában

a vidéki
átlag

%-ában

Terület (hektár) 41 020 74 109
Települések száma 6 32 150
Lakónépesség 2003. dec. 31. (fô) 19 459 39 139
A kistérség központjának népessége 2003. dec. 31. (fô) 7 596 31 130
Településsûrûség (100 km2-re jutó települések száma) 1,5 43 143
Népsûrûség 2003. dec. 31. (fô/km2) 47,4 52 138
Az 5 ezer fônél nagyobb településeken élôk aránya 2003. dec. 31. (%) 39,0 63 116
A külterületi népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 28,9 841 2
A 18–59 évesek aránya az állandó népességbôl  2003. dec. 31. (%) 57,3 96 142
Öregedési index 2003. dec. 31. (%) 128,7 131 10
Természetes szaporodás 1990 jan. 1–2001. febr. 1. (%) -8,8 162
Belföldi vándorlási egyenleg 1990 jan. 1–2001. febr. 1. (%) 4,4 27
Vallását meg nem nevezô vagy vallástalan népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 17,7 76 88
Magukat cigány nemzetiségûnek vallók aránya 2001. febr. 1. (%) 1,7 77 82
Elvégzett isk. osztályok átlagos száma a 7–X éves népességben 2001. febr. 1. 8,5 91 137
Foglalkoztatottak aránya a lakónépességbôl 2001. febr. 1. (%) 32,0 91 106
Az inaktív keresô vagy munkanélküli népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 40,5 109 69
Az eltartott népesség aránya 2001. febr. 1. (%) 27,6 98 84
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 2001. febr. 1. (%) 45,4 109 62
Munkanélküliek száma az aktív népesség %-ában 2001. febr. 1. 9,4 85 99

a kistérségi központban 9,4 101 85
a kistérség többi településén 9,4 72 110

Mûködô jogi személyiségû társaságok száma tízezer lakosra  2003. dec. 31. 51 40 154
Mûködô nem jogi személyiségû vállalkozások száma tízezer lakosra  2003. dec. 31. 519 83 87
Helyi cégek egy lakosra jutó külföldi jegyzett tôkéje 2002 (Ft) 3 346 1 146
Helyi cégek egy lakosra jutó bruttó hozzáadott értéke 2002 (Ft) 32 396 8 160
Az önkormányzatok egy lakosra jutó helyiadó-bevétele 2001 (Ft) 5 526 31 145
A naponta ingázók aránya az aktív keresôkbôl 2001. febr. 1. (%) 29,3 83 121
Munkaerômérleg 2001. febr. 1. (%) -8,9 90
Mezôgazdasági foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 33,3 491 2
Ipari foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 26,3 73 154
Tercier foglalkoztatottak aránya 2001. febr. 1. (%) 40,5 70 162
Egy lakosra jutó bevallott adóköteles személyi jövedelem 2003 (Ft) 260 593 55 165

a kistérségi központban 324 614 58 158
a kistérség többi településén 218 621 56 164
a kistérségi központ és többi települések aránya 1,48 104 48

Egy adózóra jutó bevallott adóköteles személyi jövedelem 2003 (Ft) 705 701 63 168
Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma 2003. dec. 31. 256 100 68
Ezer lakosra jutóvezetékes telefonok száma 2003. dec. 31. 196 63 164
Az 1990–2001 között épült lakások a 2001. febr. 1-i lakásállomány %-ában 5,1 64 128
Összkomfortos lakások aránya a lakásállományból 2001. febr. 1. (%) 20,8 44 161
Komfort nélküli vagy szükséglakások aránya 2001. febr. 1. (%) 35,5 206 9



kisteleki körzet vállalkozásainak fajlagos bruttó hozzáadott értéke. A külföldi
tôke alig van jelen a térségben, s az is jórészt még a 90-es évek szerbiai tôkeki-
menekítési folyamatának részeként érkezett). Az egy lakosra jutó adóköteles
jövedelem pedig 1991 és 1995 között a vidéki átlag 70%-áról annak 55%-ára
csökkent, s azóta is ezen a szinten mozog – így immár a szatmári, borsodi, dél-
dunántúli válságtérségek többségénél is rosszabb helyzetet jelez, hiszen a 4. leg-
alacsonyabb érték volt 2003-ban.

Mindez látszólag drámai visszaesésre, és általános, mély szociális problémák-
ra, méltatlan szegénységre utal – a valódi helyzet azonban mégsem ilyen súlyos.
Erre utal egyrészt már a korábban jelzett, 60 másik kistérségnél is kedvezôbb
aktivitási szint. A munkanélküliségi ráta ugyan meglehetôsen szélsôségesen ala-
kult, és érdekes pályát futott be 1990 óta – 1991-ben hirtelen magasra szökött,
majd 1995-re a vidéki átlag alá csökkent, s 2003-ig az országos csökkenéssel
szemben stagnált – de még 2003-ban is csak 10%-kal volt magasabb a vidéki
átlagnál, amivel egyértelmûen a kistérségek középmezônyébe tartozik. Nem utal
kirívóan rossz helyzetre a vállalkozási aktivitás alakulása sem. Ugyan a
nagyobb, jogi személyiségû vállalkozások – mint arra már utaltunk – szinte hiá-
nyoznak a térségbôl (a 90-es évek elején még átlagosnak mondható szintrôl
mára fokozatosan a rangsor utolsó 15 helyének valamelyikére került a térség), a
nem jogi személyiségû kisvállalkozások gyakorisága azonban csak 15–20%-kal
marad el a vidéki átlagtól, ami a térségek középmezônyébe helyezi a kisteleki
körzetet (8. táblázat). A vagyoni, fogyasztási adatok helyenként még ennél is
jobbak: a személygépkocsi-ellátottság terén a 68., a háztartási villamosenergia-
fogyasztás mutatójában a 12. helyen állt a körzet. Végül, érdemes felidézni
néhány komplex vizsgálat eredményét is: Faluvégi Albert (2000) kutatása a kis-
térségek negyedik ötödébe, a „stagnáló” csoportba helyezte a kisteleki kistérsé-
get, a szintén a 2000. évre készített GDP-becslésünk szerint pedig a helyi gaz-
daság egészének fajlagos hozzáadott értéke (a háztartásokban folyó tevékenysé-
get is ideszámítva tehát) a 91. legnagyobb volt az akkori 150 kistérség rang-
sorában (Kiss 2003).

Az ellentmondás magyarázata ugyanakkor nyilvánvaló: az okok a térség gaz-
dasági szerkezetében, illetve a helyi lakosságnak az elmúlt évtizedek alatt kiala-
kult sajátos alkalmazkodási stratégiájában keresendôk. A már 1990 elôtt is
meghatározó, s „ôstermelôként” vagy kisvállalkozásokban, de gyakorlatilag
háztartási, családi keretek között folyó agrártermelés jövedelmei a személyi
jövedelemadó-bevallásokból jórészt legálisan is kimaradnak. Az 1990 elôtti ha-
talom által épp csak megtûrt – s országosan kiemelkedôen a Homokhátságon
legjellemzôbb – egyéni gazdálkodás, a fejlesztési tilalom alá esô tanyák „túlélé-
séhez” szükséges „leleményesség”, ugyanakkor a tanyák viszonylagos ellenôriz-
hetetlensége, „szabadsága” a mindenkori hatalommal szembeni olyan bizalmat-
lanságot és olyan túlélési stratégiákat eredményezett e tájon – a kistelekivel
szomszédos Csongrád és Bács-Kiskun megyei kistérségekben is –, amelyekben
a szürke- vagy akár feketegazdasághoz kapcsolódó tevékenységek, s a jövedel-
mek eltitkolása az átlagos magyar szintet is jóval meghaladta.
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E hatás mértéke sajnos csak közvetett eszközökkel mutatható ki – de kimu-
tatható. A 2000-re vonatkozó, s nem az adóbevallásokon, hanem a teljes, tény-
leges jövedelemszintet számbavenni hivatott, hivatalos fogyasztási és vagyoni
mutatókon alapuló jövedelembecslésünkben ugyanis a 113. hely volt a kisteleki
körzeté az akkori 150 kistérségbôl (Jakobi–Kiss 2003)! Az adózásból ilyen vagy
olyan okokból kimaradó jövedelemnek a becsült összjövedelmekhez képesti ará-
nya – mindjárt az errôl elhíresült kiskôrösi kistérséget követôen – a 2. legna-
gyobbnak adódott itt. Ez az összefüggés magyarázza a 2000-es vállalati GDP-
rangsorban becsült 138., és a teljes GDP alapján adódó 91. hely közötti különb-
ségeket. Ugyanis a háztartási szektorban (ide értve a nem jogi személyiségû vál-
lalkozásokat is) termelt, nagyobb részben mezôgazdasági jövedelmeket tekintve
az országos 12. hely a kisteleki kistérségé! Igaz ugyan tehát, hogy a vállalatok
értéktermelô képessége alacsony (a teljes térségi GDP alig ötödének adódott,
amely arány a második legkisebb az országban). Ezt azonban valamelyest kom-
penzálja a háztartásokban folyó termelés, amely a GDP több mint felét adja, s
ami a második legmagasabb arány a kistérségek között (az elsô helyezett mind-
két mutatóban a kistelekivel szomszédos mórahalmi körzet). Szintén ez a tény
magyarázza kevés helyi nagyfoglalkoztató ellenére is csak átlagos munkanélkü-
liségi adatot. 

E hatások eredôjeként az a következtetés adódik, hogy a kisteleki kistérség
ugyan tényleg elmaradott, de valóságos pozíciója inkább a térségek negyedik,
mintsem legalsó ötödében van. Igaznak tûnik viszont az utóbbi évekre jellemzô
– a hivatalos jövedelmi adatokból is érzékelhetô – romló trend, aminek hátteré-
ben egyrészt a hagyományos egyéni (tanyai) mezôgazdálkodás versenyképessé-
gének romlása, bizonyos illegális tevékenységek visszaszorulása (üzemanyag-
„biznisz”), vagy a hatósági ellenôrzés szigorodása miatti megnehezülése (alko-
hol, borhamisítás) állhat. A szegénység, a súlyos szociális problémák pedig tény-
legesen jelen vannak a térségben – csak nem általánosan, hanem döntôen a
tanyákra korlátozottan. A tanyás jelleggel függ össze például a komfort nélküli
lakások kiemelkedô, 36%-os, illetve az összkomfortos lakások alig 20%-ot
meghaladó aránya. Ez a fô oka az általános dél-alföldi trendnél is rosszabb
demográfiai helyzetnek – a 7. legnagyobb mértékû természetes fogyás az utób-
bi két népszámlálás között, a 10. legmagasabb öregedési index – csakúgy, mint
a lakossági infrastruktúra néhány kedvezôtlen mutatójának (8. táblázat).

Kisteleket, illetve a körzet többi települését külön-külön vizsgálva nem
mutatkoznak nagy különbségek: mind Kistelek, mind „vonzáskörzete” a megfe-
lelô rangsorok vége felé szerepel. Kisteleket a versenyképességi vizsgálatokban
a versenyben igen rossz feltételek mellett résztvevô, leszakadó városok között
tartják számon (Beluszky 1999, Nemes Nagy 2004). A bevallott lakossági jöve-
delem szintje alapján ma már az utolsó 10 kistérségi központ között szerepel és
jövedelmi pályája lefelé ível, aktivitási és foglalkoztatási mutatói pedig rosszab-
bak a vidéki átlagnál. Tényleges helyzete azonban a föntebb ismertetett ösz-
szefüggések miatt valószínûleg némileg kedvezôbb (a mezôgazdaságban dolgo-
zik a foglalkoztatottak 16%-a, ami a kistérségi központok rangsorában a 7. leg-
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magasabb arány.) Erre utal a város vidéki átlagnál magasabb vállalkozássûrûsé-
ge a jogi személyiség nélküli vállalkozások terén, valamint az a tény, hogy sze-
mélygépkocsi-ellátottsága is mintegy 50 kistérségi központot elôz meg.

Miután azonban „hátországának” bevallott jövedelemszintje rendkívül ala-
csony – 2003-ban csupán két kistérségénél volt jobb – Kistelek e mutatóban így
is jócskán megelôzi a térség többi települését (10. ábra). Ennek részben törté-
nelmi gyökerei vannak: „Kistelek mezôvárosi rangot ugyan nem kapott, de
népesség-gyarapodásánál és a belterjessé váló gazdálkodásánál fogva kiemelke-
dett a környezô agrárfalvak sorából” (Beluszky 1999, p. 440.). Ugyanakkor
azonban a kistérség falvai a munkanélküliségi mutató, az aktivitás, az egy lakos-
ra jutó helyi adó, vagy a személygépkocsi-ellátottság esetében kevésbé válnak el
Kistelektôl, illetve a „perifériák” átlagától (8. táblázat). Így joggal feltételezhet-
jük, hogy a tényleges jövedelemszintet tekintve is kisebb a különbség, hiszen a
falvak fokozottabban mezôgazdasági, tanyás jellege a legális és illegális adóel-
kerülésre is nagyobb lehetôséget ad.

A falvak közül Ópusztaszer mutatói emelkednek ki valamelyest. Itt ugyanis
alacsonyabb a mezôgazdasági foglalkozásúak aránya, s a Nemzeti Történelmi
Emlékparknak köszönhetôen a szolgáltató szektor – a térségben egyedüliként –
a foglalkoztatottak felének nyújt munkalehetôséget, és így fontos szerepet ját-
szik a község stabilitásában. Az ellentétes pólust Baks jelenti, ahol kiemelke-
dôen magas a munkanélküliség, és a mezôgazdasági tevékenység is csak korlá-
tozottabban nyújt kiegészítô jövedelmet – a foglalkoztatottak közül a többi tele-
püléshez képest arányaiban kevesebben találnak megélhetést ebben az ágazatban
–, és a tanyai gazdálkodás sem jellemzô (a külterületen élôk aránya 1% alatti).
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10. ábra
A kisteleki kistérség településeinek fejlôdési pályái az egy fôre jutó

adóköteles jövedelem alapján



A kritikus helyzet hátterében a perifériális elhelyezkedés mellett – a Dél-
Alföldön itt hiányzik leginkább egy Tisza-híd – a roma lakosság magas aránya
állhat (a 2001. évi népszámlálás tanúsága szerint legalább 10%), ami az ország-
nak ebben a térségében egyébiránt nem jellemzô.

A térség jövôje azonban összességében egyáltalán nem tûnik reménytelen-
nek. Fekvése, telephelyi értéke az M5 autópálya megépülésével – amely épp
napjainkban érte el, s két csomóponttal is érinti a kisteleki kistérséget – felérté-
kelôdhet. A vándorlási mérleg már a ’90-es évtizedben is egyértelmûen pozitív
volt, s felerészben ellensúlyozni tudta a természetes fogyást (igaz, itt nem
választható külön a pl. a tanyákra történô, szociális okú bevándorlás pl. a Szeged
közelségébôl adódó, közepes vagy magasabb státusúakat érintô szuburbanizá-
ciós folyamatoktól). A lakosság képzettségi szintje, bár a vidéki átlagtól elma-
rad, nem tragikusan alacsony, különösen, ha az átlagosnál jóval idôsebb kor-
struktúrát is figyelembe vesszük (8. táblázat). A felzárkózás kulcsa azonban nem
a térségen belül van: az leginkább Szeged nekilendülésének, illetve a
Kecskemét–Szeged „tengely” – sokak által remélt és várt – felértékelôdésének,
dinamikájának függvénye. Ha Szeged, illetve e tengely fejlôdése valóban fel-
gyorsul, s a jelenlegi alacsony ingázási arány megnô, akkor Kistelek térsége
kapcsolódhat a dinamikus zónához. Ez esetben egyedi jellege, jelenlegi struk-
turális sajátosságai is tompulni, halványodni fognak.

KÖVETKEZTETÉSEK

A bemutatott esettanulmányok, úgy véljük, önmagukért beszélnek: mint
„cseppben a tenger” mutatják a Tisza mente, illetve szélesebb értelemben véve
az egész Alföld 1990 utáni fejlôdésének útját – vagy inkább a változások fôirá-
nyához igazodó szélesebb-keskenyebb „ösvényeit”. Tanulmányunkat így itt akár
be is fejezhetnénk, ám a változások és a régió országon belüli helyzetének reá-
lis megítéléséhez segítséget nyújtó tanulságokat e helyütt is érdemesnek tartjuk
összefoglalni. Annál is inkább okunk van erre, mert a kutatás nyomán néhány
kevésbé – ezt megelôzôen néha általunk sem – ismert összefüggés is kirajzolód-
ni látszik.

1. Az Alföld egészében a rendszerváltozás relatív vesztese – ez közhely.
Azonban már egyetlen indikátor, a megyei szintnél kisebb léptékû területi
egyenlôtlenségeket álláspontunk szerint legjobban kifejezô, lakossági jövede-
lem-színvonal változásainak elemzése is lehetôséget ad az árnyaltabb megkö-
zelítésre. Ennek általánosan használt mérôszáma a – mára a KSH által is köz-
zétett – bevallott adóköteles személyi jövedelmek fajlagos mutatója. Ezt reál-
értéken – 2003-as árakon, az infláció hatását kiszûrve – számolva az a szo-
morú következtetés adódnék, hogy a régió mély depresszióban van, hiszen
2003-ban egyetlen kistérség jövedelmei sem érték el az 1988-as országos átla-
got, sôt még saját, 15 évvel korábbi szintjüket sem. Szerencsére azonban nem
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ez a helyzet, hiszen akkor a bevallott személyi jövedelmek országos átlagára
vonatkozóan is ugyanez lenne igaz, márpedig a Magyar Nemzeti Bank által
makroszinten kiszámított országos reál-jövedelemszint már 2001-ben elérte,
2003-ra pedig mintegy 12%-kal meg is haladta az 1988-ast (11. ábra). A
látszólagos ellenmondás mögött az a magyarázat rejlik, hogy a lakossági jöve-
delmeknek 1988-hoz képest lényegesen kisebb aránya jelenik meg a személyi
jövedelemadózásban. (Ez elsôsorban a vállalkozások elterjedésével magya-
rázható, és arra utal, hogy a kedvezôbb adóterhek miatt a személyi jövedel-
mek egy része vállalkozási jövedelemként jelenik meg, vagy épp adózatlan
marad.) A változások mértékének viszonylag pontos idôbeli összehasonlításá-
ra így sajnos legfeljebb 1996-tól van lehetôségünk az alföldi kistérségek ese-
tében is (ekkortól a makroszintû, illetve az adóstatisztikából számított orszá-
gos jövedelemszintek már nagyjából párhuzamosan mozognak). Az elmúlt 15
év térségenkénti jövedelmi folyamatait azonban reálisan csak egymáshoz,
illetve a mindenkori országos, vagy (Budapest torzító hatásának kiküszöbölé-
se érdekében) inkább a vidéki átlagokhoz mérhetjük – ahogy azt tettük is
vizsgálatainkban (3–10. ábra).
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11. ábra
Az országos reáljövedelem6 és az egy lakosra jutó adóköteles jövedelem

adózás utáni reálértéke7 a Tisza menti kistérségekben
(az 1988. évi országos átlag %-ában)



Ezeket az összehasonlításokat elvégezve újabb meglepetés adódik. 1988-hoz,
a rendszerváltás elôtti utolsó évhez viszonyítva ugyanis a Tisza menti körzetek
pontosan fele elôrelépett, vagy legalábbis szinten maradt a kistérségek rang-
sorában (a tanulmányban bemutatottaknak is éppen a fele, a fehérgyarmati, a
vásárosnaményi, a szentesi és a szolnoki tartozik ebbe a csoportba). Igaz, az
elmozdulások zöme legfeljebb árnyalatnyi, s igaz az is, hogy a nagyobb
elmozdulások zömmel lefelé történtek (8 vizsgált kistérségünk közül a bal-
mazújvárosi körzet 26 pozíciónyi vesztesége tekinthetô ilyennek). Gyökeresen
eltérô képet kapunk azonban akkor, hogy ha nem a rangsort vesszük alapul,
hanem a mindenkori vidéki átlaghoz viszonyítunk. E szerint a mutató szerint
ugyanis már mindössze a 3 olyan térség van a Tisza menti 27-bôl, amelyik elô-
relépett 1988 és 2003 között: a csoport Tisza által érintett megyeszékhelyi kör-
zetekbôl – a szegedibôl, a szolnokiból és a kecskemétibôl – áll.
A dolog több szempontból is tanulságos. Az egyik módszertani jellegû, hiszen
a kapott eredmény arra hívja fel a figyelmet, hogy a kétféle térség-összehason-
lítás mindegyikére szükség van, egyik sem helyettesítheti a másikat. A másik
az Alföld egy, általunk már elemzett (Kiss 2004) fejlôdési sajátosságára hívja
fel újólag a figyelmet, s egyértelmûen pesszimizmusra ad okot. Hiszen a
megyeszékhelyi térségek közül mindegyik, míg a többiek közül egyik sem
tudta még a vidék átlagos fejlôdési ütemet felvenni. Arról van ugyanis szó,
hogy az ország más tájaitól eltérôen az Alföldön 1990 után is fennmaradt, sôt
inkább növekedett a településhierarchia meghatározó szerepe a térségi
tagoltságban. Ez pedig fôképp arra vezethetô vissza, hogy itt elsôsorban
továbbra sem az új gazdaság dinamika-tényezôi azok, amelyek differenciálják
a térségeket, hanem a múlt rendszerbôl itt maradt örökség nagyobb vagy
kisebb arányú „túlélése”, illetve a helyi lakosság ellátásán alapuló szolgál-
tatások, s a környék erôforrásainak a megyeszékhelyek általi fokozott
felszívása jelentik a viszonylag sikeres alkalmazkodás fô hajtóerôit. (Mindezt
Szolnok példáján részletesebben is bemutattuk.) Ezzel kapcsolatban szomorú
tény az is, hogy az „új rendszer” dinamika-folyamatai az eddig is legfejlettebb
térségek elônyét növelték tovább. A lemaradás, a jövedelmi „olló” nyílása sok
kistérség esetében igen jelentôsen tágult. 8 példánk közül ismét csak
Balmazújváros térsége a negatív rekorder a dinamikát (pontosabban annak
hiányát) illetôen, hiszen itt 18 százalékponttal (15-rôl 33%-ra) nôtt a vidéki
átlagtól való lemaradás; de a különbség Mezôcsát, Kistelek, Törökszentmik-
lós és valamivel Vásárosnamény térsége esetében is nagyobb, mint 10 száza-
lékpont – ami ugyanakkor arra is utal, hogy a legnagyobb visszaesések nem
feltétlenül csak a korábban legelmaradottabb térségekben jelentkezhettek.
A jövedelmi folyamatok elemzésének harmadik fô tanulsága országos trend-
be illeszthetô, ugyanakkor inkább a kilencvenes évtized második felétôl
kibontakozott jelenségre hívja fel a figyelmet: ez pedig a hazai területi egysé-
gek egymáshoz hasonló fejlettségi szintû „konvergencia-klubokba” való
tömörülése (Nemes Nagy 2004). Ez a trend a Tisza mentén különösen a
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legrosszabb helyzetû kistérségek csoportjában nyilvánvaló: a 11. ábrán jól
látható Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Mezôcsát és Kistelek térségének az
utóbbi években szinte teljesen egymást fedô jövedelmi pályája. A jövedelmi
rangsorokban elôforduló kis elôrelépések is zömmel a konvergencia-klubok
kialakulására vezethetôk vissza: az eredetileg véletlenszerûen eloszló mutató-
jú térségek bizonyos szintek között közelednek egymáshoz (alulról és felülrôl
egyaránt), miközben a szintek távolsága nô, s közöttük egyre kevesebb térség
foglal helyet. A jelenség még jobban megfigyelhetô a Tisza menti térségek
munkanélküliségi pozícióját tekintve (12. ábra). Az egymáshoz közeli igen
magas rátájú kistérségek közé ugyanazok sorolhatók, amelyeket az alacsony
jövedelmû csoportban is felsorolhattunk (Mezôcsát, Vásárosnamény,
Fehérgyarmat). Az egyetlen „kakukktojás” (a kisteleki térség bevallott jöve-
delemszintjéhez képest jóval kedvezôbb munkanélküliségi helyzete) valóban
speciális, helyi tényezôkön alapuló magyarázatára a korábbiakban részletesen
kitértünk.
A munkanélküliségi mutatót tekintve biztató ugyanakkor, hogy a térségek
másik csoportjának a helyzete e téren átlagos, vagy kissé még jobb is az át-
lagnál; esetükben tehát nem a munkahelyek hiánya, hanem „csak” a megle-
vôk gyengébb „jövedelmezôsége” a fô probléma (Szentes, Törökszentmiklós,
Kistelek). A tárgyilagosság kedvéért le kell továbbá szögeznünk azt is, hogy
a jövedelmek alakulásában a kilencvenes évtized közepe, az országos helyzet-
hez hasonlóan, azért a Tisza mentén is trendfordulót jelentett. A lakosság jöve-
delmei azóta évrôl évre emelkednek, és legújabban ennek üteme is közeledett
valamelyest az ország szerencsésebb régióiéhoz (11. ábra). A ma az országos
jövedelmi átlag alatti, „hagyományosan” elmaradott kistérségekben – és ilyen
a nagy többség, 8 példánk közül a szolnoki kistérséget kivéve valamennyi –
szinte kivétel nélkül hosszú távon is biztosan kódolható a hátrányos helyzet
további fennmaradása.

2. Elemzéseinkbôl kiderült, hogy a Tisza menti kistérségek fejlettségi térszerke-
zetében Szolnok környékén – nagyjából ott tehát, ahol az országos térszerke-
zeti vizsgálatok nyomán elhíresült „Balassagyarmat–Békéscsaba vonal”
metszi a folyót – egyértelmû töréspont tapasztalható. A Szolnoktól északra
található térségek között többségben vannak a depressziós, a fejlettségi rang-
sorokban az utolsó, vagy legfeljebb az utolsó elôtti ötödbe tartozó kistérségek.
A szolnokitól délre található körzetek viszont zömmel az átlag körüli
mutatókkal rendelkeznek, vagy csak kevéssel maradnak el a vidéki átlagtól, s
egyebek mellett a cigány-probléma jelentôsége is sokkal kisebb. Vizsgált tér-
ségeink közül a két „legészakkeletibb”, a fehérgyarmati és a vásárosnaményi
egyértelmû külsô periféria, a gazdasági bajokat fokozó, történetileg rögzült
társadalmi, és egyre erôsödô etnikai problémákkal, s a térség egészét tekintve
meglehetôsen sötét kilátásokkal. Ugyanakkor fény derült egy viszonylag nagy
kiterjedésû, és kifejezetten a folyót szegélyezô, az iméntiekhez sok tekintet-
ben hasonló gyökerû és súlyosságú problémákkal rendelkezô egybefüggô
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belsô periféria létezésére is. A bemutatott térségek között a mezôcsáti és a bal-
mazújvárosi tartozik teljes egészében ide, de Szolnok és Törökszentmiklós
térségének legészakibb településeinek helyzete is azt bizonyítja, hogy ez a
környezetétôl meglehetôsen határozottan elváló problematikus terület közel
100 km hosszú: nagyjából Polgártól a Szolnokkal északról határos községe-
kig tart. E zóna kialakulásában a Tisza – amúgy társadalmi gazdasági szem-
pontból általában nem túl jelentôs, potenciális megújulási erôforrásként csak
kivételképpen, s nem térségekre, hanem csupán egy-egy településre kiterje-
dôen számba vehetô – hatása is szerepet játszik. Negatív értelemben
méghozzá: a hidak hiányából eredô elzártság, elválasztó hatás és a folyósza-
bályozásból eredô ökológiai károsodások, illetve az árvízveszély jelentôsebb
korlát, mint amekkora elônyöket a folyómenti turizmusból, vagy a hagyomá-
nyos ártéri gazdálkodásból, a halászatból, a hajózásból, vagy akár ipari víz-
ként való hasznosításából adódóan kínálni tud a Tisza.
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Úgy tûnik ugyanakkor, hogy bármilyen nehezen átjárható is néhol fizikai érte-
lemben, a társadalmi-gazdasági folyamatoknak azért nem tudja útját állni a
folyó: a szomszédsági hatás a közeli térségek között nyilvánvaló. A Tisza két
partján is gyakrabban találni egymáshoz hasonló karakterû, mint élesen elváló
fejlettségi szintû kistérségeket. A mezôcsáti és a balmazújvárosi kistérség
például nemcsak hasonló természeti adottságokkal, s ebbôl következôen
ugyanolyan laza „szövetû” térszerkezettel rendelkezik, hanem például helyi
gazdaságuk ágazati karakterében, iskolázottsági viszonyaikban, s centrumte-
lepüléseik gyengeségét tekintve is feltûnôen közel állnak egymáshoz; de
hasonló a helyzet a fehérgyarmati és a vásárosnaményi kistérséget tekintve is.
A különbségek ott a legnagyobbak, ahol a szomszédos térségek gazdálkodási
adottságai mások (pl. Szentes: feketeföld, Kistelek: homok), vagy a közpon-
tok méretei nagyon különbözôek (Szolnok-Törökszentmiklós). Ráadásul
szinte minden, még az egyébként „átlagos” térségnek van legalább egy-két
olyan mutatója, speciális jellegzetessége, amelyben az országban is csaknem
egyedülállóak, „rekorderek”. Ilyen például Szentes esetében a nagyüzemi
mezôgazdaság túlélése és ezzel is összefüggésben a minimális ingázási arány;
Balmazújvárosnál a térségi kohézió teljes hiánya, a vallástalanok kimagasló
aránya, vagy az, hogy itt a legkisebb település a legmagasabb fejlettségû;
Fehérgyarmat térségében a szélsôségesen nagy belsô egyenlôtlenségek,
Törökszentmiklós térségében a központ méretéhez képest rendkívül alacsony
fejlettsége, az alacsony személygépkocsi-ellátottság, vagy a települési szintû
roma gettó (Tiszabô) kialakulása – hogy csak a kevésbé nyilvánvaló eseteket
említsük.

3. A Tisza menti kistérségek belsô (települési) tagoltságának mértéke és jellege
meglehetôsen eltérô, de a lényeget tekintve három alapvetô kategóriába sorol-
hatók:
a) Az átlagosnál jóval megosztottabb, és eltérô pozíciójú a térségközpont

város, illetve a többi település a bemutatott esetek közül a fehérgyarmati,
a vásárosnaményi és a szolnoki kistérségekben. Amíg azonban Szolnok
esetében a központi település egyértelmû, szigetszerû kiemelkedése kör-
nyezetébôl a központ nagy népességi súlyával párosul, és így környezeté-
nek viszonylag kedvezôtlenebb pozíciója „feloldódik”, a térségileg ösz-
szesített adatokban, addig Fehérgyarmat és Vásárosnamény szerepe a kis-
térség megítélésében kis népességsúlyuknál, és a kistérség település-ösz-
szetételénél fogva nem meghatározó. „Hiába” szerepel például a kistérsé-
gi központok rangsorában meglepôen jól Fehérgyarmat, ha „kisugárzása”
legfeljebb csak közvetlen környezetében érezhetô, „hátországának” zöme
viszont a leghátrányosabb helyzetû települések közé tartozik.

b) A kistérségi központ méretétôl és súlyától függetlenül nem képes lényege-
sen javítani az egész kistérség mutatóit a balmazújvárosi, mezôcsáti,
törökszentmiklósi és kisteleki kistérségekben. Ez nem is egészen véletlen,
hiszen épp ezek azok a városok, amelyek nem (Balmazújváros) vagy csak
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részlegesen központjai kistérségüknek, mivel városi funkcióik fejletlenek,
s térszervezô erejük gyenge. A jelenség oka leggyakrabban egy közeli
nagy centrum árnyékoló hatása, amelynek vonzáskörébe tartozik a leg-
több tényezôt tekintve maga a centrum is (Kistelek és Törökszentmiklós
esete), míg máshol a kistérséghatár teljesen önkényes, diszfunkcionális
meghúzása az ok (Balmazújváros), esetleg történelmi funkcióáthelyezô-
dés ment végbe a központ és valamely szomszédja között (Mezôcsát).

c) A legérdekesebb – bár az Alföldön egyáltalán nem ritka – a szentesi kis-
térség példája. A kistérség egésze ugyanis rendre jobban szerepel a vidé-
ki átlaghoz képest, mint akár Szentes a kistérségi központok, akár a térség
többi teleülése a „hátországok” átlagához képest. Ennek oka Szentes ki-
emelkedôen nagy népességsúlya, aminek révén a kistérségközpontok
átlagánál rosszabb (ám a 166 térség „perifériáinak” átlagánál azért lénye-
gesen jobb) helyzetû város mégis „jótékonyan hat” a térségi mutatókra.
(Ez a jelenség az Alföld sajátos településhálózatának köszönhetôen adó-
dik elô viszonylag gyakran, elsôsorban a nagyobb városi maggal rendel-
kezô, kevésbé elmaradott kistérségekben.)

4. Végül meglehetôsen egyértelmûen elkülöníthetôk azok a legfontosabb
tényezôk, amelyek a makroregionális tagoltság adott keretei között ma
leginkább meghatározzák az alföldi kistérségek gazdasági-társadalmi helyze-
tét és fejlôdési esélyeit. Ezek egy részére közvetve már az eddigiekben is utal-
tunk, ezért itt most különösebb értékelés nélkül csupán felsoroljuk ezeket (a
sorrendiség egyben nagyjából jelentôség szerinti rangsort is jelent):
(1) a centrum (azaz a legnagyobb település) mérete, funkcionális gazdagsá-

ga,
(2) a centrum térségén belüli népességi súlya,
(3) a térség fekvése az ÉK–DNY koordináták szerint,
(4) a „szocialista iparosítás” öröksége,
(5) a roma lakosság aránya.

A felsorolt tényezôk persze egymással kombinálódnak, ugyanakkor maguk-
ban rejtenek számos következményt is (hogy csak a legjelentôsebbet
említsük: a centrum nagy mérete és népességi súlya általában egyben ked-
vezôbb iskolázottsági mutatókat is jelent). Az nyilvánvaló azonban, hogy
többségük társadalmi (nem pedig területi) jellegû, strukturális tényezô, erôs
történelmi beágyazottsággal. S épp ebbôl ered a „felzárkózás”, a sikeres terü-
letfejlesztési beavatkozások legfôbb akadálya a Tisza mentén. A változtatás
ugyanis nem feltétlenül csak „pénzkérdés”, s ezért nem elegendô a közvetlen
gazdasági támogatásokkal (pl. az infrastruktúra fejlesztése, vagy akár a vál-
lalkozások támogatása) operálni, hanem egyfajta „társadalmi modernizáció-
ra” is szükség lenne – már ahol és amennyire az (még) lehetséges.
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SZABÓ SZABOLCS

DINAMIKA NÉLKÜLI TENGELYEK
– A TÁPIÓMENTE

Vizsgálatunk célja a Tápiómente társadalmi és gazdasági helyzetének elem-
zése, kiemelt figyelmet fordítva az utóbbi évtizedben Budapesten és környékén
tapasztalható szuburbanizációs folyamatokkal való kapcsolatára. A vizsgált tér-
ség a fôvároshoz közel fekszik, a Közép-magyarországi Régió keleti részén,
mégis szerteágazó társadalmi-gazdasági problémákkal jellemezhetô. Mindez
jelentôs részben annak a következménye, hogy fekvésébôl adódóan a Tápió-
mente közlekedési adottságai kifejezetten rossznak nevezhetôk, ún. közlekedési
árnyékhelyzetben van. A 31-es út nem biztosítja a megfelelô közlekedési felté-
teleket az M3 és M5 között fekvô területen (Burányi et al. 1999). Mindez a tér-
ségen belüli közlekedést is nehézkesség teszi, hiszen a meglévô utak túlterhel-
tek, és a közeljövôben nem is várható változás ezen a téren.

A térség helyzetére nagy hatással van, hogy a Közép-magyarországi régiónak
a fôvárostól távolabb elhelyezkedô, és egyben egyik legfejletlenebb részében
fekszik. A térség kedvezôtlen helyzetét mutatja, hogy a Nagykátai kistérség,
amely a Tápiómente jelentôs részét lefedi, korábban „hátrányos helyzetû” beso-
rolást kapott (91/2001 (VI. 15). Kormányrendelet). Ez a „kiváltságos” helyzet
2004-ben megszûnt, és így három éves átmeneti idôszak után kikerül a kedvez-
ményezett körbôl (64/2004. (IV. 15). Kormányrendelet). Ennek következtében
bizonyos fejlesztési forrásokhoz nem, más forrásokhoz pedig kedvezôtlenebb
feltételekkel juthat hozzá.

A térség alaposabb megismerés érdekében egy kiválasztott településen,
Farmoson, kérdôíves felméréssel, interjúk készítésével, és lakossági fórum szer-
vezésével vizsgálatot végzetünk, melynek célja az elôzôeken túl a lakosság
térhasználatának az elemzése, a térbeli aktivitást vizsgálva. E vizsgálatok segít-
ségével a térség periférikus helyzete, a statisztikai elemzésen túlmenôen,
mélyebben vizsgálható. 

A Tápiómente lehatárolása

A Tápiómente1 (mint „kistáj” megnevezése, mely a Tápiót övezô területet
jelöli) néprajzi eredetûnek tekinthetô, és napjainkban is fontos szerepet játszik a
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térség lakosságának identitásában (több civil szervezet, valamint a térségben
szervezett rendezvények is nevükben ôrzik). Azonban sem természetföldrajzi
sem közigazgatási szempontból nem tekinthetô egységesnek (1. térkép). 

Természetföldrajzi adottságai alapján a Tápiómente három részre tagolható:
középsô részén a Tápió-vidék helyezkedik el, keleti része a Hatvani-síksághoz,
nyugati része pedig a Monor–Irsai-dombvidékhez tartozik (Marosi-Somogyi
1990). Természetföldrajzi szempontból a Tápió a térség meghatározó vonala,
hiszen egy néhol kiszélesedô, néhol összeszûkülô völgyben gyakorlatilag ket-
tévágja a térséget. A Tápió völgye a közlekedésre is hatást gyakorol, hiszen a
folyóvölgyben épült meg a Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonal, majd késôbb
az úthálózat is a természetföldrajzi adottságokhoz alkalmazkodva épült ki.

Közigazgatási szempontból az 1993-ban kialakult, és azóta többször módosí-
tott kistérségi rendszerben (legutóbb 244/2003 (XII. 18). Kormányrendelet alap-
ján) szintén nem egységes a Tápiómente, napjainkban a Nagykátai és a Monori
kistérséghez tartoznak a Tápiómente települései.

A térséget csak a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás kezeli egységesen2,
melyet a térség önkormányzatai önkéntes alapon szerveztek meg 1996-ban,
bízva abban, hogy a térség együttes és koordinált kezelése hozzájárulhat a fejlô-
déshez. Az alapító 16 településhez késôbb még 4 település csatlakozott, így ma
a társulás tagjai: Bénye, Farmos, Jászfelsôszentgyörgy, Káva, Kóka, Mende,
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A Tápiómente

Forrás: Saját szerkesztés



Nagykáta, Pánd, Sülysáp, Szentlôrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske,
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecsô, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás,
Újszilvás, Úri. A vizsgálat során a társuláshoz csatlakozott önkormányzatok által
alkotott egységet feleltettük meg a Tápiómentének, kivéve az említett Jászfelsô-
szentgyörgyöt és Újszilvást. 

A Tápiómente társadalmi helyzete

A térség népességszáma az utóbbi évtizedekben erôteljesen ingadozott. Az
állandó népesség száma 1960-as évekig növekedett, majd egy jelentôs csökke-
nés után az 1990-es években újra növekedésnek indult, és mára már majdnem
elérte a korábbi csúcsértéket. Az utóbbi évtizedben tapasztalható növekedés
azonban nem a természetes szaporodás következménye, hanem a budapesti
agglomerációban megfigyelhetô egyre erôsödô szuburbanizációé (1. táblázat).
Jól látható, hogy az élveszületések száma éves szinten kb. 300 fôvel csökkent az
utóbbi 2 évtizedben, míg a halálozásoké szinten ugyanennyivel nôtt. Tehát a
Tápiómentére természetes fogyás jellemzô, melyet csak az 1990-es években
pozitív irányba fordult vándorlási mérleg ellensúlyoz. Mindezek következtében
a tényleges szaporodás értéke az utóbbi bô évtizedben valamivel több, mint 600
fô évente. Ez a folyamat nem minden szempontból pozitív. Mivel a kistérség vi-
szonylag messze fekszik a fôvárostól, ezért elsôsorban olyan emberek költöznek
ide, akik nem tudják városi háztartásukat fenntartani, mert az ottani munkaerô-
piacról kiszorultak (Burányi et al. 1999). Általában a budapesti lakásuk eladási
ára, és a vidéken vásárolt ház, vagy lakás vételi ára közötti különbözetbôl élnek
egy ideig, majd ezt követôen a települési önkormányzatok szociális támogatásá-
ra szorulnak. Emellett megfigyelhetô a jól képzett fiatalok elvándorlása is, tehát
kedvezôtlen népességcserérôl beszélhetünk. Ez a jelenség, kiegészülve az eltérô
viselkedéskultúra és szocializációs háttérrel, több településen okoz problémát az
„ôslakosok” és a frissen betelepülôk között3. E folyamat alapos vizsgálata azon-
ban még nem történt meg a térségben, így csak az interjúkban elhangzottakra
támaszkodhatunk.
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1. táblázat
A Tápiómente népmozgalmi mutatóinak változása 1970–2001

Forrás: KSH Népszámlálási adatok.

Tényleges
szaporodás 

(fô)

Vándorlási
különbözet

(fô)

Természetes
szaporodás

(fô)

Halálozások
száma (fô)

Élveszületések
száma (fô)

Idôszak

1970–1979 12 453 10 232 2221 -2004 217

1980–1989 8999 11983 -2987 -2568 -5555

1990–2001 9127 13 096 -3969 10 582 6613



A foglalkoztatottsággal kapcsolatban elmondható, hogy a munkanélküliek
aránya a legmagasabbak között van Pest-megyében, hasonló vagy magasabb
értékeket csak a Dabasi, Ceglédi és Szobi kistérségekben tapasztalhatunk. (KSH
2002). Sajnálatosnak nevezhetô az, hogy a regisztrált munkanélküliek 40%-a
tartós munkanélküli, azaz több mint 180 napja nincs munkája. A munkanélküli-
ség részben összefügg a képzettség színvonalával is. A Tápiómente 15 évesnél
idôsebb lakosságának 84%-a rendelkezik legalább általános iskolai végzettség-
gel, de az esetek majd 50%-ában ez a legmagasabb iskolai végzettség is egyben.
Középiskolai végzettséggel a 18 évesnél idôsebbek 23–a rendelkezik, kétharma-
duk érettségi nélkül. A felsôfokú végzettségûek aránya a 25 év felettiek között
alig 5% (KSH 2003). Ezek az értékek a régióban a legalacsonyabbnak számíta-
nak4, de országos viszonylatban is rossznak tekinthetôek. Természetesen ebben
szerepet játszhat az elôzôekben említett kedvezôtlen lakosságcsere is. 

A gazdaság helyzete

A térség gazdasági helyzetét nagyban befolyásolja az, hogy a rendszervál-
tozást követôen több üzem bezárta kapuit, másutt visszaesett a termelés, így a
helyi munkaerô-kereslet jelentôsen csökkent. Hasonlóképpen jártak a korábbi
mezôgazdasági termelôszövetkezetek üzemei, majd késôbb maguknak a terme-
lôszövetkezeteknek egy része is. Az 1990-es években már megjelentek új befek-
tetôk is, minek következtében helyben, azon belül is elsôsorban Nagykátán (pl.
SCA Packaging Hungary, Clarion Hungary), egyre több munkahely létesült.
Természetesen a korábban említett kedvezôtlen közlekedés-földrajzi helyzet,
valamint az iskolai végzettség alacsony színvonala nem igazán ideális vonzó
tényezô. Napjainkban az 1000 fôre jutó gazdasági vállalkozások száma (51)
ebben a kistérségben a legalacsonyabb a régióban és azok is inkább kis- és
középvállalkozások. A 10 fônél több alkalmazottat foglalkoztató cégek száma
mindössze 124. Döntô többségük ipari- és építôipari, kereskedelmi, illetve
egyéb szolgáltatási tevékenységet folytat (KSH 2003). Az egyéni vállalkozások
száma szintén alacsony (5792), vagyis a lakosság gazdasági aktivitása nem ki-
elégítô. Az egyéni vállalkozók döntô többsége alapvetôen szolgáltatási tevé-
kenységgel foglalkozik (Burányi et al. 1999).

A térség gazdasági helyzete nem tekinthetô ideálisnak azért sem, mert Nagy-
káta méreténél és gazdasági súlyánál fogva nem képes valódi központként funk-
cionálni. Különösen erôs a fôváros vonzó-elszívó hatása a kistérségre. A foglal-
koztatottak kénytelenek lakóhelyüktôl viszonylag távol esô munkahelyen dolgoz-
ni. Bár a rendszerváltozáshoz kapcsolódó gazdasági visszaesés kapcsán az ingá-
zók száma csökkent, napjainkban arányuk már magasabb, mint az 1980-as évek-
ben. A visszaesés oka az volt, hogy a rendszerváltozást követôen az ingázókat az
elsôk között bocsátották el a megnövekedett utaztatási költségek miatt. A rend-
szerváltozás elôtt az ingázási csúcs idején a helyben lakó foglalkoztatottak több
mint 53%-a ingázott, többségük Budapestre (Burányi et al. 1999). A 2001. évi
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Népszámlálás adatai szerint a Társulás területén a foglalkoztatottak 57%-a ingá-
zik, közülük 68% Budapestre. (2. táblázat). Budapesten kívül más település nem
tud jelentôs vonzó hatást gyakorolni a térségre. Még a térség központjának
nevezhetô Nagykátára sem ingáznak sokan. Meglepô módon a környezô
nagyobb településeken (Cegléd, Jászberény, Szolnok) sem vállalnak munkát
tömegesen. Mindezt jól szemlélteti, hogy Szentlôrinckáta kivételével, ahol
Jászberény az elsô számú céltelepülés, minden településrôl Budapestre ingáznak
a legtöbben. 
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2. táblázat
Az ingázók legfontosabb céltelepülései

a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás településein, 2001

Ingázók számaCéltelepülés

Budapest 9750

Nagykáta 1066

Sülysáp 504

Jászberény 347

Monor 310

Tápiószecsô 243

Tápiószele 223

Cegléd 155

Vecsés 153

Gyömrô 107

Szentlôrinckáta 94

Mende 89

Szolnok 81

Ecser 75

Tápióbicske 71

Tápiószentmárton 68

Szentmártonkáta 58

Kóka 56

Tóalmás 53

Egyéb településre ingázó 919

Ingázók száma összesen 14 4225

Helyben dolgozók száma összesen 10 628

Forrás: KSH Népszámlálási adatok.



A második helyen 8 esetben Nagykáta (Tápióbicske, Tápióság, Farmos,
Szentmártonkáta, Tápiógyörgye, Tápiószele, Tápiószentmáront, Pánd), 4 eset-
ben Sülysáp (Kóka, Mende, Tápiószecsô, Uri), két esetben Monor (Bénye,
Káva), valamint 1-1 esetben Budapest (Szentlôrinckáta), Jászberény (Nagykáta),
Mende (Sülysáp), és Szentlôrinckáta (Tóalmás) áll. Cegléd legjobb helyezése
csupán a 3. hely (Tápiószele, Tápiószentmáron), Szolnoké pedig csupán a 4.
(Tápógyörgye, Tápiószele).

A gazdasági helyzet vizsgálatakor mindenképpen vissza kell térnünk a mezô-
gazdaságra. A térség adottságai nem a legkedvezôbbek, ezért a mezôgazdaság-
ban foglalkoztatottak aránya alig több mint 3%. A korábbi termelôszövetkezetek
nagyobb része tönkrement, és inkább csak a maradványaikon létrejött társas vál-
lalkozások (120), valamint egyéni vállalkozások (229) mûködnek. A Tápiómen-
tén a talaj minôsége kifejezetten rossznak nevezhetô, jellemzôen 15–20 AK.
Ezért, bár országos viszonylatban magas a gazdasági társaságok és az egyéni gaz-
dálkodók által mûvelt átlagos földterület (AMO 2001), a termesztett növények ter-
méshozama (gabonafélék, szántóföldi zöldségfélék, repce) alacsony. A mezôgaz-
dasági termelés értékét tekintve a társas vállalkozások még el tudják érni az
Alföld egészére jellemzô értéket, de az egyéni gazdálkodók már az egyik leg-
alacsonyabb egy gazdálkodóra jutó termelési értékkel jellemezhetôek. A térség-
ben talán csak az utóbbi évtizedekben elterjedt fóliasátras zöldségtermesztésnek
van jövôje. Az intenzív kertészettel foglalkozó egyéni gazdálkodók száma kife-
jezetten magas a Duna-Tisza közének ezen a részén, akik elsôsorban a fôvárosi
piacra termelnek.

Mindezek tükrében nem véletlen, hogy komplex versenyhátránnyal jelle-
mezhetô a kistérség (Nemes Nagy 2004). A kistérség periférikus helyzetét az
interjúalanyok egyike kifejezô módon a „Pest megye Szabolcsa” elnevezéssel
jellemezte.

Farmos társadalmi-gazdasági helyzete

A Tápiómente alaposabb megismerése céljából egy kiválasztott mintatelepü-
lés (Farmos) példáján keresztül ismertetjük a térség alapvetô társadalmi-gaz-
dasági jellemzôit.

A település kiválasztásának indoka, hogy a települést érinti a Tápiómentét
átszelô vasúti fôvonal (Budapest-Újszász-Szolnok), a foglalkoztatottak között
magas az ingázók aránya, és a térség nevét is adó Tápió valamint a Hajta is
Farmos határában folynak, melyek a település hétköznapi életére is jelentôs
hatást gyakorolnak. (Kiss 1968). Az egykori vizes-mocsaras élôhelyek mára
jórészt kiszáradtak, de még mindig nagy méretû nádas és szikes található a falu
határában. Mivel ritka növények is elôfordulnak a környéken, ezért nagy terüle-
ten tájvédelmi körzetet jelöltek ki. Mindezek alapján Farmos a Tápiómente egé-
szére jellemzô adottságokkal rendelkezik, melyek ideális mintatelepüléssé te-
szik.
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A lakosság száma, hasonlóan a Tápiómente egészéhez, az 1960-as évekig
dinamikusan növekedett, ekkor közel 4100 lakosa volt a falunak. Ezt követôen
az 1990-es évek elejéig csökkent a népesség száma. Az 1990-es években azon-
ban, az elôzôekben már említett bevándorlás felerôsödése miatt, újra gyors
népességnövekedés indult el. Jelenleg valamivel több, mint 3700 fô lakik a falu-
ban. Itt is megfigyelhetô az egész térségre jellemzô folyamat, vagyis a születési
és halálozási arányszámok folyamatosan romlása, de az intenzív bevándorlás
Farmoson is növekvô lélekszámot eredményez (3. táblázat). A bevándorlók
jórészt a fôvárosból kiszoruló alacsony státusú emberek, akik fôként a falu kül-
területén, az egykori szôlôskertekben álló kis alapterületû, és alacsony komfort-
fokozatú házakba költöztek. A helyi „ôslakosság” és a beköltözôk között jól
tapintható ellentét feszül, mivel körükben magas a munkanélküliség, és sokan
szinte kizárólag a szociális segélyekbôl élnek6. A felmerülô problémák közé
sorolható az eltérô viselkedési kultúra is. Természetesen elônyös oldala is van a
növekvô népességnek, hiszen ezáltal a falu bevételei növekednek, valamint a
helyi általános iskolában is növekvô tendenciájú a gyerekszám. Ez lehetôvé
teszi, hogy minden évben két osztályt indítsanak, és így hosszú távra biztosítsák
a helyi oktatás fennmaradását.

A település gazdasági helyzete korántsem tekinthetô kedvezônek, helyben
meglehetôsen kevés munkahely van. A 2001. évi Népszámlálás adatai szerint
közel 1200 foglalkoztatott él a településen, de közülük csupán 367 fô dolgozik
helyben. A három legnagyobb farmosi vállalkozás összesen alig 100 fôt foglal-
koztat. Ezen kívül a helyi általános iskola foglalkoztat még 28 pedagógust7, a
Tápió és Vidéke ÁFÉSZ által bérbe adott üzlethelységekben pedig idénytôl füg-
gôen 20–25 ember dolgozik8. 

A legtöbb embert a helyi szolgáltatás (elsôsorban a kereskedelem) foglalkoz-
tatja. Összesen 59 olyan üzlet mûködik Farmoson, ahol valamilyen szolgáltatást
lehet igénybe venni. A kis alapterületû élelmiszerboltokból található a legtöbb,
de magas számban találhatunk különbözô vendéglátóhelyeket (4. táblázat). A
falusi életvitelre utal a zöldség- és gyümölcsárusító helyek alacsony, valamint a
táp- és takarmányboltok magas száma. Ezek nagy része családi vállalkozásban
mûködik, de így is sok helyi lakos számára biztosít munkalehetôséget. 
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3. táblázat
Farmos népmozgalmi mutatóinak változása 1979–2001

Tényleges
szaporodás

Vándorlási
különbözet

Természetes
szaporodás

HalálozásÉlveszületésIdôszak

1970–1979 581 427 154 -170 -16

1980–1989 385 557 -172 -252 -424

1990–2001 386 608 -222 587 365

Forrás: KSH Népszámlálási adatok.



Egyes vélemények szerint azonban csak néhány családi vállalkozás lehet
hosszabb távon életképes9. Az iparból élôk elsôsorban a faluban mûködô három
nagyobb cégnél, valamint vállalkozóként dolgoznak. A Seminis Hungária Seeds
Ltd. a legnagyobb foglalkoztató (idénytôl függôen 40–45 fô). A kaliforniai szék-
helyû cég a szomszédos Tápiószelén már több mint egy évtizede mûködô vetô-
magüzem szakmai tapasztalataira alapozva építette fel 2002-ben egyik európai
központját Farmoson. Az üzemben ennek megfelelôen elsôsorban farmosi és
tápiószelei alkalmazottak dolgoznak. Mivel az itt folyó munka minôsége megfe-
lel a befektetô elvárásainak, ezért a közeljövôben az üzemcsarnok bôvítését ter-
vezik. Ezen kívül a könnyûipar képviselteti magát. A 3Ász Kft. 1995 óta mûkö-
dik az egykori tanyai iskola helyén, és alapvetôen zoknigyártással és harisnya-
forgalmazással foglalkozik (20–25 fô). A Kenguru-Gold Kft. szintén az 1990-es
években alapított üzemet Farmoson, és a 3Ász Kft-hez hasonlóan elsôsorban helyi
nôi munkaerôt foglalkoztat (36 fô). Kérdés az, hogy a jövôben mennyire tudnak
majd megbirkózni az olcsó távol-keleti árukkal. Amennyiben ez a két üzem is
bezárná a kapuját, akkor a különösen nehéz helyzetbe kerülne a település.

A mezôgazdaságban foglalkoztatottak elsôsorban az egykori termelôszövet-
kezet maradványain létrejött vállalkozásban dolgozik. Az egyéni gazdálkodók
között van néhány nagyobb területen (20–30 hektár) gazdálkodó, de jellemzôbb
az 1–2 ha területen folytatott kiegészítô gazdálkodás. A legfontosabb termesztett
növények a gabonafélék, a napraforgó, a szabadföldi zöldségfélék és a repce10.
A termelést több tényezô is nehezíti. Napjainkban az egyik legfontosabb tényezô
a mezôgazdasági termelésben az, hogy a falu határában található természetvé-
delmi területen (Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet) speciális szempontokat
kell érvényesíteni a termelés során11. A szántóföldi gazdálkodást nehezíti a ter-
môföldek alacsony aranykorona értéke (17,8 AK – KSH 2000), valamint az érté-
kesítés problémák is. A közelben csak kisebb malmok mûködnek (Tápiószele,
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4. táblázat
A Farmoson található üzletek

Üzlet típusa Száma

Élelmiszer 14

Vendéglátás 11

Fodrászat-kozmetika 8

Mûszaki cikkek 5

Ruházat 4

Zöldség-gyümölcs 4

Táp-takarmány 4

Egyéb 9

Összesen 59

Forrás: Saját adatgyûjtés. 



Jászberény), ezért a termést nagy távolságba kell elszállítani. Korábban a terme-
lôszövetkezetnek volt paradicsomfeldolgozó üzeme a faluban, de ez már nem
mûködök, így a fóliasátrakban termelt zöldségeket is Budapestre kell szállítani.
Az utóbbi idôk szeszélyes idôjárása rányomta a bélyegét a termelés minôségére
és mennyiségére, ráadásul az Európai Unióhoz történt csatlakozás után a
felvásárlási árakat lenyomták a külföldrôl beáramlott áruk. Kiutat jelenthetne a
rossz minôségû szántóföldek rétté vagy legelôvé alakítása, illetve a termelés
takarmánynövényekre történô átállítása. Az átállást keresleti oldalról azonban
nehezíti, hogy a településen korábban elterjedt szarvasmarhatartás szinte meg-
szûnt, mára már csak 13 háznál tartanak szarvasmarhát12. A gazdák többsége
mindössze 2–4 tehenet tart, és összesen kb. 400 liter tejet adnak le naponta a
faluban mûködô tejátvevôben. Mindössze egy nagyobb szarvasmarha telep van
a faluban, ahol szintén jelentôsen csökkent a tehenek száma az utóbbi idôben, és
már csak 20 tehenet tartanak. Ebben a gazdaságban naponta kb. 350 liter tejet
termelnek, de a tulajdonos a közeljövôben felszámolja a telepet13. A szarvasmar-
hatartás visszaesésének oka az, hogy, a tej felvásárlási ára alacsony, ezért nem
tudnak gazdaságosan termelni.

A foglalkoztatottak nagyobb része azonban nem Farmoson, hanem a környezô
településeken talál munkát, Budapesten 440 fô, Nagykátán 95 fô, Tápiószelén 71
fô, Cegléden 12 fô, Szolnokon 12 fô, Tápiógyörgyén 9 fô, egyéb településen 108
fô, változó településen pedig 77 fô. Az ingázók jellemzôen férfiak (65%), közép-
korúak (53%-uk 30–49 év közötti), érettséginél alacsonyabb végzettségûek
(70%), és többségük a tercier szektorban dolgozik (5. táblázat). Ezek az adatok jól
mutatják, hogy az ingázók jellemzôen alacsony képzettséget kívánó betanított
munkát végeznek. Fontos megjegyezni, hogy a tanulók ingázási irányai nem
esnek egybe a foglalkoztatottakéval. A legfontosabb céltelepülések a gimnáziu-
mokban továbbtanulóknál Jászberény, Cegléd, Szolnok, Nagykáta (a végzôsök
76%-a gimnáziumban tanul tovább), a szakmunkásképzôbe továbbtanulók eseté-
ben pedig Cegléd, Jászberény, Nagykáta (24%)14. Összesen kb. 180-an tanulnak
más településen, a fôiskolai és egyetemi hallgatókkal együtt.

Természetesen Farmosra is ingáznak foglalkoztatottak a környezô települé-
sekrôl, bár sokkal alacsonyabb számban. A más településekrôl bejáró foglalkoz-
tatottak száma nem haladja meg a 100-at, a tanulóké pedig az 50-et. 
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5. táblázat
A helyben dolgozók és ingázók megoszlása ágazat szerint, 2001

Forrás: KSH Népszámlálási adatok.

Ingázók számaHelyben dolgozók számaTevékenység

Mezôgazdaság 63 34

Ipar, építôipar 8315 368

Szolgáltatás 221 422

Összesen 367 827



Mivel helyben kevés vállalkozás mûködik, az önkormányzat nehéz anyagi
helyzetben van, gyakran még a fejlesztési pályázatokhoz szükséges önrészt is
nehezen tudja elôteremteni. Az egész Tápiómentére jellemzô, hogy olyan célra
pályáznak az önkormányzatok, amit már nem lehet tovább halasztani, vagy kény-
telen olyan pályázatokon indulni (sokszor ad hoc jelleggel), melyeket 100%-ban
finanszíroz a kiíró16. Jelenleg a helyi ivóvíz-hálózat fejlesztésére, a kommunális
hulladék elhelyezésére, valamint a kommunális szennyvíz kezelésére koncentrál-
nak. Azonban a két utóbbi beruházásnál egyelôre csak a pályázati szakaszban tar-
tanak. Az utóbbi kettôvel különösen sok probléma adódott, hi-szen sok település
összefogására van szükség, amit elég nehéz megvalósítani. A fejlesztéseket
nehezíti az a tény is, hogy a község településrendezési terve csak 2004. decem-
ber 31-i határidôvel készült el.

A jövôben Farmos fejlôdése szempontjából mindenféleképpen fontos a fenti
célok megvalósítása, kiegészülve a közúthálózat fejlesztésével (elsôsorban a
településeket elkerülô utak építése, valamint a meglévô úthálózat, elsôsorban a
31-es út, fejlesztése révén). Ebben az esetben további befektetôk is érkezhetnek
a településre, vagy a környezetében fekvô településekre. Ezen kívül kitörési pont
lehet a turizmus is. A lakossági fórumon úgy tûnt, hogy lenne fogadókészség a
lakosság körében a falusi-turizmus feltételeinek a kialakítására, de teljesen az
elejérôl kellene kezdeni a szükséges infrastruktúra kiépítését (szálláshelyek,
vendéglátás stb.), és meg kellene keresni a térség szimbólumait is (a lakossági
fórumon felmerült ötletek: valamilyen gyümölcs, lekvár, gólya, tájvédelmi kör-
zetre alapozva a természeti értékek).

Farmos lakosságának térhasználata, és közlekedési szokása

Egy település életében nagyon fontos az, hogy a lakosok a helyben nem elér-
hetô árukat és szolgáltatásokat, valamint munkahelyüket milyen módon és men-
nyi idô alatt tudják elérni, illetve, igénybe venni. Ez alapvetôen meghatározza az
ott lakók életkörülményeit. Ezeket az információkat természetesen csak szemé-
lyes találkozás alkalmával, kérdôíves felmérés segítségével lehet megszerezni.
2004. július 11–18 között 5 kérdezôbiztos17 segítségével felmérést végeztünk
Farmoson. A felmérés véletlen mintavétellel történt, mely során összesen 216 fôt
kérdeztünk meg.

A megkérdezett foglalkoztatottak ingázási szokásai szoros kapcsolatban van-
nak a korábban elemzett népszámlálási adatokkal: 15 fô dolgozik helyben, 42
ingázik. A legfontosabb céltelepülés természetesen Budapest (20 fô), majd
Nagykáta (4 fô), Jászberény (3 fô), Szolnok (2 fô), Tápiószele (2 fô), egyéb
településre 8 fô, változó településre 3 fô ingázik. A megkérdezettek több mint
fele (51%) azért ingázik naponta más településre, mert helyben semmilyen mun-
kalehetôséget nem talál, 37%-uk pedig nem talál végzettségének, vagy elvárá-
sainak megfelelô munkahelyet. Az ingázás gyakorisága egy kivétellel (Elekre jár
dolgozni egy fô) napi rendszerességû. A legtöbb ingázó által választott közleke-
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dés eszköz Budapest és Nagykáta esetében a vonat, de meglepô módon a köz-
vetlen vasúti kapcsolat ellenére Szolnok esetében nem egyértelmû a vasút fölé-
nye. Jászberény és Cegléd esetében a vonat értelemszerûen kiesik, és a buszköz-
lekedés hiányosságai miatt inkább személygépkocsival közlekednek. Erre a hiá-
nyosságra utal az is, hogy a szomszédos Tápiószelére sem busszal ingáznak az
emberek, hanem személygépkocsival. A közlekedési eszköz kiválasztását a vo-
nat és a busz esetében elsôsorban az alternatíva hiánya magyarázza, a személy-
gépkocsinál pedig a busz, illetve, vasúti menetrend hiányosságai, valamint ké-
nyelem és a gyorsaság.

Az ingázóknak az egyes közlekedési módokról alkotott képe igen vegyes.
A vonattal ingázók fele-fele arányban elégedettek és elégedetlenek a szolgáltatás
színvonalával. Legtöbben a rossz szellôzést, a piszkos vagonokat, és a késéseket
említik problémaként. A busszal már csak az utasok negyede (24%) elégedetlen,
fôleg a menetrend hiányosságai és a lassúsága miatt.

Az egyes közlekedési lehetôségekrôl a lakosság által alkotott képet részlete-
sebben is vizsgáltuk azok pontozásos értékelésére kérve a megkérdezetteket (ún.
Likert skálát alkalmazva, ahol az 1-es osztályzat a nagyon rossz, az 5-ös osztály-
zat a kiváló – Babbie 1996). A megkérdezettek ez alapján a vonatok járatsûrû-
ségével alapvetôen elégedettek, de azok sebességével és a tisztaságával már
kevésbe (6. táblázat). A buszokkal kapcsolatban pont fordított a helyzet, vagyis
a járatsûrûség hagy kívánnivalót maga után, míg a tisztaságuk és sebességük
jónak mondható. A vasúti- és a buszközlekedés eltérô értékelésében nyilván sze-
repet játszik az a tény is, hogy a legközelebbi buszmegálló átlagosan 250–400 m
távolságban van a megkérdezettek lakhelyétôl, míg a falu szélén lévô vasútál-
lomás átlagosan 550–700 méter távolságban. A közúti közlekedéssel kapcsolat-
ban már sokkal rosszabb a helyzet, hiszen mind az utak állapotát, mind a forga-
lom erôsségét elég rossznak minôsítették. Ennek alapvetô oka a falun áthaladó
tranzitforgalom, amelyet a falu lakossága általában elviselhetetlennek tart. 
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6. táblázat
A közlekedési lehetôség minôsítése a megkérdezettek körében

PontszámA minôsítés tárgya

Buszok minôsége és tisztasága 3.6

Buszok sebessége 3.8

Buszok járatsûrûsége 3.1

Utak állapota 2.3

Forgalom erôssége az utakon 2.3

Vasúti kocsik minôsége és tisztasága 3.1

Vonatok sebessége 3.2

Vonatok járatsûrûsége 4.2



Összességében Farmos közlekedési helyzetével, a környezô települések elér-
hetôségével a megkérdezettek 71%-a elégedett, ami igen kedvezônek nevezhe-
tô. Mindezt alátámasztja az is, hogy a megkérdezettek közül mindössze 20 fô
tervezi, hogy elköltözik a településrôl. A legtöbben Budapestet (5 fô), valamint
általánosságban Pest megyét (5 fô) jelölték meg a számukra kívánatos lakhely-
nek.

Fontos vizsgálati szempont volt az, hogy a megkérdezettek különbözô áruk
vásárlása, és szolgáltatások igénybe vétele során hogyan használják a teret,
vagyis mely településekre járnak rendszeresen, és milyen céllal. A vizsgálat
során a közlekedési módot, és a közlekedésre fordított idôt is figyelembe vettük
(7. táblázat).

A háziorvosi ellátást szinte minden megkérdezett helyben veszi igénybe,
értelemszerûen, elsôsorban kerékpárral (87 említés), vagy gyalog (74 említés),
de még a falun belüli közlekedésnél is nagyobb arányban említették a személy-
gépjármûvet (26 említés). 

A szakorvosi ellátást legtöbben a kistérség központjában, Nagykátán veszik
igénybe. Ezen kívül sokan járnak Budapestre, Ceglédre. Budapestre és
Nagykátára, többségük vonattal. Nagykáta és Cegléd esetében azonban sokan
utaznak személygépkocsival (57, illetve, 12 említés), illetve ennek hiányában
busszal. Fontos megjegyezni azt is, hogy szakorvoshoz, illetve korházba sok
idôs embert mentôvel visznek, amely azonban túlságosan is hosszadalmas utazá-
si idôt eredményez a sok kitérô miatt. 

Különbözô hivatalos ügyek (rendôrség, bíróság, ügyvéd, okmányiroda stb.)
intézése céljából szintén Nagykátára járnak elsôsorban az emberek, vonattal (65
említés) és személygépkocsival (61 említés) nagyjából hasonló arányban közle-
kedve. Nem meglepô módon magas a Budapestre járók száma, de ez összefüg-
gésben van a Budapestre ingázók magas számával. 

Szórakozni viszonylag kevesen járnak a megkérdezettek közül, közöttük is
Budapestet és Szolnok említették a legtöbben. Jól megfigyelhetô, hogy ezen ese-
tekben legszívesebben személygépkocsival közlekednek, ami összefüggésben
lehet a szórakozási igény és a jövedelmi viszonyok közötti összefüggéssel is. 

Piacra szintén Nagykátára járnak a megkérdezettek, elsôsorban vonattal (39
említés), és személygépkocsival (35 említés). Nagyobb számban járnak még
ezen kívül Jászberénybe is, fôleg személygépkocsival (6 említés). 

Élelmiszert legtöbben helyben vásárolnak, az elôzôekben már látott módon
itt is nagyjából azonos arányban gyalog (74 említés) és kerékpárral (86 említés)
közlekedve. Ezen kívül sok járnak át Nagykátára személygépkocsival (13 emlí-
tés) és vonattal (12 említés), valamint a ceglédi hipermarketbe, fôleg személy-
gépkocsival.

A mûszaki cikkek vásárlása terén volt a legszínesebb a kép, hiszen a
Nagykátán, Farmoson és Budapesten kívül sokan járnak még Ceglédre (32 emlí-
tés), Jászberénybe (25 említés), valamint kisebb számban Szolnok, Tápiószele,
Kecskemét neve is megtalálható az említett települések között. A leggyakoribb
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közlekedés eszköz Nagykátára a vonat (35 említés) és a személygépkocsi (32
említés) nagyjából azonos arányban, Budapestre a személygépkocsi. Farmoson
megint csak a kerékpárral (22 említés) vagy gyalog (19 említés) mennek vásá-
rolni.

A ruházat és cipô vásárlását szintén több településen vásárolják a megkérde-
zettek. A legtöbben helybe, elsôsorban kerékpárral (49 említés) és gyalog (28
említés) közlekedve. A második helyen áll Nagykáta, ahova személygépkocsival
(34 említés) és vonattal (24 említés). Ezen kívül fontosabb céltelepülés még
Budapest, Cegléd (19 említés) és Jászberény (25 említés) is. 
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7. táblázat 
Az egyes áruk és szolgáltatások igénybe vételének helye

és a közlekedés módja a megkérdezettek körében

Közlekedésre for-
dított idô (perc)

Leggyakoribb
közlekedési eszköz

Említések
száma

Igénybevétel
helye

Háziorvosi ellátás 1. Farmos 205 kerékpár 9

2. Budapest 8 vonat 106

3. Tápiószele 2 szgk. 10

Szakorvosi ellátás 1. Nagykáta 159 vonat 24

2. Budapest 31 vonat 114

3. Cegléd 23 szgk. 30

Hivatalos ügyek 1. Nagykáta 138 vonat 26

2. Farmos 77 gyalog 9

3. Budapest 15 vonat 110

Szórakozás 1. Budapest 27 szgk. 90

2. Szolnok 16 szgk. 43

3. Farmos 14 gyalog 8

Piac 1. Nagykáta 93 vonat 22

2. Jászberény 10 szgk. 26

3. Tápiószele 4 szgk. 8

Élelmiszer 1. Farmos 188 kerékpár 8

2. Nagykáta 27 szgk. 16

3. Cegléd 25 szgk. 27

Mûszaki cikk 1. Nagykáta 81 vonat 23

2. Farmos 50 kerékpár 11

3. Budapest 36 szgk. 82

Ruházat, cipô 1. Farmos 91 kerékpár 9

2. Nagykáta 60 szgk. 17

3. Budapest 36 vonat 103



Összességében megállapíthatjuk, hogy a három legfontosabb település a
lakosság ellátása szempontjából maga Farmos, valamint Nagykáta és Budapest.
Ezen kívül jelentôsebb szerepet kap még a szakorvosi ellátásban, és az élelmis-
zerellátásban Cegléd, Jászberény és Tápiószele, valamint a háziorvosi ellátásá-
val Tápiószele. A leggyakrabban használt közlekedés eszköz helyben a kerékpár,
Farmos – Nagykáta viszonylatban a vonat és a személygépjármû, Farmos –
Budapest viszonylatban pedig a vonat. Nagykáta tehát ideális elérhetôségû, hi-
szen a mindkét közlekedési eszköz esetben 20 perc körüli közlekedési idôvel
elérhetôk az egyes áruk és szolgáltatások, legfeljebb azok kínálata nem megfe-
lelô. 

Összefoglalás

A Tápiómente a budapesti agglomeráció peremén fekszik, és több szem-
pontból is jelentôs mértékben függ a fôvárostól. A helyi gazdaság nem kínál ele-
gendô és megfelelô munkahelyet, és a térség központjaként funkcionáló
Nagykáta sem tudja ezt pótolni. Ennek következtében a Budapestre ingázók ará-
nya nagyon magas, ami természetesen jelentôs idôveszteséget jelent minden nap
a munkavállalóknak. Az ingázók helyzete hosszú távon nem nevezhetô stabil-
nak, hiszen egy esetlegesen bekövetkezô gazdasági visszaesés során feltételez-
hetôen az elsô elbocsátottak között lennének. A helyzetet tovább rontja, hogy a
térség, a közúti közlekedés szempontjából kedvezôtlen helyzetben van. 

Farmos a térség tipikus települése, ahol szintén kevés munkavállaló talál
helyben munkát, és azok is elsôsorban a tercier ágazatban. Mivel az ingázók
között itt is Budapest az elsôszámú céltelepülés, értelemszerûen vasúttal utaznak
a legtöbben, pedig magával a szolgáltatással elégedetlenek az utasok (a vasútál-
lomás a falu szélén helyezkedik el, és a szolgáltatás minôségét „csupán” köze-
pesre értékelték). A közelebbi központi funkcióval rendelkezô településekkel
való kapcsolattartásban Budapesttel ellentétben, a közúti közlekedés nagy sze-
repet kap. A közutak állapotával, és a rajtuk tapasztalható forgalom nagyságával
azonban nagyon elégedetlenek a helyi lakosok. Mindez a jövôben még sok prob-
lémát okozhat, hiszen a helyi lakosság ellátásában a vasúton is elérhetô
Budapesten, Nagykátán és Tápiószelén kívül Cegléd és Jászberény is fontos sze-
repet játszik.

Hivatkozások

Babbie, Earl (1996) A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó
Berényi István (1996) A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó
Burányi Endre – Schuchmann Péter – Barta Györgyi (1999) A Tápiómenti kistérség területfe-

jlesztési koncepciója. Budapest, PESTTERV-MTA-RKK. 
Kiss Béla (1968) Farmos község története 1968-ig. Kézirat. Farmos
Marosi Sándor – Somogyi Sándor (szerk. 1990) Magyarország kistárjainak katasztere. MTA-

FKI. Budapest 

156
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Ortutay Gyula (szerk., 1977–82) Magyar Néprajzi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest 
Papp-Váry Árpád (szerk. biz. elnöke, 1999) Magyarország atlasza. Cartographia, Budapest

Interjúk
Nagy István, a Farmosi Agro Kft. tulajdonosa
Szinoh István, falugazdász 
Bozóky Béláné, tejátvevô gondnoka
Kiss Sándor, Tápiószele és Vidéke Áfész, igazgató
Csillik Béláné, 3Ász Kft, ügyvezetô igazgató
Tokaji Gyula, Seminis Hungária Seeds Ltd., igazgató
Major Nándorné, Kenguru-Gold Kft, üzemvezetô
Kollár Ferenc, Általános Iskola, igazgató

A felmérés keretében rendezett lakossági fórum meghívott résztvevôi (Farmos,
Mûvelôdési Ház – 2004. július 15.):

Bori Attila, Tápiómente Területfejlesztési Társulás, kistérségi megbízott 
Boros Zoltán, polgármester, Farmos
Fogarassi Gyula, Pro Régió Kht., programiroda-vezetô
Kardos Endre, Magyar Turizmus RT. Budapest-Közép-Dunavidéki Regionális Marketing
Igazgatóság, igazgató 
Kuszák Miklós, Pest Megyei Területfejlesztési Kht. igazgató

Adatforrások

KSH (2000) Földhasználat Magyarországon a 2000. évben – településsoros adatok. Budapest
KSH (2002) Magyar Statisztikai Évkönyv 2001. Budapest
KSH (2003) Területi Statisztikai Évkönyv 2002. Budapest
KSH (2003) Népszámlálás 2001. Budapest

Lábjegyzetek

1 A Tápiómente elnevezés elsôsorban a helyi szájhagyományban jelenik meg.  A Magyar Népraj-
zi Lexikon (Ortutay 1977–82), és a Magyarország atlasza (Papp –Váry 1999) a Tápióvidék el-
nevezést használja, de a Ceglédi Kossuth Múzeum, mely kezeli a Cegléd és vonzáskörzete nép-
rajzi régió néprajzi gyûjteményét, Tápiómente néven említi a térséget.

2 2004-ben csatlakozott a Tápiómente Területfejlesztési Társuláshoz Jászfelsôszentgyörgy
(Jászberényi kistérség) és Újszilvás (Ceglédi kistérség), de ennek kizárólagos oka a tervezett
csatornázás megtervezése és lebonyolítása volt. Az említett két település tehát nem része a
Tápiómentének, így jelen vizsgálatnak sem részei.

3 A Tápiómente elnevezés elsôsorban a helyi szájhagyományban jelenik meg.  A Magyar Népraj-
zi Lexikon (Ortutay 1977–82), és a Magyarország atlasza (Papp –Váry 1999) a Tápió-vidék el-
nevezést használja, de a Ceglédi Kossuth Múzeum, mely kezeli a Cegléd és vonzáskörzete nép-
rajzi régió néprajzi gyûjteményét, Tápiómente néven említi a térséget.
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4 2004-ben csatlakozott a Tápiómente Területfejlesztési Társuláshoz Jászfelsôszentgyörgy
(Jászberényi kistérség) és Újszilvás (Ceglédi kistérség), de ennek kizárólagos oka a tervezett
csatornázás megtervezése és lebonyolítása volt. Az említett két település tehát nem része a
Tápiómentének, így jelen vizsgálatnak sem részei.

5 Boros Zoltán, Kollár Ferenc szóbeli közlése alapján.
6 Kivéve az általános iskolai végzettségûek arányát tekintve a 15 évnél fiatalabb népesség között,

ott ugyanis a Dabasi kistérség áll az utolsó helyen.
7 Ezen kívül 1877 fô ingázik más településre.
8 Boros Zoltán, Kollár Ferenc szóbeli közlése alapján. 
9 Bár csak a tanári kar fele helyi lakos, a többiek Jászberénybôl, Tápiószelérôl és Tápiógyör-

gyérôl ingáznak (Kollár Ferenc szóbeli közlése alapján).
10 Kiss Sándor szóbeli közlése alapján. 
11 Kiss Sándor szóbeli közlése alapján. 
12 Szinoh István közlése alapján.
13 A felmérés során még folyamatban volt a NATURA 2000 programba bevont területek kije-

lölése, de már többen felvetették a lakossági fórumon, hogy nehezíti a mezôgazdasági terme-
lést. 

14 Bozóky Béláné szóbeli közlése alapján.
15 Nagy István szóbeli közlése alapján. 
16 Kollár Ferenc szóbeli közlése alapján. 
17 2001-ben még nem mûködött a Seminis farmosi üzeme, melyben jelenleg kb. 20–25 helyi

foglalkoztatott dolgozik. 
18 Bori Attila szóbeli közlése alapján.
19 Buda Dávid, Hári Beáta, Módos Rita, Ódor Noémi, Tóth János – II. évf. geográfus és földrajz

szakos hallgatók.
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