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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 geográfiának 

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 fogalmával kapcsolatos 

ellentmondásokat. 

 

Hosszú ideje folyik a vita a földrajz, mint önálló, egyszersmind egységes 

diszciplína jövőjéről. Ezekben a vitákban a táj az egyik legvitatottabb, de egyben talán 

legígéretesebb kutatási területként merül fel, mivel magában hordozza mindazokat a 

néha valóban áthidalhatatlannak tűnő 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 

kettősség Humboldt óta tetten érhető a tájföldrajz fejlődésében is. 

 

Ennek a vitának napjainkban különös aktualitást ad, hogy a földrajz új kihívások 

előtt áll, itthon és külföldön egyaránt. Ezek közül talán a legfontosabb, a közfigyelem 

középpontjában álló téma a fenntartható fejlődés, vagy általában a fenntarthatóság. 

Szinte minden globális változásokkal foglalkozó tudományos munkának ez az egyik 

kulcsszava. Richards K. (2004) a földrajzos társadalom erkölcsi felelősségét 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) gondolatébresztő cikke is, 

amelyben arra figyelmeztet, hogy a földrajz előtt álló feladatok tudományágunk 

„intellektuális erejének” egyesítését igénylik, ellenkező esetben „e feladatok 

megoldását más diszciplínák keretei között fogják elvégezni”. 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 (támadták/támadják is sokan (Lóczy D. 

2002)). A következőkben a „forgalomban lévő” táj definíciók két problematikus 

elemét járom körül, amelyek részben a földrajz kettészakadásának okaira is 

rávilágítanak. 

 

A tájat tudományterületünk művelői sokféleképpen definiálták. A 

meghatározások két sarkalatos elemével, a természeti és társadalmi tényezők 

szerepével, valamint a tájak lehatárolásának problémájával foglalkozom. A hazai 

geográfus szerzők (Mendöl T. 1932, Bulla B. 1947, Pécsi M. 1972, Marosi S. 1980) 

által alkotott definíciókban a táj a természeti és társadalmi folyamatok eredőjeként 

jelenik meg. Ez a megközelítés volt jellemző hazánkban már a két világháború között 

(Probáld F. 2001) és a német nyelvterületen is (Lóczy D. 2002). Mendöl az embert a 

táj „dinamikus tényezőjeként” említi, Bulla is a tájalkotó tényezők közt sorolja fel az 

„ember tájalakító, kultúrateremtő tevékenységét”, míg Pécsi a tájat 

„természettörténeti és…gazdasági, társadalomtörténeti fejlődés eredményeként” 

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 

tényezők összessége…”1. Ez a megfogalmazás véleményem szerint háttérbe szorítja a 

táj társadalomföldrajzi aspektusait, leíró adatokká fokozva le szerepüket egy 

tájkutatási munkában. Marosi Sándor értelmezése szerint egyébként a példának 

felhozott terület sem tájnak, hanem „konkrét környezetnek” minősül, amely 

álláspontja szerint térben és időben változékonyabb. 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 

                                                 
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, jellegzetes 
felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel és rendszerekkel, valamint az 
emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a 
mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek.” 



térkategóriaként akkor alkalmazható, ha a definícióból következő szempontrendszer 

alapján térben elhatárolható környezetétől. Annál is inkább, mivel a vizsgálati egység 

lehatárolása már eleve egy előzetes elemzést feltételez (Dusek T. 2004), valójában a 

vizsgálat szerves része. A tisztán természetföldrajzi tényezők figyelembe vételével 

lehatárolt tájak tehát, véleményem szerint nem felelnek meg a fent idézett 

definícióknak, emiatt nem lehetnek megfelelő keretei egy komplex tájkutatásnak sem. 

 

Ebből a helyzetből látszólag több kiút kínálkozik: 

- A táj definíciójában egyértelműen meg kell határozni azokat a tényezőket, 

amelyek alapján lehatárolhatók. Ez a megoldás minden bizonnyal különböző 

meghatározások tucatjait eredményezi, melyek konkrét kutatásokhoz (az adott 

vizsgálat célkitűzéseihez) kapcsolódnak, vagyis nem lehetnek általános 

érvényűek.  

- A tájak lehatárolásakor mindkét szempontrendszert figyelembe kell venni. A 

nehézség itt abból adódik, hogy a természet-, ill. a társadalomföldrajz térben 

más-más módon értelmezhető jelenségekkel foglalkozik. A természeti 

jelenségek többnyire térben folytonosak (pl: domborzat). Az alkalmazott 

kategóriák valamelyike a vizsgált terület minden egyes pontjához 

hozzárendelhető. A társadalmi jelenségek esetében azonban nem ilyen egyszerű 

a helyzet, mivel a legtöbb társadalomföldrajzi jelenséget olyan paraméterekkel 

írjuk le, amelyek a valós térben értelmezhetetlenek (pl: egy főre jutó 

személygépkocsik száma). Az ilyen mérőszámokat egy-egy statisztikai 

területegységhez rendeljük hozzá, de azt hiszem, nem igényel hosszabb 

magyarázatot, hogy területiségükben nem összevethetők mondjuk egy 

lejtőkategória térképpel. 

- A harmadik lehetőség egy olyan térben megfogható jelenség alapján 

lehatárolni a vizsgált területet, amelyben természeti és társadalmi tényezők 

egyaránt megjelennek. Erre véleményem szerint a felszínborítás (land cover), ill. 

antropocentrikus párja a területhasználat (land use) a legkézenfekvőbb. Ez a 

megoldás sem tökéletes természetesen – önmagában nem is elégséges pusztán a 

felszínborítás elemzése egy terület lehatárolásához, vagy komplex leírásához –, 

mégis talán a legjobban közelít a fentiekben tárgyalt tájdefiníciókban megjelenő 

holisztikus szemlélethez. 

 



Kutatásaim során a természeti és társadalmi jelenségeket azonos súllyal 

igyekeztem kezelni, így a fenti gondolatmenetnek megfelelően a felszínborítás, illetve 

annak változása munkám vezérfonala. A vizsgálat idődimenziójára különösen fontos, 

mivel – a múlt és a jelen leírása, folyamatainak vizsgálata mellett – a hasonló 

kutatásoknak végső célja a vizsgált terület jövőjére adott előrejelzés, és/vagy a 

kívánatos fejlődési pálya kijelölése. 

 

A mintaterület (1. ábra) keresésekor választásom – részben a fenti 

problémafelvetésnek megfelelően – hazánk egy olyan különleges szegletére esett, 

ahol a természeti és társadalmi tényezőket egyaránt figyelembe véve szinte – ahogy 

azt később megpróbálom bemutatni – „adta magát” az ésszerű lehatárolás. Ez egyben 

azt is jelenti, hogy nem volt célom egy általánosan alkalmazható módszer kidolgozása 

a vizsgálati egység meghatározására vonatkozóan, inkább az ezzel kapcsolatos 

nehézségekre próbáltam rávilágítani. 

 

Mielőtt rátérnék a különböző térfelosztások ismertetésére, röviden ismertetném 

a mintaterület térbeli elhelyezkedését és fontosabb jellemzőit. A mintegy 100 km2-es 

terület az Ipoly alsó folyása mentén húzódik a folyó és a Börzsöny erdőségei között 

nagyjából észak-déli irányban elnyúlva. Az ember tevékenysége a táj arculatának 

formálásában évszázadok óta meghatározó, ezt a felszínborítási viszonyok (3. ábra) is 

egyértelműen jelzik. A mintaterületen nyolc, kis népességű falu osztozik. Határ menti 

terület lévén perifériális helyzete – társadalomföldrajzi értelemben – szinte 

természetes. A Börzsöny hegytömege és az Ipoly közé zárva ez a fekvéséből adódó 

hátrány még hangsúlyosabb. 

 

Az első kézenfekvő gondolat egy tájkutatási munka esetén egy már meglévő 

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 

kőzettani alapokon nyugszik2. 

                                                 
2 Megemlítendő, hogy ez a munka sem mentes az ellentmondásoktól, ahogy arra többen, például 
Hevesi Attila (2001) rámutattak, hiszen az országhatár nem adhat megfelelő térbeli keretet egy 



 

A mintaterületen két kistáj az Alsó-Ipoly-völgy (6.8.11) és a Börzsönyi-

peremhegység (6.2.13) egyes területei osztoznak (2. ábra). A Börzsönyi-

peremhegység körbeölelve a Magas-Börzsöny tömegét, jellegében két eltérő részre 

oszlik felszínborítását illetően. A kistáj peremén elhelyezkedő alacsonyabb fekvésű 

területek a kistáj többi részétől eltérően túlnyomóan mezőgazdasági hasznosításúak. 

Az Ipoly völgyére néző hegylábfelszín is sokkal nagyobb hasonlóságot mutat 

felszínborítási viszonyait tekintve a szomszédos Alsó-Ipoly-völgy kistájjal, mint a 

kistáj központi részével (3. ábra). A szemmel látható különbség számszerű 

alátámasztására összevetettem a két legfontosabb kategória százalékos arányait. Az 

Alsó-Ipoly-völgy területén a szántók aránya 54%, az erdőké 27%, míg a Börzsönyi-

peremhegységnél a szántók 14%-át, az erdők viszont 74%-át adják az összterületnek. 

 

Ezek a számok is jól mutatják, hogy a két kistáj felszínborítás tekintetében 

jelentősen különbözik egymástól. Emellett az is megfigyelhető, hogy a két kistáj 

korántsem homogén, vagyis a geomorfológiai alapú felosztás ebben az esetben nem 

esik egybe a területhasználat alapján elkülöníthető területegységekkel. Itt utalnék 

vissza arra a megjegyzésemre, miszerint első pillantásra adódik az ésszerű lehatárolás, 

hiszen – amint az a 3. ábrán is látható – élesen elkülönül a mintaterület a szomszédos 

térségtől. 

 

A társadalomföldrajzi térkategóriák közül a közigazgatás területi egységeit 

vettem számításba, mivel a különböző statisztikai adatok többségükben ezekre az 

egységekre vonatkoznak, csakúgy mint a legtöbb szabályozás, területfejlesztési 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 

fekvő 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 kézenfekvő csoportképző jellemző lehet a kistérséget nyugatról és 

                                                                                                                                            
természetföldrajzi jellegű tájbeosztásnak (más kérdés, hogy a szerzők nem önszántukból, hanem 
politikai okokból álltak meg a határnál). 
3 A statisztikai kistérség és az önkéntes kistérségi társulás itt területileg megegyezik. 



délről határoló két folyóhoz – az Ipolyhoz és a Dunához – viszonyított helyzetük. A 

mintaterületre eső 8 település közös tulajdonsága, hogy a Börzsöny nyugati, Ipolyra 

néző oldalán fekszik a Helembai-szorostól északra. Ez a tény meghatározó 

jelentőségű közlekedésföldrajzi és ezen keresztül társadalmi-gazdasági szempontból 

(6. ábra). Meg kell említenem, hogy a statisztikai kistérségek kijelölésekor 

természetföldrajzi szempontokat nem, vagy csak áttételesen vettek figyelembe. A 

lehatároláskor a közlekedési-, ingázási- és a középfokú ellátási kapcsolatokra 

koncentráltak (Faluvégi A.1994). 

 

Mintaterületem kijelölésénél a természetvédelmi területek elhelyezkedését is 

számításba vettem, amelynek nyomán a lehatárolás – ez esetben – gyakorlatilag 

egybeesett a területhasználat alapján kijelölhető területtel (7. ábra). A Duna-Ipoly 

Nemzeti Park területe magába foglalja a Börzsöny természetközeli állapotú erdőkkel 

borított területének túlnyomó részét. Az egybeesés mint említettem nem véletlen (bár 

nem is szükségszerű), hiszen a zárt erdőállomány a hegység azon magasabban fekvő 

területein maradt meg, ahol a mezőgazdasági hasznosítás sohasem volt gazdaságos a 

meredek lejtők, a nagy távolságok, vagy a kedvezőtlen talaj-, illetve klimatikus 

viszonyok miatt. 

 

Vizsgálati területem térbeli befoglalójának – az országhatár mellett – végül is a 

nemzeti park határát választottam, mivel a táj sorsának jövőbeli 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 társadalmi-

gazdasági környezet változásai alakítják a táj képét. 

 

Összefoglalva a fentieket, a példának kiválasztott mintaterület a forgalomban 

lévő definíciók szerint nem minősül tájnak. Lehatárolásának alapja a 

felszínborítás/területhasználat, amit felülírnak különböző adminisztratív határok 

(országhatár, nemzeti park), melyek mentén a ma még egyveretű területek (táj)képe a 

jövőben – még ha nem is szükségszerűen – eltérően alakulhat. A lehatárolásnak 

ilyetén megoldása azonban nehezen általánosítható, és csak részben oldja meg a 

társadalmi és természeti jelenségek együttkezelésének problémáját. 
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1. ábra A mintaterület elhelyezkedése. 

 
 
 
 

  mintaterület 
2. ábra A kistájak elhelyezkedése. 
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                  nemzeti park területe 
                  természetközeli területek (erdők) 

3. ábra A kistájak felszínborítási viszonyai. 
Forrás: CORINE CLC100 

 
 

 
  mintaterület 

4. ábra A mintaterület elhelyezkedése 
a Szobi-kistérségen belül. 

 
 



  mintaterület 
5. ábra A mintaterület és a 8 település 

közigazgatási határai. 
 
 

 
6. ábra A Börzsönyt megkerülő főbb 

közlekedési útvonalak. 
 



 

 

         mintaterület        nemzeti park területe 

                          mezőgazdasági terület         természetközeli területek (erdők) 

 7. ábra A Duna-Ipoly Nemzeti Park területe a felszínborítási 
térképpel. 

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

 

 
 
 


