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A GLOBALIZÁCIÓ REGIONÁLIS VETÜLETEI 
(A területi kutatások újabb szférái) 

(Regional Aspects of Globalisation [New Spheres of Spatial 
Researches]) 

BARTKE ISTVÁN 

Napjaink egyik legkedveltebb publicisztikai témája a globalizáció, vagyis az a fo-
galom, amellyel a társadalmi folyamatok világméretű egységesülési tendenciáját 
jelölik. A globalizáció a különböző írásokban gyakran eltérő tartalommal jelenik 
meg, így a hozzá fűzött értékelések, következtetések is változatosak. A téma jel-
lemzően két szélsőséges megközelítésének vagyunk tanúi, amikor egy oldalról a 
gazdasági, más oldalról a kulturális globalizációt, illetve azok következményeit 
elemzik. 

A kérdés ilyen felvetése, a globalizáció részfolyamatainak feltárása és szembeállí-
tása az elméleti szakirodalomban nem új jelenség. Már az 1970-es években figye-
lem fordult a nagyvállalatok globális szférát érintő tevékenységére és területfejlesz-
tő hatására. Elsőként a gazdasági globalizáció tendenciáját írták le, mint olyan fo-
lyamatot, amely összhangban van a neoklasszikus közgazdaságtan tételeivel (főként 
a termelés és tényezőinek növekvő mobilitásával, valamint a piaci „irányítás” min-
denhatóságával), illetve a multinacionális vállalatok fejlesztési gyakorlatával. Meg-
állapították, hogy a regionális fejlesztésekben fontos szerephez jutnak a sok telep-
hellyel rendelkező nagyvállalatok, amelyek jelentős teret áthidaló képességgel ren-
delkeznek. Alkalmasak arra, hogy fejlesztési impulzusokat vigyenek át, pl. a hátrá-
nyos helyzetű, de olcsó munkaerővel rendelkező térségekre az innovációk és a tőke 
áramoltatása révén, átugorva térségi (közigazgatási stb.) szervezeteket (Lasuen 1973).  

A világméretű munkamegosztás elmélyülésével, a specializált tömegtermelés ará-
nyának növekedésével és a szükségletkielégítés homogenizálásával (tehát a terme-
lés és részben a fogyasztás globalizálódásával) párhuzamosan azonban továbbra is 
fennmaradnak azok a kisebb méretű térbeli keretek, amelyeken belül fontos szerep 
jut a nem piaci tevékenységek számára is. Ezek közé tartoznak a családon, a na-
gyobb közösségen belül végzett szolgáltatások és a kultúra, amelyek az életminőség 
tényezői, és a valahová tartozás, a kulturális folyamatosság érzetét keltik (Scitovsky 
1976). A korabeli irodalom egymással szembeállítja a globális és a lokális teret, 
hangsúlyozva a szerzőknek az utóbbi iránti szimpátiáját. Megfogalmazza azt a 
követelményt, hogy a lokális tér a regionális gazdaságtan újabb, illetve külön di-
menziója legyen (Stöhr–Tödling 1977). 

A globális és a lokális tér jelzett szembeállítása később módosul. Abból a szemlé-
letből kiindulva, hogy a lokális térhez tartozó tevékenységek, mint a nem anyagi 
szolgáltatások, a kultúra stb. is egyre inkább piaci irányításúvá válnak, a helyi szféra 
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összeszűkülését, lassú megszűnését tételezik; a globalizáció a kultúrában is megje-
lenik, erősödik. E folyamat sajátos megnyilvánulásaként egyes (agresszív) kultúrák 
terjeszkedésével szemben más kultúrák ellenállnak, közöttük harc bontakozik ki.  
F. Fukuyama (1994) hipotézise szerint a történelem véget ért; a politikai és gazda-
sági liberalizmus feltételezett teljes győzelme szélesre tárja a kapukat a globalizáció 
előtt. Vele szemben S. Huntington (1998) a civilizációk „helyhez kötöttségéből”, 
fundamentális jellegéből, összebékíthetetlenségéből indul ki, és tézise szerint a jövő 
világméretű (fegyveres stb.) konfliktusai a szemben álló civilizációk érintkezési 
vonalain keletkeznek. 

Mindezek alapján a problémakör súlya a kulturális (civilizációs) szférára tevődik 
át és számos további kérdést vet fel. Igazolja-e a tapasztalat a civilizációk antago-
nizmusáról szóló nézetet; lehetséges-e  a kultúrák „békés egymás mellett élése”, 
netán közelíthetnek-e egymáshoz? Hogyan hatnak a modern hírközlési technikák az 
esetleges kulturális globalizációra? Az egyes, főként a „nagy” kultúrkörök érintke-
zésénél létrejöhetnek-e átmeneti kultúrák? Poszler György (1999) álláspontja sze-
rint „szükség volna egy fejlettebb regionális öntudatra, éppenséggel az Európai 
Unióhoz való integrálódásunk végett...”. Továbbá: a (kulturális) globalizáció ho-
gyan hat a nemzeti kultúrákra stb.? 

A leírt és a további kérdésekre adható különféle válaszok két csoportba vonhatók 
össze: egy oldalról a kulturális közeledést (globalizálódást) alapjaiban tagadók, más 
oldalról az azt (valamilyen fokon) igenlők körébe. Példaként említhető, hogy a híres 
író, S. Rushdie1, aki személyében tapasztalta a kultúrák közötti eltérések egyes 
kedvezőtlen következményeit, a kultúrák találkozásának, keveredésének szükséges-
ségét vallja. II. János Pál pápa kezdeményezései – pl. a római és az ortodox keresz-
tény egyházak közötti párbeszéd megindítására –, feltételezik a kultúrák közötti 
közeledés lehetőségét is. Mindezekkel együtt megválaszolatlan az a kérdés, hogy a 
kulturális globalizációnak vannak-e határai, és ha igen, azok hol húzódnak. A prob-
lémakörnek az általános elméleti összefüggéseken túl rendkívül sok gyakorlati, 
gazdasági, társadalmi, politikai életre kiterjedő vonatkozása (elágazása) is van, ezért 
mértékadó válaszok elmélyült kutatásoktól várhatók.  

A továbbiakban a tanulmány néhány hipotézist vázol fel, abból a célból, hogy ki-
indulást adjon olyan regionális kutatási témák kiválasztásához, amelyeket korábban 
nem vagy alig műveltek. Mivel új, eddig szokatlan szférákba tekint be, egyes meg-
állapításai mögött nincsenek kutatásokkal megalapozott ismeretek; azokat a vizsgá-
latok kiterjesztése alapján lehet igazolni vagy éppen elvetni.  

A kutatás háttér-modellje 

A feltett és hasonló kérdések megválaszolásához mindenekelőtt szükség van egy 
olyan háttér-modellre, amely tartalmazza a társadalmi lét meghatározó tényezőit 
(feltételeit, összetevőit) és a közöttük lehetséges kapcsolatokat. Az emberi (társa-
dalmi) lét elsődleges tényezője (feltétele) a természeti környezet (a föld felszíne és 
mélye a természeti folyamatokkal és erőforrásokkal). A fejlett társadalom a termé-
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szeti környezetben való elhelyezkedését, illetve a vele való kapcsolatát a művi kör-
nyezet (infrastruktúra) létesítésével könnyíti meg. Egyes térelméleti megközelítése-
ket alkalmazva három tér (természeti, művi és társadalmi tér) illeszkedik egymásba, 
hatja át egymást. Más közelítésben a három, képletesen egymás fölött elhelyezkedő 
tényező területi kiterjedése más és más; a művi környezet a természeti térnek csak 
egy (kisebb) részét veszi igénybe, a társadalom térbeli elhelyezkedése közvetlenül a 
művi környezettel mutat kölcsönhatást. Ezért rendkívüli figyelem fordul arra, hogy 
a természeti tér mely pontjához a művi és a társadalmi elemek milyen csoportja 
kötődik. Az így létrejövő vertikális viszony a gazdaság működésének és fejlődésé-
nek alaptényezője; meghatározó jelentőségű az adott pontokon települt népesség 
életminősége szempontjából. A regionális elemzések feladata egy oldalról a térben 
eltérő fejlődési potenciálok és életfeltételek feltárása. Ismételten megfogalmazódott 
a természeti, művi és társadalmi elemek térségenként eltérő kapcsolatának mint 
egyensúlyi viszonynak a felfogása. (Bartke 1972, 1976, 1981; Enyedi 1972, 1996; 
Zoltán 1979). Ezzel kibővült az egyensúlyi növekedés fogalma, amelyben korábban 
(és gyakran ma is) az elmaradott területeknek az átlagosnál gyorsabb, tehát felzár-
kózást hordozó növekedését értették, illetve értik. 

A gazdaság modellünkben nemcsak mint a természeti, a művi és a társadalmi 
elemeknek térségenként eltérő kombinációja jelenik meg, hanem sajátos társadalmi 
cselekvésként (mint termelés, forgalom, fogyasztás, beruházás), illetve mennyiségi-
leg és minőségileg mérhető folyamatként is. Ezért a gazdaságot – kiemelve a társa-
dalomból – térbelileg változó, természeti, művi, társadalmi tényezők vertikális 
kapcsolataként megtestesült tényezőnek tekintjük. (Ez a negyedik szint.) 

Az eddig tárgyalt négy szint valóságos anyagi tartalommal rendelkezik, részben 
fizikai kategóriákkal is jellemezhető. A gazdaság, főként pedig a társadalom eseté-
ben azonban ez nem elégséges; a társadalom sok irányú viszonyai, szellemi tartalma 
mennyiségi mutatókkal lényegileg nem definiálhatók. Ugyanakkor a társadalomnak 
részben vagy teljesen immateriális összetevői között is vannak olyanok, amelyek a 
társadalmi lét lényeges befolyásolói, ezért kiemelésük (5., 6. és 7. szintként) indokolt. 

Az életmód, mint 5. szint köztes helyet foglal el az anyagi és a tisztán szellemi 
tényezők között. Kapcsolata a gazdasággal egyértelmű és kétirányú; egyrészt a 
gazdasági teljesítményektől függően is alakul, másrészt a szerzett jövedelmek fel-
használási módján (pl. a megtakarítási rátán) keresztül közvetve befolyásolhatja a 
gazdasági fejlődést. Az életmód más oldalról függ attól, hogy az adott társadalmi 
csoport vagy egyén milyen értékeket tekint magáénak. Ez annak szellemi tartalma, 
amelyet a 6. szintről vesz át. 

Az értékrend (6. szint) és az eszmék (7. szint) tisztán szellemi tényezőcsoportok. 
Kiemelésüket indokolja az a rendkívül erős hatás a társadalmi létre, ami a meggyő-
ződésen, illetve a „jó” megválasztásán keresztül nyilvánul meg. 

A felvázolt hétszintű modell részben tehát anyagi és nem anyagi lépcsőkből, rész-
ben vegyes tartalmú szintből épül fel. Magában foglalja a társadalmat és a társa-
dalmi létre ható fontos tényezőket.  

 



Bartke István TÉT XIII. évf. 1999  4 4 

A modell felépítése a következőképpen formalizálható: 

A szintek 
száma  megnevezése 

7.  Eszmék 
6.  Értékrend 
5.  Életmód 
4.  Gazdaság (termelés, fogyasztás stb.) 
3.  Társadalom (népesség, társ. viszonyok) 
2.  Művi környezet 
1.  Természeti környezet 

A modell a területi egységek (régiók) szerkezeti sémájaként is felfogható (Bartke 
1997). Ebben a közelítésben az egyes régiók közötti horizontális kapcsolat a régió-
kon belüli vertikális szintek régiókat átívelő folytatódásában is kifejeződik; eközben 
a szintek, mint a társadalmi létet reprezentáló és meghatározó tényezők tartalmuk-
ban minőségileg megváltozhatnak. (Természetesen a tényezők változása régiókon 
belül is bekövetkezhet, részint a területi egység nagyságától, lehatárolási módjától 
függően. Feltételezzük azonban a régión belüli viszonyok [struktúra] bizonyos 
homogenitását, így a továbbiakban ezzel nem foglalkozunk.) A tényezők lehetséges 
horizontális változásából adódik az egyik megválaszolandó alapkérdés, hogy az 
egyes szintek által reprezentált tényezők milyen kiterjedésig maradnak változatla-
nok (mondjuk a kiindulásnak tekintett régió viszonyaihoz képest), illetve adott 
ponttól (sávtól) kezdve milyen típusú, tartalmú minőségi változás következik be. A 
modell által felvethető másik alapkérdés a tényezők (szintek) közötti vertikális 
kapcsolatok változása, jellege a földrajzi tér egy-egy pontján vagy szűkebb kiterje-
désű részén. A későbbiekben mindkét kérdésre részletesebben kitérünk. 

Még mindig a modellnél maradva, joggal vethető fel, hogy miért éppen az említett 
tényezőket emeltük ki a társadalmi lét sajátos feltételeinek reprezentálására? Nem 
kíván külön magyarázatot az anyagi szféra, hiszen a természeti és művi környezet a 
társadalom létének és területi elhelyezkedésének mással nem helyettesíthető, ugyan-
akkor elégséges tényezője; a társadalom a modellben a maga teljességében jelenik 
meg a demográfiai elemekkel, az emberek közötti kapcsolatokkal és a tudati viszo-
nyokkal együtt. Vita tárgyát képezheti, hogy a gazdaságot a társadalom e megköze-
lítésben magában foglalja-e, vagy pedig külön, viszonylag független szintként keze-
lendő. Könnyen belátható, hogy külön tényezőként való szerepeltetése – a társa-
dalmi létre gyakorolt rendkívüli hatásai miatt – célszerű. 

Nehezebb a nem vagy nem csupán anyagi tényezők kiemelése. A legfelső szinttel 
kezdve, a társadalom tudati viszonyai közül az eszmék önálló és jelentős hatása a 
társadalmi létre aligha tagadható. Az alatta levő szint („értékrend”) az ismeretek és 
tapasztalások megszűrt szférája a társadalmi hasznosság, továbbá a „jó” vagy a 
„rossz” szempontjából, amely egyben elkötelezettséget is kifejez, és cselekvési 
irányt is kijelöl. Végül az életmódban, mint az anyagi és a szellemi szférákat össze-
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kötő tényezőben az elfogadott értékek által kijelölt cselekvési irány (életvitel) szin-
tetizálódik a gazdasági adottságokkal.  

Általános tartalmi sajátosságként kell kiemelni, hogy az adott szint nemcsak a 
megjelölt elvi hatótényezőket, hanem az azokat gyakorlatilag megtestesítő, illetve 
formálásuknak keretet adó intézményeket is magában foglalja. Így pl. a 7. szinthez 
tartoznak a vallási, ideológiai, tudományos intézmények; a 6.-hoz (értékrend) a jogi, 
politikai intézményrendszer, a 4.-hez (gazdaság) a gazdaságirányítás intézményei stb. 

A felsorolt tényezők mellett (esetleg helyett) mások is kiemelhetők lennének. 
Kérdés azonban, hogy indokolt-e bonyolítani a modellt, illetve az milyen, külön 
nem említett tényezőket tartalmaz potenciálisan. Vegyük pl. a területenként változó 
gazdasági fejlettséget. Nyilvánvaló, hogy az kifejezhető a gazdasági teljesítmények 
és a népességszám (mint a társadalmi szint része) viszonyaként. A politikai prefe-
renciák lényegileg az értékrendhez sorolhatók stb. Ugyanakkor a modell a kutatási 
tapasztalatok tükrében szükség szerint korrigálható. 

Vertikális kapcsolatok 

A modell felépítése több irányú és változó tartalmú kapcsolatok lehetőségét su-
gallja az egyes szintek között. Mivel a hét tényezőcsoport bizonyos értelemben 
egymásra épül, a szomszédos szintek közötti viszonyok – amelyekről korábban már 
volt szó – egymást feltételező fokozatosság szerint, az anyagi szférától a szellemi 
felé haladnak. Egyrészt feltárják a társadalmi létre ható tényezők logikai rendjét, 
másrészt jelzik a kapcsolatok irányát. A modell központjában a társadalom helyez-
kedik el, a reá ható anyagi tényezők alulról felfelé, a szellemiek pedig felülről lefelé 
irányulnak rá. A kapcsolati irányok természetesen fordítva, vagyis a társadalomból 
lefelé és felfelé kisugározva is érvényesek. 

A szintek közötti viszonyok nem korlátozódnak a szomszédos szintekre, hanem 
részben több tényezőcsoportot is áthatnak, részben pedig közbenső szinteket ugra-
nak át. Ha pl. az értékrend magában foglalja a természeti (emberi) környezet vé-
delmét, és kiépülnek az ennek megfelelő intézmények is, akkor ez hat az életmódra 
(korlátozóan vagy ösztönzően), a gazdaságra (a gazdálkodás módjára) stb. Az egyes 
tényezőcsoportok közötti vertikális kapcsolatok a gyakorlatban szinte áttekinthetet-
lenül bőségesek és tartalmilag változatosak. A társadalmi lét minőségének változása 
a meghatározó tényezők kombinációjának típusaiból és azok fejlődéséből kiindulva 
történelmileg és regionálisan is tanulmányozható. Ilyen módszert alkalmazó kutatá-
sok új összefüggések feltárását ígérik. A következőkben az elmondottak illusztrálá-
sára néhány példát tekintünk át. 

Anyagi szféra 

F. Braudel nagyszabású kultúrtörténeti munkájában (1985) egy helyen utal a ku-
koricatermelés és egyes közép- és dél-amerikai civilizációk fejlődésének kapcsola-
tára. F. Marquez Miranda nyomán leírja, hogy az Andok öntözött teraszain és a 
mexikói felföldek tavainak partján a kukoricát kiugróan magas termelékenységgel 
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termesztették; évente mindössze ötven napot igényelt a növény megművelése, illet-
ve a társadalom e termény iránti szükségletének kielégítése. Tekintettel az egyéb 
mezőgazdasági teendőkre is, összességében a parasztság rendkívül sok szabadidő-
vel rendelkezett. Ezt a teokratikus államok uralkodói arra használták fel, hogy a 
lakossággal hatalmas piramisokat és más gigantikus létesítményeket építtessenek. 
Ebben az összefüggésben tehát a természeti környezet (termőföld), a társadalom 
(paraszti munkaerő) és az értékrend (állami intézmények) olyan – adott időszakra 
jellemző – sajátos kombinációja érhető tetten, amely meghatározó volt a művi kör-
nyezet alakulása szempontjából. A társadalmi életre ható egyes tényezők hasonló 
kombinációja, hasonló következményekkel jellemezte az ókori Egyiptomot is. (A 
kapcsolatok részletes kifejtésétől itt eltekintünk, pl. olyanokétól is, mint a mező-
gazdasági termelékenység hatása a társadalom rétegződésére stb.) 

Egy másik eset a természeti és a művi környezet, illetve a gazdaság (jövedelem), 
valamint az értékrend (szokások) viszonyát példázza. Az építőanyagok alkalmazása 
általában a helyi adottságoktól (beszerzési lehetőségek), a vagyoni helyzettől (fize-
tőképes kereslet) és a szokásoktól, továbbá a műszaki ismeretektől függ. Néhány 
évszázaddal ezelőtt az építőanyagok három fő típusát használták; az épített környe-
zetben tükröződött a helyben rendelkezésre álló természeti erőforrások szerkezete, a 
lakosság jövedelmi szintje és értékrendje. A követ, mint első osztályú, de drága 
építőanyagot középületek céljára, illetve a vagyonosok alkalmazták. A fa erdős 
területeken hozzáférhető, olcsó, mobilis, de tűzveszélyes volt. Az égetett tégla, a 
vályog felhasználása ama területeket jellemezte, amelyek nem rendelkeztek kővel 
vagy fával. Egyes helyeken az égetett téglát kővel és fával kombinálták. Az építmé-
nyek (főként a lakó- és középületek) formája, szerkezete megjeleníti a hagyomá-
nyokat. Ez tapasztalható új építmények megvalósításakor és az elpusztultak újjáépí-
tésekor is. A XVI. században egy spanyolországi, arab építészeti jegyeket mutató 
település leégése után „... újjáépültek a gazdagok házai; az építővállalatok olyan 
kőműveseket vettek igénybe, akik a régi muszlim céhek hagyományainak folytatói 
voltak” (Braudel 1985, 270). 

Harmadik példaként álljon itt – az előzőekkel összefüggést mutató – városodás, 
mint sajátos művi formában megjelenő társadalmi alakulat (viszony). Kiemeljük a 
gazdaságról a művi környezetre visszaható kapcsolatot, nevezetesen azt, hogy a 
művi környezet fejlesztési lehetőségét a termelékenység alapozza meg. A történel-
mi ókorban a mezőgazdasági munka termelékenysége (mint gazdasági–társadalmi 
tényező), pontosabban az előzőnek viszonylag magas foka – amikor és ahol a pa-
rasztság élelmiszer felesleget tudott előállítani más társadalmi csoportok számára is, 
akkor és ott – megteremtette a városfejlődés feltételrendszerét. A mezőgazdaság 
termelékenysége természetesen nemcsak a természeti adottságoktól függött, hanem 
a munkaszervezéstől is, a termelési szerkezet helyes megválasztásától, a munka 
megfelelő ütemezésétől, az öntözőrendszerek kiépítésétől stb. E kapcsolattípusnak 
jellemző példái az ókori folyóvölgyi kultúrák, amelyekben a munkaszervezés kere-
teit a központosított hatalmi szervezet (mint politikai intézményi feltétel, értékrendi 
tényező) adta. 
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Érdemes visszatérni a termelékenység és a városfejlődés kapcsolatára. A XVIII. 
században, a korabeli agrotechnika szintjén, a rizs termelékenysége a búzáéhoz 
képest négyszeres volt. Önmagában ez a körülmény jelentősen eltérő népesség-
koncentrációkat tett lehetővé. Kínában illetve Európában, különböző urbanizációs 
mintákat hozott létre, tartalmilag eltérő város–vidék kapcsolatokkal. A városodás 
sajátos típusai aszerint is megkülönböztethetők, hogy azok a termelés eltérő helyi 
adottságaihoz kötődnek-e (mint az előbbi példán láttuk), vagy pedig a kereskedelem 
a gazdasági alaptényező. Így tehát a városodási modellek visszatükrözik, hogy a 
gazdaság zárt térségeken belül, elsősorban a helyi adottságok alapján fejlődik-e, 
vagy pedig térségek közötti kapcsolatok közvetítése révén. Ez utóbbi fejlődési irány 
tipikus térségeként a mediterráneumot szokták említeni (Braudel 1985). A gazdasá-
gi, társadalmi és művi környezeti kapcsolatok azonban itt más politikai intézmé-
nyekkel (demokrácia) ötvöződtek. A kereskedés aligha folytatható az egyéni tevé-
kenységek szoros ellenőrzése mellett, megfelelő személyi szabadság hiányában. 

Szellemi szféra 

Mindhárom példában szerepet kap az értékrend, úgy is mint szokások és politikai 
preferenciák, ami az adott tényezőcsoport jelentőségét, valamint térségi kiterjedését 
hangsúlyozza. A politikai intézmények és preferenciák állami keretekben alakulnak 
ki és működnek, e térségi kiterjedésben változatlanok. Más a helyzet az értékrend 
sajátos elemével, a szokásokkal, a hagyományokkal, amelyek az államhatárokon 
belül is (részint az ország nagyságától függően) változhatnak. Jól mutatják ezt az 
etnikailag tarka társadalmak, különösen, ha egyes népcsoportok területileg is elkü-
lönülnek. A különbségek természetesen az életmódban és a gazdasághoz fűződő 
viszonyban is kifejeződhetnek. 

A szellemi szférába tartozik még a modell legfelső szintje, amely az eszméket és a 
hozzájuk tartozó intézményeket képviseli. Ebből a tényezőcsoportból az eszméket 
emeljük ki (közéjük sorolhatók a vallások, a „polgári” ideológiák, mint pl. a liberá-
lis, a konzervatív, a kommunista stb. eszmék). Az emberi észben léteznek, részben 
vagy egészben tökéletes világképet körvonalaznak. Általános fogalomhasználat 
szerint az emberi társadalom minden intézménye bizonyos eszméknek a tükröződése. 
Az eszmék (7. szint) és az értékrend (6. szint) között ezért is szoros a kölcsönhatás. 

Az eszmék körében meg kell különböztetnünk a történelmileg korán kialakult, az 
értékeket és az emberi magatartásokat mélyen (fundamentálisan) befolyásoló vallási 
nézeteket a később, a társadalmi–gazdasági fejlettség viszonylag magasabb fokán 
megfogalmazott laikus, „polgári” nézetrendszerektől, amelyek gyakran a politikai 
preferenciákkal, mint értékrendi elemekkel vannak kapcsolatban. Vizsgálni kell ez 
utóbbiak viszonyát a vallási eszmerendszerekkel és a lehetséges kombinációkat is. 
Az általános ismeretek arra utalnak, hogy az eszmék említett két (vallási és polgári) 
típusa a keresztény eszmerendszer, mint átfogó kategória körében jól definiálható.  

A laikus ideológiák közül indokolt kiemelni a liberalizmust, mint a polgári fejlő-
dés eszmerendszerét és mint olyant is, amely hatott (illetve visszahatott) a vallási 
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nézetekre. A protestantizmus, mint vallási megújulási mozgalom bizonyos polgári 
világnézeti elemeket is magáévá tett, és ilyen minőségében progresszív társadalmi 
magatartásformák (mint életmódbeli sajátosságok) kialakulásához is hozzájárult. 
Ugyanakkor a kereszténységen belül a fundamentális hagyományokhoz ragaszkodó 
ortodoxia eszméi más módon kapcsolódnak a társadalomfejlődés fő vonulataira 
jellemző „civil” ideológiákhoz. 

Kérdés, hogy a többi nagy világvallás vonzáskörében létrejöttek-e azokkal köl-
csönhatást mutató „laikus” ideológiák. Külön és különös eszmerendszerként kell 
említeni a marxizmust, sajátos értékrenddel, magatartásszabályokkal, amely törté-
nelmi távlatot tekintve fiatal képződmény. Szakított mindenféle hagyományos val-
lási nézettel; spekulatív módon fogalmazott meg részben a keresztény és a liberális 
eszmék által sugalltakkal ellentétes magatartásszabályokat. Ez utóbbiak nem állták 
ki a gyakorlat próbáját; a történelem ítéletet mondott a marxista preferenciák alap-
ján folytatott politikák fölött. A marxista eszmekört Európában az egykori Szovjet-
unió fogadta be. Feltehetően kedvező alapot jelentett ehhez, hogy az ortodox ke-
reszténység egy sor bizánci hagyományt (értéket) átmentett az orosz társadalomban. 

A kereszténységre visszatérve, az eszmerendszer és értékrend történelmi fejlődé-
sének néhány momentumát emeljük ki. Eszmei kiindulópont lehet, hogy az egyén 
világi léte, a lét keletkezése és elmúlása között, egyszeri, megismételhetetlen ese-
mény (Glasenapp 1981). Az egyén sorsát ez időszak alatti cselekedetei határozzák 
meg a végítélet után. Az őskeresztények a földi életet a túlvilágra való felkészülés 
eszközének tekintették. E felfogás folytatása volt a középkori kereszténység aszké-
zise (elvonultság az élettől, a munkától) is. Kezdetben a szegény társadalmi rétegek 
hatalommal való szembenállást is kifejező ideológiája a kereszténység. 301-től 
elismert, majd államvallás lesz a Római Birodalomban; a súlypont Kelet felé toló-
dásával, a birodalom kettéválásával a keleti részen erősödnek a görög és más hatá-
sok a kereszténységre. Az V. századig kiépül az egyházi szervezet, a vallás hivata-
los képviselőinek figyelme az evilági lét felé fordul; az egyház részt kér a hatalom-
ból. A társadalmi életre gyakorolt hatása intézményessé válik. 

A keresztény vallás másik lehetséges fő sajátosságaként az embercentrikusságát 
emeljük ki. Ezt bizonyító felfogás, hogy Isten a világot az ember számára teremtet-
te; az ember a teremtés koronája (Glasenapp 1981). Ez részben magyarázhatja az 
egyháznak a világi szféra felé való fordulását, amelynek a történelem folyamán 
különböző fokozatai figyelhetők meg. A keresztény egyház világi értékeket fedez 
fel. Augustinus az eleve elrendelés (predestináció) tana mellett hangsúlyozta az 
ember szabad akaratának tételét; a „De civitate Dei” c. munkájában a történelem 
folyamatát mint Istennek az ember által való szüntelen keresését, megtalálását vagy 
elutasítását látta (Kiss 1930). E filozófiához tehát azon értékek tartoznak, amelyek 
előmozdítják az ember számára Isten megtalálását, végső soron Isten országának 
diadalát. Az 1054. évi keleti egyházszakadás hátterében valószínűleg nemcsak az 
egyház világi kapcsolatokon alapuló belső érdekütközése (a Pápai Állam kialakulása, 
a nyugati császári méltóság felújítása stb.) áll, hanem pl. a „filioque”2 vitában kifeje-
ződő dogmatikai ellentét is. Feltételezhető tehát, hogy a római kereszténység  
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eszmerendszere és a fokozatosan kibontakozó polgári (demokratikus) értékek, más 
oldalról az ortodox teológiai felfogás és a bizánci értékrend között kimutatható az 
összefüggés az eltérő életmódbeli, társadalomfejlődési konzekvenciákkal. E pontnál 
is hangsúlyozni kell a szellemi és az anyagi szféra kölcsönhatását, a létfeltételek 
lehetséges befolyását a nem anyagi tényezőkre. 

A kereszténység eszmerendszerének fejlődését tekintve ugyancsak meghatározó 
esemény a reformáció. A kálvini hitújítás újrafogalmazta az augustinusi predestiná-
ciót, azt az üdvözülés-tan sarkkövévé téve. Ennek értékrendi és életmódbeli hatását 
M. Weber (1982) mély elemzése mutatja ki a protestáns etika és a kapitalizmus 
szelleme közötti viszony taglalása alapján. A gazdaság és a társadalom fejlődésére a 
protestantizmus serkentőleg hatott. A következmények jelenleg is megmutatkoznak 
ama társadalmi csoportok, országok gazdasági eredményeiben (fejlettségében), 
amelyek a protestáns eszmerendszert befogadták. 

A kereszténységen belül tehát három fő eszmeáramlatot és ezeknek megfelelő 
magatartásformát különböztethetünk meg: először a liberális jegyeket is mutató 
protestáns (keresztyén) eszmekört a hozzá tartozó munkaetikával, szigorú életfelfo-
gással, másodszor az oldottabb, derűs életvitellel párosuló római keresztény (katoli-
kus) eszméket, végül az ortodox ideológiával kölcsönhatásban kialakult bizantiniz-
must a társadalom hangsúlyozottan hierarchikus viszonyaival. 

E vázlatos gondolatmenet is érzékelteti, hogy egy-egy nagy eszmekörön belül 
többféle áramlat és más (jelen esetben „laikus”) eszmékkel eltérő kapcsolat lehetsé-
ges. A szellemi szféra vertikális viszonyainak és ezek változékonyságának vázolá-
sára a kereszténységből indultunk ki, esetenként utalva az eszme, az értékrend, az 
életmód valamint a gazdaság közötti kölcsönhatásokra. Ezzel a regionális struktúrák 
tanulmányozására ígéretes kutatási szférát körvonalaztunk. Ismereteink még korlá-
tozottabbak – főként az itt tárgyalt típusú kapcsolatokat illetően – a többi nagy 
eszmekör esetében, ahol még több a fehér folt. Kérdés lehet például, hogy az iszlám 
ideológia mennyiben ötvözhető polgári („laikus”) eszmékkel; az e körben erős 
vallási fundamentalizmus nem azt mutatja-e, hogy a vallási nézetek a keresztény-
ségnél közvetlenebb módon hatnak az értékekre és az életmódra (hogy a kapcsola-
tok egy lehetséges irányát emeljük ki)? 

Ennél általánosabb módon felvetődő kérdés: lehetséges-e, és ha igen, milyen kor-
látok mellett, az egész emberi társadalmat érintő olyan álláspontok, cselekvési prog-
ramok, magatartási szabályok kialakítása, amelyek a tartalmukban változatos érték-
rendek mindegyikével harmonizálnak. Példaként említhető az „emberi jogok” kü-
lönböző dokumentumokban (mint az ENSZ Közgyűlése által 1949-ben elfogadott 
„Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata”) kinyilvánított köre, amely az európai 
eredetű kultúra (a keresztény stb. eszmerendszer) értékeiből építkezik, ugyanakkor 
egyben ajánlás az egész földi társadalom (minden ország) számára. Természetszerű-
leg konfliktusok keletkeznek, ha azokat külső politikai ráhatással, a Világszervezet-
re hivatkozva érvényesíttetni akarják más értékeket valló (pl. iszlám) országokban. 
Ugyancsak erős konfliktusforrássá válhat adott történelmi–társadalmi fejlődés 
eredményeit hordozó ideológiák, értékek erőszakos átvitele más társadalmakra  



Bartke István TÉT XIII. évf. 1999  4 10 

(pl. a szovjet befolyási övezet kiterjesztése a II. világháború után): az ilyen döntések 
nélkülözik a politikai kultúrát. (Ezekről a kérdésekről később bővebben lesz szó.) 

Horizontális kiterjedés 

A szerkezeti tényezők elemei – horizontális kiterjedésben – tereket hoznak létre. 
Modellünk alapján négyféle anyagi teret különböztetünk meg (úm. természeti, mű-
vi, társadalmi, gazdasági tér), amelyek háromféle „szellemi tartalmú” térrel egé-
szülnek ki. Ez utóbbiakat az azonos életmódot folytató, ugyanazon értékrendet, 
illetve eszméket követő emberek generálják. Ezek a terek valóságos elemekből 
felépülő valóságos terek, tehát nem kétdimenziósak; a horizontális kiterjedést, mint 
absztrakciót azért hangsúlyoztuk, mert a vertikális viszonyt (mint egy dimenziót) 
korábban már fenntartottuk a különböző terek közötti kapcsolatok jelölésére. Tény-
legesen a hétféle tér egymást áthatja, a különböző területi egységek (régiók) társa-
dalmi–gazdasági tartalmát, szerkezeti összetételét a meghatározott minőségű tér-
elemek egymáshoz viszonyított aránya határozza meg. Mint eszmei határesetet 
definiálva tehát, két régió akkor azonos egymással (nagyságban, tartalomban, struk-
túrában), ha azokat azonos mennyiségű illetve minőségű térelemek azonos arány-
ban építik fel. Ilyen azonosság azonban a valóságban nincs. 

Az előzőekből kiindulva két kérdés, illetve kutatási feladatcsoport fogalmazható 
meg. Az egyik az, hogy az eltérő tartalmú térelemek végtelen sok, lehetséges kom-
binációja közül milyen típusok tekinthetők jellemzőeknek, tartósaknak; ezek milyen 
régiókat hoznak létre, milyen térségi (horizontális) kiterjedésben jelennek meg. A 
másik: melyek az eltérő kombinációs típusok meghatározó tényezői, vannak-e 
olyan típusú térelemek, amelyekhez (a kölcsönös egymásra hatást feltételezve) a 
többi az általánosnál nagyobb affinitással igazodik, vagy fordítva, amelyek a többi-
ektől viszonylag függetlenek. E kérdéskörök megválaszolásához első lépés a ténye-
zők (terek) „horizontális” kiterjedésének feltárása, majd a tartós kombinációs típu-
sok kiválasztása és térbeli elterjedésük körvonalazása következik. 

Modellünk legalsó (1.) tényezőjét, a természeti környezetet, horizontális kiterje-
désében rendkívül változatos és részben ismétlődő elemcsoportok alkotják. Vizsgá-
lati szféránkat (vagyis a regionális kutatásokat) tekintve a természeti térnek a művi 
és a társadalmi térrel lefedett (kombinált) részei érdemelnek elsősorban figyelmet. 
Ez a meghatározott és változó horizontális kiterjedéssel rendelkező kombináció 
ugyanis a társadalmi lét anyagi feltételét jelentő gazdasági tevékenység térségi 
szféráját körvonalazza; fontosságát modellünkben a gazdaság kiemelésével jelöljük. 
A gazdaság és ezen belül elsősorban az anyagi termelés mint természeti, művi, 
társadalmi elemek egymásra hatása révén megvalósuló és a jelzett tényezők által 
földrajzi pontonként meghatározott (tartalmú, minőségű) folyamat technikáját te-
kintve térben rendkívül változékony, amelynek következményei – többek között – 
az érintett társadalmak életszínvonalán is tükröződnek. A gazdaság ágazati sajátos-
ságaiban gyökerező technikai különbözőség a piaci irányítás szabályozó tevékeny-
ségének rendelődik alá. A világméretű területi munkamegosztás kifejlődése azt 
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jelenti, hogy minden földrajzi pontban megvalósuló termelés – az adott ágazatra 
(ágazatcsoportra) jellemző technikai minimumkövetelmények (és társadalmi feltéte-
lek) teljesítése esetén – bekapcsolódhat a világméretű termelési folyamatba. Ez a 
gazdasági globalizáció anyagi alapja. A gazdaság szintjén tehát közömbössé válik a 
termelési technika jelzett térbeli sokfélesége, amennyiben az adott földrajzi pontok 
be tudnak kapcsolódni a területi munkamegosztásba. Nyilvánvaló, hogy erre adott 
időpontban, a technikai korszerűtlenség és a visszahúzó társadalmi viszonyok miatt 
a Föld jelentős térségei képtelenek. Mindebből következően az anyagi termelés – 
azokon a területeken, amelyek bekapcsolódtak a világméretű munkamegosztásba – 
horizontálisan nincs megosztva, vagyis nem régióképző tényező. Ez azt is jelenti, 
hogy a jelzett szférában a legfontosabb létfenntartási cikkek iránti szükségletek 
kielégítési feltételeiben bizonyos közelítés következhet be. Ugyanakkor az anyagi 
termelés meghatározott körében és a társadalmi szolgáltatásokban a helyi kötöttsé-
gek (részben a termelési feltételekhez, részben a szükségletekhez) a korszerű tech-
nika bázisán is fennmaradhatnak. 

A gazdaság tehát – amennyiben az egységes, világméretű folyamattá válik – a tár-
sadalmi létfeltételek megteremtése oldaláról részben érzéketlenné tesz a természeti 
és a művi környezet, illetve a társadalom regionális különbségeivel szemben. Kér-
dés, hogy ez a hatás átsugárzik-e a szellemi tartalmú tényezőkre, és ha igen, milyen 
mértékben. A gazdasági színvonal (fejlettség) áthatása az életmódra kézenfekvőnek 
tetszik; ez azonban egyirányú, modellünk szerint „alulról jövő” hatás. Az életmód-
ban az értékrend felőli befolyás azonban differenciáló tényezőként fogható fel; így 
figyelmünket most az eszmékre és az értékrendre fordítjuk. Az eszmék közül a 
vallási nézeteket említjük, mint az értékrendre legerősebben ható tényezőket. A 
vallások tudat- és értékformáló szerepe történelmileg változó; az európai kultúrában 
a felvilágosodás óta bizonyos térvesztésük figyelhető meg, értékformáló szerepük 
azonban folyamatos, részben egyes értékhordozó elemeiknek a polgári ideológiákba 
való beszivárgásával. A hagyományos „európai vallásoknak” ugyanakkor az esz-
mék áramlása előtti akadályok gyengülésével, elhárulásával erősödő versenytársai 
támadnak egyes keleti vallásokban, illetve a legújabb nyugati – vallási formát öltő – 
eszmei irányzatokban. Kérdés, hogy nagyobb távlatban megjelennek-e az említett 
eszmei „beszivárgások” értékmódosító hatásai, ejthetnek-e érzékeny sebeket a ha-
gyományos zsidó–keresztény értékrend tömbjén. Ha igen, ennek hatásai az élet-
módra, a gazdaságra, általában a társadalmi–műszaki haladásra beláthatatlanok 
lennének. Nézetünk szerint ilyen „veszély” rövidebb időn belül nem fenyeget, felté-
telezve a hagyományos „európai” vallási irányzatok ellenálló- és megújuló képes-
ségét, értékformáló erejének tartósságát. Erre bizonyíték, hogy a „forradalmi marxis-
ta értékek” Európában még a hatalmi nyomásnak kitett területeken sem tudtak meg-
gyökerezni. 

Az ún. „világvallások” elterjedési területei, hatásszférái jól körvonalazhatók. Erő-
gyűjtésük, megújításuk bizonyos jeleként értékelhető a „visszatérés a kezdetekhez”, 
a fundamentalizmus. Ennek főként az iszlám körében tapasztalható megnyilvánulá-
sai kapnak publicitást; valószínű azonban létezésük más eszmekörökben is. Kérdés 
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és kutatási feladat az eszmék és értékrend viszonya; nevezetesen, hogy ez utóbbi az 
adott vallás teljes hatásszférájában (horizontális kiterjedésében) közel azonos, csak 
lényegtelen módon változik-e, vagy más oldalról, azonos illetve hasonló értékek 
tartozhatnak-e különböző eszmerendszerekhez, vallásokhoz. Egyes szerzők Japán 
II. világháború utáni gazdasági fellendülését részben a nyugati és a hagyományos 
japán értékek ötvöződésére és együttes hatására vezetik vissza (Oishi 1985). Külön 
és sajátos figyelmet érdemlő kérdés Kína jelenlegi helyzetében a kommunista és a 
piacgazdasági, illetve a konfuciánus eszmei elemek ötvöződése.  

Az emberiség kultúrkörei – első közelítésben és az eszmék, illetve az értékek kap-
csolatából kiindulva – a nagy világvallások elterjedési területeihez kapcsolódnak. 
Ilyen alapon keresztény, iszlám, hindu, buddhista és kínai univerzalista szellemi 
kultúráról beszélhetünk; figyelmen kívül hagyva egyrészt e nagy kultúrkörök egyál-
talán nem mellékes belső tagozódását, másrészt a témánk szempontjából nem jelen-
tős kisebb vallásokat (közöttük a számtalan törzsi stb. vallást). Ezek a szellemi 
kultúrák a történelmi fejlődés folyamán, eltekintve lényegtelen kölcsönhatásoktól, 
egymástól függetlenek maradtak, megtartották önállóságukat. A gazdaság és rész-
ben az életmód által képviselt anyagi kultúra esetében ettől eltérő a helyzet. A ter-
melés, az anyagi szolgáltatás technikái nem rendelkeznek specifikus értéktartalom-
mal (általános gazdasági érték fűződik hozzájuk: a hatékony munkavégzés), széles 
körű elterjedésüket tehát a szellemi kultúrák „zártsága” nem akadályozza. Nehe-
zebb probléma, hogy megfelelőek-e a társadalmi viszonyok a korszerű termelési 
módszerek befogadására? Az anyagi kultúrát tekintve a korszerű gazdaság és a 
világméretű munkamegosztás révén leomlóban vannak az elválasztó falak. Ugyan-
akkor a kultúrák közötti közeledés az életmódban kevésbé problémamentes, mert 
igaz ugyan, hogy egy részről a gazdasági fejlődés, a jövedelemszint általános emel-
kedése azonos impulzusokat hordoz, más részről azonban erős az életmód függése 
az értékrendtől, emellett más tényezők befolyása is jelentős lehet (pl. a természeti 
környezeté), és differenciáló hatásuk sem elhanyagolható. Az önálló eszmerendsze-
rek (szellemi kultúrák) között eddig lényegi közeledés nem tapasztalható, és a köze-
li jövőben sem várható. Vizsgálandó feladat, hogy vannak-e esetleg ilyen folyamat-
ra utaló jelek?  

A szellemi és az anyagi kultúra kapcsolata 

Az életmód a két rész-kultúra találkozási sávjában helyezkedik el. Közvetlenül az 
értékrendet és a gazdaságot kapcsolja össze, ezek és más tényezők elemeinek sajá-
tos minőséget alkotó vegyülete. A különböző kultúrák találkozásakor az életmódok 
hasonulása vagy ütközése a közvetlenül tapasztalható kritikus probléma. Erre szám-
talan történelmi példa utal. A jelentősebbek nyomán bizonyos tapasztalatok leszűr-
hetők, kérdés azonban, ismerjük-e minden esetben a keletkező konfliktusok megol-
dásának módját? 

Talán kiemelhető példa a fekete, a fehér és az indián népesség és szellemi kultúra 
együttélése az amerikai kontinensen. A dél-amerikai államokban a különböző kultú-
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rájú embercsoportok biológiai keveredése feltételezhetően az elkülönülés ellen 
hatott; egyfajta összeolvadás következett be. Ez azonban nem úgy valósult meg, 
hogy az eredeti összetevők mindegyike, az európai, afrikai, indián szellemi kultúrák 
elemei egyenlő arányban találhatók meg a jelen uralkodó kultúrájában, hanem úgy, 
hogy az európai (keresztény) értékrendhez, életmódhoz igazodtak a többi összete-
vők. Erősítette ezt az életmód gazdasági irányú befolyásoltsága is, nevezetesen az, 
hogy az idegen hódítók ebbe a térségbe Európából érkeztek, és saját értékekre ala-
pozott gazdálkodási rendjüket honosították meg, anakronisztikus társadalmi viszo-
nyok (rabszolgatartás) mellett és annak különleges előnyeit kihasználva. Itt tehát 
egyfajta asszimilációról beszélhetünk, nem tagadva, hogy az összeolvadásba be 
nem kapcsolódott kisebb társadalmi csoportok megtarthatták és gyakorolhatják 
eredeti szellemi kultúrájukat. 

Az amerikai kontinens északi felében, az Egyesült Államokban bizonyos hasonló-
ságok ellenére a fejlődés jelentős eltéréseket mutat. A magas fokú gazdasági fejlett-
ség – egy irányból – azonos impulzusokat közvetít a fehérek és a feketék életmód-
jának egyaránt. Azok a társadalmi (főként fekete) csoportok azonban, amelyek nem 
részesülnek az anyagi kultúra áldásaiból, feltételezhetően erősebben kötődnek őseik 
szellemi hagyományaihoz. Az Egyesült Államok példája azonban más sajátosságo-
kat is mutat. Különböző európai etnikumokat és ezekhez tartozó kultúrákat is befo-
gadott, amelyeket egyes társadalmi csoportok lényegileg változatlanul fenntartanak. 
Jóllehet ezek egy tőről fakadnak (keresztény eszme stb.) és kicsi közöttük a különb-
ség, nem jellemző rájuk a közelítési hajlam. Ugyanakkor az európai eredetű szelle-
mi kultúra különböző változatai között, illetve azok hordozóinak kapcsolatában 
sokkal kevesebb a konfliktusforrás, mint a fehér és a fekete népesség (életmód) 
viszonylatában. Kérdés azonban, hogy kultúrák közötti valóságos különbségekről 
van-e szó, vagy pedig csak árnyalatnyi eltérésekről beszélhetünk az értékeket és az 
életmódokat tekintve? További kérdés, hogy az esetleges közeledésben milyen 
szerepet játszik – egyéb tényezők mellett – az érintett szellemi kultúrák relatív fej-
lettségi színvonala? 

Visszatérve hazai földre – noha a külföldi példák szaporíthatók lennének –, a ci-
gány etnikum helyzetét, problémáját lehet a témakörhöz csatolni. A cigányság 
olyan kisebbségi népcsoport, amelynek értékrendje, hagyományai, életmódja gyö-
keresen eltérnek a magyarokétól, illetve az országban élő többi népétől. Szellemi 
kultúrájuk különbözősége mellett az anyagi kultúrához való kapcsolódásuk is más, 
viszonylag kedvezőtlen. A többségi társadalommal ki-kiújuló életmódbeli konflik-
tusok kedvezőbb létfeltételek esetén jelentősen csökkenhetnének. Ez azonban nem 
ad választ arra a kérdésre, hogy a szellemi kultúra tekintetében milyen cél tűzhető 
ki, az asszimiláció-e, az egymás mellett (különbözve) élés-e? Kérdés, melyek a 
lehetséges kulturális (eszmei, értékrend–életmódbeli) közelítés útjai, tartalékai? 

Minőségileg más probléma a világvallások eszmei alapján álló, „nagy szellemi 
kultúrák” viszonya. Ezek között aligha tehető minőségi különbség, a tapasztalatok 
alapján tehát nem tételezhető fel közelítés sem. Eredeti autonóm létükkel a jövőben 
is számolni kell, nem kizárva a belső megújulás lehetőségét. Jóllehet az anyagi 
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szférában (kultúrában) megvalósulhat a globalizáció és várható a gazdasági színvo-
nal bizonyos területi közelítése, az ebből eredő motivációk az életmódra csak egy 
irányból hatnak; nem semlegesítik a másik irányú, az autonóm értékrendekből kisu-
gárzó hatásokat. Sőt olyan értékekkel (társadalmi viszonyokkal) is számolni kell, 
amelyek a gazdasági fejlődést serkentik vagy korlátozzák; ebből adódóan a gazda-
sági szint regionális közelítése (esetleg a gazdasági globalizáció is) akadályokba 
ütközhet. A gazdasági fejlettség területi különbségei tehát, amennyiben azok a szel-
lemi kultúra eltéréseire vezethetők vissza, nem okoznak érdekellentéteket és ki-
egyenlítésük sem indokolt. 

Eltérő típusú szellemi kultúra „átültetése” attól idegen régióba, rendkívüli prob-
lémák forrása lehet. A történelmi példák bő tárházából csak néhányat választunk ki 
a hozzánk térben és időben legközelebb esőkből és utalunk az általuk keltett konf-
liktusokra. Az I. világháború után az Osztrák–Magyar Monarchia feldarabolása 
révén a történelmi Magyarország egyes részei magyar lakosaikkal együtt idegen 
kultúrkörbe kerültek. A történelmileg megkésett nacionalizmus terhei mellett a 
bizantinizmusra épülő politikai felfogás és a mindennapi életet szabályozó idegen 
értékrend is konfliktusforrást jelentett (és jelent) számukra. A II. világháború után 
ebben a tekintetben is romlott a helyzet. Európa – jaltai egyezmény szerinti – ha-
talmi felosztása Közép-Európa nagy részét szovjet befolyási övezetté tette; a nyuga-
ti kulturális hagyományoktól eltérő, idegen eszméket erőszakolva az érintett orszá-
gokra, közöttük Magyarországra is. (Ezzel összefüggésben vizsgálni kellene a bi-
zánci hagyományok és a kommunista eszmerendszer viszonyát.) A tekintélyuralmi 
rendszerek dilettáns kísérletei a gazdasági és a társadalmi szerkezet voluntarista 
átalakítására, a hagyományos nyugati értékek helyett a társadalom számára idegen 
értékek erőszakos bevezetése, az egyéni alkotó energiák lefojtása stb. évtizedeken 
keresztül rendkívüli megpróbáltatásokat okozott az érintett társadalmaknak. 

Az eszmerendszer, az értékrend és életmód erőszakos, külső hatásokra bekövetke-
ző torzulása relatív veszteségeket, elmaradást okoz a gazdasági fejlődésben is. Kü-
lönösen szembetűnő ez olyan országok (mint pl. Lengyelország, Magyarország, 
Csehország és Szlovákia stb.) esetében, amelyek a szovjet „mintához” képest fejlet-
tebb gazdasággal rendelkeztek. Valóságos gazdasági centrumhelyzetben politikai 
perifériaként működtek. 

A kérdés összefoglalóan úgy fogalmazható meg, hogy miközben a gazdaság 
globalizációs folyamata tény és ennek eredményei sem kétségesek, indokolt-e számí-
tani a nagy eszmerendszerek közeledésére, netán intézményi eszközökkel ezt szor-
galmazni. A távoli és a közelebbi tapasztalatok inkább a tagadók álláspontját erősítik. 
Ebből azonban nem következik egyenesen a civilizációk összeütközése. A globalizált 
gazdaság anyagi alapot teremthet az eltérő szellemi kultúrák háborítatlan egymás 
mellett élése számára; a kultúrák közötti érdekütközések kiiktathatók. Mindezekkel 
együtt aligha lehet érdemi kutatások nélkül lezárni a kérdést. A kutatások eredményei-
től függően a regionális politikák általános elvei is felülvizsgálatra szorulhatnak. 



TÉT XIII. évf. 1999  4 A globalizáció regionális vetületei 15 

Jegyzetek 
1 Közismert, hogy személye ellen vallási nézetekben gyökerező üldözés irányult a Sátáni versek c. műve 

megjelenése után. 
2 A római egyház tanítása szerint ugyanis a Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik, a keletiek vi-

szont azt vallják, hogy a származás csak az Atyától eredeztethető. Ezen eszmei különbség esetleg a 
Szentháromság és az ember közötti eltérő minőségű kapcsolatot (is) jelzi, amennyiben a római felfogás 
az istenségen belül, illetve az Isten és az ember között oldottabb hierarchikus viszonyt sejtet. (E „lai-
kus” gondolatokkal természetesen nem kívánunk beavatkozni a teológia kutatási szférájába; felvetésük 
egy gondolatsor elemeiként történik.) 
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REGIONAL ASPECTS OF GLOBALISATION (NEW 
SPHERES OF SPATIAL RESEARCHES) 

ISTVÁN BARTKE 

The analysis of spatial effects of economic globalisation appeared among regional 
researches as far back as the 1970s, especially in connection with the examination 
of the experience of the multinational companies. It is an open question for the 
moment, if globalisation could spread to cultural sphere too. 



Bartke István TÉT XIII. évf. 1999  4 16 

The background-model of the research formalise the formation of social life and 
its main factors (particular the natural and built environment, the economy, the 
society, the way of life, the scale of values and ideas) and the relations between the 
factors, defining the vertical connections and the horizontal extension.  

The changing content of social life is based on the spatially specific character of 
vertical connections. The effect of natural efficiency, values and tradition etc. on 
local societies can be proved. Religious and civil ideas – through the scale of values 
– influence the way of life and the economic behaviours, development.  

If material production contents certain technological and social requirements, it 
joins in the global division of labour, it partly neutralises the economic effects of 
the differentiation of natural and built environment and lost its region forming role 
in the future. As regard as for the ideas, the scale of values and partly the way of 
life regional differentiation remains. Substantial approach between the independent 
ideas (intellectual cultures) can’t be experienced and couldn’t be expected in the 
future. 

Economy, first of all globalisation of the mass-production probably provide 
favourable material base for the different intellectual cultures to exist side by side. 
Forcing foreign ideas on social groups or countries may lead to considerable 
tension, and may retard the economic development. 
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A „PERIFÉRIA PERIFÉRIÁJÁN” – A 
HATÁRMENTISÉG KÉRDŐJELEI EGY VIZSGÁLAT 

TÜKRÉBEN AZ ÉSZAKKELET-ALFÖLDÖN1 

(„In the Periphery of Periphery” – the Question-Marks of 
Borderness Reflecting to a Research in the North-eastern Part of 

the Great Plan) 

BARANYI BÉLA  

A határ menti kutatás időszerűsége 

A határok és a határmentiség kérdéseinek, a politikai államhatárok elválasztó és 
összekapcsoló szerepének a kutatása napjainkban megkülönböztetett jelentőséggel 
bír, különös tekintettel a jelenben zajló európai integrációs folyamatokra. Az euró-
pai együttműködést és egyesülést a múltból öröklött területi–etnikai problémák 
nehezítik Kelet-Közép-Európa politikai államhatárai mentén. A globalizációs és 
integrációs tendenciák jelentős akadályai azok a határszakaszok, amelyek mentén 
rendezetlen gazdasági, társadalmi, etnikai kérdések halmozódtak fel, s maradtak 
fenn mind a mai napig. Ilyen problematikus területnek tekinthetők Északkelet-
Magyarországon a „periféria perifériáira” szorult határ menti térségek és települé-
sek is. Ezeken a kiterjedt országhatár menti peremvidékeken húzódó területek tö-
mörítik magukba talán legtípusosabban a halmozottan hátrányos perifériahelyzet, a 
„határmentiség” sajátosságait, jellegzetességeit.  

Az államhatárok merev elválasztó szerepének oldódása, a közép-európai határok 
spiritualizálódása Magyarország számára alapvető nemzeti érdek, különösen Észak-
kelet-Magyarország három (magyar–szlovák, magyar–ukrán, magyar–román), 
problémákkal terhelt határtérségében. Ezért is igen fontos a halmozottan hátrányos 
helyzet jellemzőinek a feltérképezése, az érintett határ menti területek gazdasági–
társadalmi fejlődésének előmozdítása. Az euroatlanti folyamatok függvényében 
ugyanis, a közeljövőben várhatóan felértékelődik az Alföld nemzetközi tranzit szere-
pe, s perdöntő jelentősége lesz a kelet-magyarországi, túlnyomórészt periférikus 
helyzetű, határszélen húzódó területek, kistérségek, település-együttesek és telepü-
lések, közöttük az északkelet-alföldi határ mente megújuló képességének. 

Számos jel mutat még ma is arra, hogy a régtől fogva meglévő regionális különb-
ségek tovább nőnek, vagy legalábbis konzerválódnak, s a területi periferizálódás 
veszélye fenyeget kiterjedt alföldi, nem utolsó sorban határ menti területeket, kistér-
ségeket és településeket egyaránt. Ez a körülmény is szerepet játszott abban, hogy 
az Alföld nagyrégióra irányuló vizsgálatok helyet kaptak az MTA hároméves 
(1997–1999) nagyszabású Stratégiai Kutatások Programjában. A közkeletű elne-
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vezéssel Alföld II. Kutatási Programnak keresztelt tudományos projekt keretei 
között szerveződött meg 1998-ban, az MTA RKK ATI Debreceni Csoportja irányí-
tásával egy népes tudományos team, azzal a céllal, hogy az Alföld II. Program ré-
szeként, a kérdéskör jelentőségére való tekintettel komplex vizsgálatokat végezzen 
az Északkelet-Alföld (Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék) 119 települé-
sét magában foglaló határ menti sávjára, területeire és településeire vonatkozóan. Az 
ún. határ mente program első szakasza 1999-ben zárult. A kutatások főbb eredményei 
részben már hozzáférhetőek (Baranyi 1999; Baranyi–Balcsók–Dancs–Mező 1999). 

A tudományos vizsgálatok mindenekelőtt abból indultak ki, hogy a rendszervál-
tást követően felerősödött viszonylagos gazdasági–társadalmi dekoncentrációs 
folyamatok nyomán az Alföld jelentős része továbbra is periféria helyzetben ma-
radt, egyes nagyrégión belüli térségek, közülük is elsősorban a kiterjedt határ menti 
területek Tóth József – és részben Erdősi Ferenc – találó kifejezésével élve, egye-
nesen a „periféria perifériáivá” váltak. Jóllehet már korábban voltak tudományos 
előzményei a határmentiség vizsgálatának, de azok a feladatokat körvonalazó és a 
téma fontosságát hangsúlyozó, az MTA RKK által 1986 novemberében, Szombat-
helyen rendezett országos tudományos tanácskozást követően is meglehetősen eset-
legesek maradtak (Erdősi 1988; Erdősi–Tóth 1988; Tóth 1988). Ám a téma iránti 
érdeklődés a közelmúltban örvendetesen megélénkült (Baranyi 1999; Nárai–
Rechnitzer 1999).  

Reményeink szerint a jelenlegi komplex helyzetértékelés, a maga szerény eszköze-
ivel is hozzájárulhat a „periféria perifériájára” szorult települések és területek fel-
zárkóztatását szolgáló törekvések eredményességéhez, a határon átnyúló kapcsola-
tok fejlődéséhez, s nem utolsó sorban az uniós csatlakozási folyamatok sikeréhez. 
Átfogó vizsgáltok hiányában ugyanis a területi egyenlőtlenség, a halmozottan hát-
rányos helyzet állandósulhat, s a határ mente települései nem lesznek képesek gyor-
san és hatékonyan kimozdulni a jelenlegi állapotból, s a kistérség leszakadása, 
elnéptelenedése folytatódhat.  

A vizsgálat módszere 

Első lépésként a vizsgálat tárgyát képező északkelet-alföldi határ menti területsáv 
földrajzi lehatárolására került sor. Ebben történeti, geográfiai – természet-, gazda-
ság-, társadalom- és közlekedés-földrajzi, térszerkezeti stb. – szempontok figyelem-
bevétele mellett a közeli államhatároknak a települések életére gyakorolt valaminő 
hatása játszott kitüntetett szerepet (Erdősi 1988).  

A határsávba sorolandó települések kiválasztását követte a települések népesedési, 
gazdasági–társadalmi, foglalkoztatottsági, infrastrukturális, oktatási, környezeti, 
turisztikai, oktatási viszonyait, helyzetét illetve állapotát komplex módon felmérni 
képes kérdőív összeállítása. A 61 kérdésből és kérdéscsoportból álló részletes, ún. 
önkitöltős kérdőíveket 119 határ menti település polgármestere kapta meg. A mintá-
ba bekerült települések közül 30 Hajdú-Bihar megyében, 89 pedig Szabolcs-
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Szatmár-Bereg megyében található. A mintavétel a 82 hajdú-bihari település 
36,6%-át, a 228 szabolcs-szatmár-beregi településnek pedig a 39,0%-át érintette.  

Adva volt a választás lehetősége, hogy a településeken élőket kérdezzük-e meg, 
vagy a települések irányítóit (polgármestert, jegyzőt, testületet). Végül számos 
fontos szempont inkább a települési polgármesteri hivatalok vezető tisztségviselői-
nek vagy szakértőinek a megkérdezése mellett szólt. A döntést megkönnyítette 
továbbá az is, hogy az északkelet-alföldi határ menti térség vizsgálatát végző tudo-
mányos team sokirányú kutatómunkájának csak egyik szegmensét jelentette a kér-
dőívezés és a kapcsolódó interjúk elkészítése valamint feldolgozása. A kutatási 
feladat és az általunk választott módszer komplex jellege eleve azzal számolt, hogy 
a kérdőívek és interjúk mellett más források, adatok és módszerek (pl. faktoranalí-
zis) eredményei is beépülnek az elemzésekbe. A 119 település önkormányzatának 
lekérdezése inkább csak az önkitöltős kérdőívvel történő kutatás lebonyolításához, 
egyfajta forrásbázis megteremtéséhez szolgált alapul, amelynek ugyanakkor meg-
volt az a nagy előnye, hogy az önkormányzatok által megadott válaszok – a kért 
módon – nem egyszerűen egyéni, hanem lakossági véleményt tükröztek, azaz a 
településeken élők többségi álláspontját rögzítették, a hiteles információkat igénylő 
kérdések esetében pedig a legfrissebb, hivatalos önkormányzati adatok kerültek így 
napvilágra (1. ábra).  

A kérdőív megalkotása során egyidejűleg több módszertani elvárásnak is eleget 
kellett tenni. Egyrészt a feldolgozhatóság érdekében korlátozni kellett a nyitott 
kérdések használatát, másfelől viszont olyan újszerű információk megszerzésének 
az igénye merült fel, többek között a települések határon átnyúló kapcsolatainak a 
jellegére, az interetnikus kapcsolatok meglétére és erősségére, a külföldi tulajdonú 
cégek jelenlétére, tevékenységére vonatkozóan, amelyeket eddig ilyen összefüggé-
sekben és komplexitással még nem vizsgáltak az adott térségben. A kérdések egy 
részét tehát csak nyitott kérdésként lehetett megfogalmazni. 

A szétküldött 119 települési kérdőívből 95 érkezett vissza időben, amelyből 29 
kérdőív reprezentálta Hajdú-Bihar, 66 pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. A 95 
kitöltött kérdőív 79,8%-os beérkezési arányt jelent, ami igen magasnak mondható 
önkitöltős kérdőív esetén (a feldolgozás lezárása után még további kettő érkezett be, 
melyek adatait már nem tudtuk figyelembe venni). A kérdőíves felmérést kiegészí-
tette a határ menti terület három városának (Létavértes, Csenger és Záhony), egy 
„majdnem város” (Komádi) és egy nagy fejlesztés előtt álló, nemzetközi határátke-
lőhellyé formálódó település (Csengersima) polgármesterével, továbbá a hazánkban 
elsőként életrehívott különleges gazdasági övezet, a Záhony és Térsége Vállalkozási 
Övezet vezetőjével, valamint Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék 
agrár-, kereskedelmi és iparkamarájának vezető szakembereivel készült interjúsoro-
zat. Ezek fontos kiegészítő forrásai voltak a kutatásnak és a kérdőíves felmérésnek, 
egyszersmind a jelen tanulmány elkészítésének, akárcsak a kérdőívek értelmezését 
segítő, a hiányos vagy téves közléseket korrigáló különféle adatbázisok. 
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1. ábra  
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A vizsgálat eredményei 

Népesség- és település-földrajzi jellemzők 

Az északkelet-alföldi határ menti térség 119 településén a lakónépesség együttes 
száma 1999 elején 156 714 fő volt, ami az érintett két megye össznépességének 
14,0%-át adta. A hajdú-bihari mintába bekerült 30 településen 58 239 fő, a megye 
népességének 10,7%-a (a települési átlag 1941 fő), míg a szabolcs-szatmár-beregi 
mintához tartozó 89 településen 98 475 fő, a megye népességének 17,2%-a (a tele-
pülési átlag 1106 fő) él. A mintába bevont települések közül tehát Hajdú-Bihar 
megyében az átlagos települési népességszám közel kétszer magasabb, mint Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez egyben azt is érzékelteti, hogy Hajdú-Biharban 
nagyobb határú és népesebb, a szatmár-beregi tájon kisebb határú és népességű 
települések előfordulása a jellemzőbb a határ mentén.  

A kérdőívet kitöltő 95 határ menti településen az 1000 lakosra jutó élveszületések 
számának átlaga 11,1 fő, a halálozásoké pedig 13,8 fő volt 1999 elején. A születési 
arányszám a hajdú-bihari 30 település átlagában 12,2‰, míg Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye 89 határ menti településén 10,4‰. Ezzel szemben a halálozások ará-
nya Hajdú-Biharban 14,8, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 13,2‰. A vizs-
gált határszél mintában szereplő településein az élveszületések és a halálozások 
összesített arányát tekintve egyik megye határsávjában sem mutatkozott jelentős 
eltérés, ám a természetes népmozgalom mutatói mind a 95 település, mind pedig a 
119 településből álló határ menti sáv egészében lényegesen kedvezőtlenebb a két 
megye összesített átlagainál. Míg Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben is pozitív a születések és halálozások különbözete (1,2 ill. 1,0‰), addig mind a 
hajdú-bihari, mind a szabolcs-szatmár-beregi határszélen a természetes fogyás a 
jellemző (-2,6 ill. -2,8‰).  

A közismerten elöregedő népességű határ menti területek számottevő természetes 
fogyása ellenére a vándorlási különbözet pozitívuma révén, tényleges fogyás alig-
alig mutatkozik. Az 1998-as esztendő folyamán keletkezett -422 fős népességvesz-
tést például ellensúlyozta a vándorlási különbözet 700 fős többlete. Ez egyszer-
smind annyit jelent, hogy az elvándorlás lehetőségeinek szűkülése, a főleg szociális 
és egyéb okokból történő vissza- vagy betelepülések miatt a lakónépesség száma a 
települések többségében folyamatosan és jellemző módon inkább növekszik, mint-
sem csökken. A folyamat a vándorlási különbözet pozitív mértékével magyarázható, 
ami egy halmozottan hátrányos helyzetű térség esetében fölöttébb ellentmondásos 
jelenség. A különös tendenciát alighanem a városi munkahelyeiket elveszítők „kény-
szer-visszaköltözése”, az államhatár túloldaláról érkezők letelepedése, illetve a cigány 
népesség erősödő bevándorlása táplálja. Így történhetett, hogy az önkormányzatok 
kimutatása szerint a határ menti 95 települést elhagyó 3473 fővel szemben a beköltö-
zők száma 4183 főt tett ki, s a mérleg 710 fős pozitívumot mutatott 1998-ban. 
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Az utóbbiak miatt is megkülönböztetett figyelmet érdemel tehát a népességmoz-
galom alakulása. A visszaküldött 95 kérdőív alapján a határ menti településeken 
4183 fő (26,7 fő/ezer lakos) volt az összes beköltöző száma, vagyis az össznépesség 
közel 3%-át tették ki a határ mentén új lakóhelyet választók. A beköltözési mutató 
megyék szerinti elemzése alapján megállapítható, hogy a hajdú-bihari határszél 29 
településén 2158 fő (ezer lakosra vetítve 37,2 fő) volt a beköltöző, azaz a települé-
sek lakosainak 3,7%-át adták az újonnan betelepülők. Ezzel szemben Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében 2025 fő költözött be a mintában szereplő 66 településre, 
ami ezer lakosra számítva 20,6 főt jelentett. Ez esetben csak a népesség 2,1%-a 
sorolható a bevándoroltak közé. Hajdú-Biharban tehát jóval magasabb a bevándor-
lás mértéke, mint a szomszédos megyében. A határsáv hajdú-bihari részén a na-
gyobb népességszámmal szinte törvényszerűen együtt járó magasabb települési 
funkciók vonzóbbá teszik az érintett településeket az ide költözők számára, mint a 
jellemzőbben aprófalvas Szabolcs-Szatmár-Beregben. További magyarázó ténye-
zők lehetnek még a térszerkezeti és a közlekedési infrastruktúra eltérései, a 
szabolcs-szatmár-beregi határszélen elhelyezkedő települések és a megyeszékhely, 
vagyis a centrum közötti nagy távolság és a rossz elérhetőségi viszonyok. 

Ami a beköltözők nemzeti hovatartozását illeti, a válaszoló településeken (N=95) 
a 4183 fő összes beköltözőből belföldiként 4030 főt, külföldiként pedig mindössze-
sen 153 főt jelöltek meg 1998 folyamán. Az utóbbiak az összes beköltöző 3,7%-át 
adták. Tény, hogy az államhatárok túloldaláról áttelepülők összes beköltözőkhöz 
viszonyított aránya nem túl magas, ám az évi 153 fős szám a dolog természeténél 
fogva, önmagában véve, közel tíz évvel a rendszerváltás után mégsem lebecsülen-
dő. Az északkelet-alföldi határsávban lakhelyet találó magyar állampolgárságú 
beköltözők 53,0%-a (2134 fő) Hajdú-Bihar, 47,0%-a (1896 fő) pedig Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében talált új otthonra. A 153 külföldiből Hajdú-Biharban 24 fő 
(15,7%), Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 129 fő (84,3%) telepedett le. 

A nemzetiség szerinti megoszlást vizsgálva a határ menti övezetbe települő 153 kül-
földi állampolgárságú személy 55,6%-a (85 fő) volt magyar, illetőleg 44,4% (68 fő) a 
nem magyar nemzetiségűek aránya. Az utóbbiak közül legmagasabb volt az ukrá-
nok (44 fő) száma, sorrendben őket a román (22 fő), valamint a szerb és a szlovák 
nemzetiségűek (1–1 fő) követték. A Hajdú-Bihar megyében letelepedett 24 külföldi 
állampolgárból 1 fő volt ukrán nemzetiségű, 6 fő román és 1 fő szerb, míg 16-an 
magyar nemzetiségűek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az észak-alföldi határ-
sávba beköltöző 153 fő külföldiből a kérdőívet visszaküldő határ menti települése-
ken 129 fő, az összes külföldi beköltöző 84,3%-a talált új otthonra. Közülük 43 fő 
volt ukrán, 16 román és 1 fő szlovák nemzetiségű, míg a magyar nemzetiségűek 
száma 69 fő. Összehasonlítva a két megye adatait, szembetűnik, hogy Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye határ menti településeire számát és arányát tekintve jóval 
több külföldi állampolgárságú személy költözött be 1998-ban, mint déli szomszéd-
jába. Közös vonás viszont, hogy mindkét megyében többségben vannak a külföldi 
állampolgárságúak között a magyar nemzetiségű beköltözők. 
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Az értékelhető válaszok függvényében vizsgálat tárgyát képezte a külföldi állam-
polgárok beköltözési okának, motivációjának keresése is. Ez esetben a megyék 
szerinti bontást helyeztük előtérbe, miután az okok között jelentősek a területi elté-
rések. Hajdú-Biharban a beköltöző külföldi állampolgárok közül a legtöbben a jobb 
megélhetés és lakásszerzés lehetősége miatt települtek át, és kevésbé az öröklés, a 
családalapítás és a munkahely miatt. Az adatokból az következik, hogy a beköltö-
zők elégedetlenek voltak korábbi életkörülményeikkel, környezetük állapotával, 
nagyobb perspektívát láttak hazánkban, ahol relatíve olcsón tudnak lakáshoz jutni, 
és közel vannak a korábbi hazai vagy külföldi lakhelyükhöz. A külföldi beköltözők 
többségükben már családosak, és korábban nem kötődtek rokoni szálakkal a terü-
lethez, jövőjüket nem a határ mentén képzelik el, hanem inkább az ország belsejé-
ben, centrumterületeken akarnak végleg gyökeret ereszteni. Eleve azzal a szándék-
kal érkeznek, hogy honosításuk után anyagilag és önbizalomban megerősödve majd 
továbbköltöznek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határ menti településeire be-
költöző külföldi állampolgárságúak motivációjában ezzel szemben kiemelt fontos-
ságú a házasságkötés, családalapítás szerepe, majd nagy szerephez jut a lakásvá-
sárlás és a visszatelepülés is, miközben nincs különösebb jelentősége az öröklésnek 
és a munkahelynek. Érdekes módon itt a jobb megélhetés nem játszik akkora szere-
pet, mint Hajdú-Biharban. A családegyesítés viszont igen erős motivációként je-
lentkezik, amely erősebb rokoni kötelékre utal a szabolcs-szatmár-beregi határszé-
len élőknél, mint Hajdú-Bihar megye esetében (2. ábra).  

2. ÁBRA  
A külföldiek bevándorlásának oka a határ mentén (1998) 

(Reasons of Foreign Immigration to Border Region) 
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Forrás: Kérdőíves vizsgálat adatai. MTA RKK ATI Debreceni Csoport, 1999. 
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A településekről elköltözők száma a két megye határ menti településein (N=95) 
összesen 3473 fő volt 1998-ban. Ebből Hajdú-Bihar megyére 1870 fő, az összes 
elköltöző 53,8%-a, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére 1603 fő, az összes elköl-
töző 46,2%-a jutott. Igen érdekes összefüggésre világít rá a beköltözők és elköltözők 
egymáshoz viszonyított alakulásának a vizsgálata. Hajdú-Bihar vizsgált határtérsé-
gében a beköltözők száma ezer lakosra vetítve 1998-ban 37,2 fő, az elköltözőké 
viszont  csak 32,2 fő, a vizsgált terület összlakosságának 3,7 illetve 3,2%-a volt. 
Amennyiben eltekintünk attól a feltételezéstől, hogy ugyanaz a populáció megy el, 
majd költözik vissza a településekre – ennek a valószínűsége alacsony –, a be- és 
elköltözési arányok összeadásával megállapítható, hogy durván a népesség 6,9%-a 
cserélődött ki a hajdú-bihari határ mente vizsgált és kérdőívet visszaküldő települé-
sein. Szabolcs-Szatmár-Beregben viszont a beköltözők ezer lakosra vetített aránya 
20,6 fő volt, míg az elvándorlók száma 16,3 fő, amely az érintett határ menti terüle-
tek összlakosságának 2,1 illetőleg 1,6%-át tette ki. Ez pedig annyit jelent, hogy a 
lakosságnak 3,7%-a cserélődött ki folyamatosan. Az így számított arányszám dur-
ván fele akkora, mint Hajdú-Bihar esetében, ami a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
határszélén lévő településeken élők nagyfokú inmobilitását, ha tetszik „röghöz kö-
töttségét” mutatja, mégha mindezt természetesen az adott térségekben és helyzetben 
lévők nem mindig így, ebben a tudatos formában, sokkal inkább a kényszerektől 
vezetve, s jórészt érzelmi alapon élik is meg.  

Az északkelet-alföldi határmellékről elköltözők között 1998-ban 50 fő volt a kül-
földi állampolgárságú lakos. Területi megoszlásban az 50 már korábban áttelepült 
külföldi állampolgár közül 5 fő a hajdú-bihari, míg 45 fő a szomszédos megye határ 
menti településeiről költözött tovább. Igazolódni látszik a korábbi állítás, amely 
szerint a külföldről beköltözők a határ menti letelepedést csak átmeneti állomásnak 
tekintik. A végső cél valamelyik centrumváros, a megyeszékhely, vagy más na-
gyobb, prosperáló város, mindenekelőtt Budapest. A mostoha társadalmi–gazdasági 
helyzetű határszél csak a megüresedett, olcsó lakásokhoz való hozzájutás révén 
vonzerő ma még a külföldi állampolgárok számára. A térség gazdasági–társadalmi 
értelemben nem képes igazán jelentős hatást kifejteni, vonzerőt gyakorolni a szom-
szédos országok irányába, miután saját lakosainak a megélhetését is korlátozottan 
képes csak biztosítani. Erről árulkodnak a határszélről elköltözött külföldi (és ma-
gyar) állampolgárok lakóhely-változtatásának – a kérdőívekben felsorolt – okai is, 
amelyek között mind a két megyében a munkalehetőséget illetve a jobb megélhetést 
jelölték meg a válaszadók első és második helyen.  

Végezetül, ha a természetes népmozgalom ezer lakosra számított mutatóit össze-
vonjuk az összes be- és elvándorlások ezer lakosra vetített számával, akkor vizsgá-
lataink szerint a határszél hajdú-bihari szakaszán a lakosság ezer főre eső tényleges 
gyarapodása 7,5 fő, míg a szabolcs-szatmár-beregi határszélen ez a szám 1,5 fő 
volt 1998-ban. A határ mentén a mintában szereplő településeken tehát mindkét 
megyében növekszik a lakosság száma, miközben – jóllehet országos tendenciákhoz 
képest kisebb mértékben – a határ mente településeinek jelentős részére is ma már 
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inkább a természetes fogyás a jellemző. A tényleges népességnövekmény forrása 
döntően tehát a vándorlási különbözet pozitívumaiból adódik.  

Igen magas az utóbbi években például a cigány népesség beköltözése, települési, 
sőt területi koncentrációja a határ mentén, főként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben. Ezt valószínűsíti, hogy a határ menti cigány etnikum helyzetére vonatkozó 
1997. évi empirikus vizsgálatok szerint is az 1990. évi népszámláláshoz viszonyítva 
igen jelentős volt a cigány lakosság számának a növekedése. Ez akkor is nagyará-
nyú változás, ha számolunk azzal, hogy az 1990. évi népszámlálás és a JATE Gaz-
daságföldrajzi Tanszéke által 1997 nyarán–őszén 88 északkelet-alföldi határ menti 
település cigány népessége körében végzett felmérés meglehetősen pontos eredmé-
nyeinek az összevetése nagy eltéréseket tükröz. A szám szerinti összehasonlítás 
esetén kitűnik ugyanis, hogy a jelzett mértékű növekedés nem következhetett be, 
miután 1990-ben nyilvánvalóan jóval kevesebben vallották magukat cigánynak a 
ténylegesnél. A települések több mint felében, 48 településen kevesebb a romák 
száma 50 főnél, és 10 településen egyáltalán nem jelölnek cigányt. Más a helyzet, 
amennyiben nem a lélekszámot, hanem a cigányság arányát nézzük a lakónépessé-
gen belül. Az 1990-es adatok alapján mindössze 22 településen haladja meg a cigá-
nyok aránya a 10%-ot, és mindössze 5 településen a 25%-ot. Az 1997-es állapotot 
tekintve viszont megállapítható, hogy 55 településen haladja meg a 10%-ot, 22 
településen a 25%-ot és 2 településen az 50%-ot a roma népesség aránya. A nem 
ritkán 100 fő feletti cigány népességű települések (Tuzsér, Nagyecsed, Csenger, 
Létavértes stb.) többsége is a 25% feletti kategóriába tartozik, sokszor az egyhar-
mados arányt is elérve (Tiszaszentmárton, Tiszabezdéd, Encsencs, Berekböször-
mény). De igazán a kis települések tűnnek ki nagy arányukkal. A 300 fő alatti Uszka 
80%-a, az 500 fő alatti Kispalád 59%-a, a 700 fős Nyírpilis 50%-a cigány, és az 
1000 fő alattiakból még további 8 településen haladja meg arányuk a 25%-ot. Ez is 
mutatja, hogy a lélekszámuk miatt is egyre kedvezőtlenebb helyzetbe kerülő kiste-
lepülések egyre nagyobb hátrányos helyzetű lakosságnak adnak otthont, amivel 
tovább növelik kedvezőtlen helyzetüket (Kovács 1999, 272–275). 

A felmérés kiterjedt a lakosság vallási megoszlásának vizsgálatára is. A vizsgált 
határszélen élő 156 714 lakos közül, a beérkezett 95 kérdőív alapján 122 836 ember 
vallási hovatartozására vonatkozóan sikerült megtudni adatokat. Ezek szerint a két 
megye határ menti településeiben tradicionálisan a reformátusok vannak túlnyomó 
többségben, ami a reformáció után kialakult helyzettel magyarázható, és a közeli 
Debrecen erős vallási kisugárzó erejére is utal. Nagy jelentőséggel bír még mindkét 
megyében a görög katolikus vallást gyakorlók száma is. Jelentősebb eltérés a római 
katolikusok számát és arányát illetően mutatkozik. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben a római katolikusok nagyobb számban vannak jelen, mint a szomszédos me-
gyében. A jelentősebb román kisebbség miatt Hajdú-Biharban a görögkeleti vallá-
súak száma és aránya magasabb, mint Szabolcs-Szatmár-Beregben (1. táblázat). 

A térségben – súlyuknak megfelelően – a református, a római katolikus és a görög 
katolikus egyházak rendelkeznek a legkiterjedtebb határon átnyúló kapcsolatokkal. 
A területileg illetékes püspökségek egybehangzó véleménye szerint – Tiszántúli 
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Református Püspökség, Debrecen–Nyíregyházi Római Katolikus Püspökség, 
Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökség – az egyházak a határainkon túli magyar 
egyházakkal tartják fenn a legszorosabb kapcsolatokat. Ezek az együttműködések 
mindenekelőtt a lelkészképzésre, a vallásos oktatásra és művelődésre, valamint fele-
kezetre való tekintet nélkül a karitatív tevékenységre koncentrálódnak (Dancs 1999).  

1. TÁBLÁZAT  
A népesség vallási megoszlása a határ mentén 1998-ban 

(Distribution of the Population by their Religion in the Border Region in 1998) 

Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

Összesen Felekezeti  
hovatartozás 

fő % fő % fő % 
Református 28 097 63,32 49 333 62,87 77 430 63,03 
Római katolikus 3 565 8,04 12 686 16,17 16 251 13,23 
Görög katolikus 10 313 23,24 14 239 18,15 24 552 19,99 
Görögkeleti 1 137 2,56 27 0,03 1 164 0,95 
Baptista 785 1,78 75 0,09 860 0,70 
Egyéb 469 1,06 2 110 2,69 2 579 2,10 
Összesen 44 366 100,0 78 470 100,0 122 836 100,0 

Megjegyzés: N=95, amely 122 836 főt takar, a határ mente összlakosságának 78,1%-át jelenti.  
Forrás: Kérdőíves vizsgálat adatai. MTA RKK ATI Debreceni Csoport, 1999. 

A kérdőívek vizsgálták a határ mente településein élők nemzetiségi megoszlását 
is. Az adatok a helyi polgármesteri hivatalok által közölt információ alapján szület-
tek meg. A kérdőívet visszaküldő önkormányzatok közül csupán négy település 
nevezett meg nemzetiségi népességet. Ezek szerint Bedő lakosságának 55%-a, 
Körösszegapátiban 7%-a, Körösszakál és Létavértes lakosságának pedig 1–1%-a 
román nemzetiségű. Az összes többi településen csak magyar nemzetiség él a tele-
pülések saját bevallása alapján. Messze nem becsülve le a kérdés jelentőségét, s 
tudva azt is, hogy valójában a nemzetiségi lakosok száma és aránya valamelyest 
talán magasabb az önkormányzatok által az anyanyelv-használat függvényében 
megadott adatoknál, be kell látni, hogy ma már a határ menti, főként az anyanyelvét 
is beszélő nemzetiségi népesség asszimilációja igen előrehaladott. Miután az 
Északkelet-Alföld térségében az államhatárok mindkét oldala – ha a cigány etni-
kumot nem soroljuk a nemzetiségek közé – gyakorlatilag homogénnek, magyar 
többségűnek tekinthető, az azonos nemzetiségű, de a határok különböző oldalán élő 
népességcsoportok határon átnyúló, ún. interetnikus kapcsolatai is valójában „ma-
gyar–magyar” kapcsolatokként működnek. 

Ha tetszik, ha nem, tudomásul kell venni, hogy Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye államhatárok mentén elhelyezkedő területein és településein jelenleg a 
kisebbséget majdnem kizárólagosan a cigányság képviseli, mégpedig az országos átla-
got jóval meghaladó arányban. Az itt élő cigány etnikum halmozottan hátrányos, pe-
remhelyzetben van gazdasági, társadalmi és földrajzi szempontból egyaránt. Mindez 
pedig tovább súlyosbítja a vizsgált térség helyzetét, hiszen ha az Északkelet-Alföld határ 
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menti területeinek problémáiról beszélünk, akkor semmi esetre sem lehet figyelmen kívül 
hagyni a roma etnikumnak a térségben betöltött szerepét és a jelenleg meglévő konflik-
tusok csökkenthetőségének esélyeit. A roma etnikum aránya ugyanis a vizsgált területen 
átlagában az összlakosság 10%-ára tehető (pontos és megbízható adatok semmilyen 
forrásból nem állnak rendelkezésre), de vannak olyan települések, ahol részesedésük 
eléri a 30–40%-ot. Emiatt nem mellékes az a kérdés, hogy milyen szerepet játszanak a 
térség életében, főként a súlyos gondoktól terhelt munkaerőpiacon (Balcsók 1999). 

Gazdasági–társadalmi viszonyok a kérdőíves vizsgálatok tükrében 

A kérdőíves vizsgálatok és az ehhez kapcsolódó elemzések révén sikerült viszony-
lag pontosan meghatározni a határ menti területen a tényleges munkaviszonyban lévő 
aktív keresők foglalkozás szerinti megoszlását 1998-ban. A két megye határ menti 
területein a tényleges munkaviszony alapján munkát végzők száma 30 328 fő, amely-
hez ha hozzáadjuk a területről dolgozni eljárók számát (5741 fő), megállapítható, 
hogy az aktív korú népesség 65,3%-a rendelkezik a vizsgált területen munkahellyel, 
azaz a regisztrált és a rendszerből kikerült munkanélküliek, továbbá a munkaképes, 
de munkát nem végzők aránya pedig 34,7%-ot tesz ki. Az utóbbi arány némiképp 
torzít, mert magában foglalja a háztartásbelieket, a gyes-en illetve gyed-en lévőket, 
a sorkatonai szolgálatukat töltőket és a börtönbüntetés, elzárás alatt lévőket, ám az 
adatok így is súlyos foglalkoztatási gondokról árulkodnak (2. táblázat). 

2. TÁBLÁZAT 
Az aktív keresők foglalkozás szerinti megoszlása nemzetgazdasági áganként a határ 

menti településeken 1998-ban 
(Distribution of the Economically Active Population by Industries in the Border 

Region in 1998) 

Hajdú-Bihar  
megye 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye  

Összesen 
Nemzetgazdasági ágak 

fő % fő % fő % 
Mezőgazdaság 3 608  24,66 4 977 31,70 8 585 28,31 
Ipar 3 121 21,33 1 811 11,54 4 932 16,26 
Kereskedelem 1 018 6,96 1 056 6,74 2 074 6,84 
Szolgáltatás (vendéglátás, 
közlekedés, idegenforga-
lom, egyéb) 

5 127 35,05 5 018 31,96 10 145 33,45 

Közfunkció (közigazgatás, 
oktatás, egészségügy) 1 756 12,00 2 836 18,06 4 592 15,14 

Összesen 14 630 100,00 15 698 100,00 30 328 100,00 
Forrás: Kérdőíves vizsgálat adatai. MTA RKK ATI Debreceni Csoport, 1999. 

A 2. táblázat tanúsága szerint a legtöbb foglalkoztatott a szolgáltatásban található. 
A településhálózati sajátosságok miatt a nagyközségi vagy városi szinthez közelebb 
álló és népesebb hajdú-bihari településeken a szolgáltatások szerepe jóval jelentősebb, 
mint a szabolcsi településeken. Az igények oldaláról ez azt is jelentheti, hogy az 
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urbanizáltabb környezetben élők inkább követik és utánozzák a városi életmódot, 
mint az elszigetelt aprófalvak lakói.  

A mezőgazdaság jelentősége érthető módon az erősen agrárjellegű határ mentén 
igen nagy mind a foglalkoztatás, mind a jövedelemtermelés területén. Szabolcs-
Szatmár-Beregben az agráriumban foglalkoztatottak száma és aránya, többnyire a 
szorító gazdasági kényszerek hatására jóval magasabb, mint déli szomszédjában, 
ám az ágazat valós társadalmi–gazdasági szerepe a fejlettségi szintkülönbség és 
egyéb sajátos körülmények miatt a szolgáltatáshoz hasonlóan, jóval kisebb. Mindez 
a kényszervállalkozások nagy számán túl a termőföld alacsony minőségével, a mos-
toha természeti adottságokkal, az állandó ár- és belvízveszéllyel is magyarázható.  

Az iparban foglalkoztatottak fölöttébb szerény, 16,3%-os aránya arra utal, hogy 
ez a nemzetgazdasági ág mérsékelt jelentőséggel bír a határ mentén, különösen 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét illetően, ahol az arányszám feltűnően alacsony, 
mindössze 11,5%-os, míg Hajdú-Biharban 21,3%. Jellemző a kialakult helyzetre, 
hogy a megkérdezett 95 települési önkormányzatból 40 (a települések 42,1%-a) 
nyilatkozott úgy, hogy az adott helységben folyik valamilyen szintű ipari tevékeny-
ség. Ám a valójában számottevő ipari vállalkozások száma igen alacsony. Az ipar-
ban és a szolgáltatásban dolgozók aránya Hajdú-Biharban magasabb, míg a köz-
igazgatásban, oktatásban, egészségügyben dolgozóké alacsonyabb, mint Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében. Érdekes, ám a körülmények ismeretében teljesen termé-
szetes összefüggés viszont, hogy a kereskedelem aktív keresőinek aránya, az ilyen 
vállalkozások „kitörést” ígérő jellege miatt, mindkét megyében nagyjából azonos.  

Mindenesetre az ágazati adatok is a határ menti sáv ellentmondásoktól terhelt, 
viszonylag alacsony társadalmi–gazdasági fejlettségét bizonyítják. A gazdaság 
egészéről pedig elmondható, hogy az egykori természetes központjuktól (Ungvár, 
Munkács, Beregszász, Szatmárnémeti, Nagykároly és Nagyvárad) elszakított határ 
menti települések és területek az Északkelet-Alföldön a foglalkoztatás tekintetében 
is a „periféria perifériáján” helyezkednek el.  

A kérdőíves vizsgálat külön kitért a munkaerő-piaci helyzettel kapcsolatos kérdé-
sekre. A kapott válaszok alapján megállapítható, hogy az Északkelet-Alföld határ 
menti szakaszán a foglalkoztatás legnagyobb problémája a munkahelyek krónikus 
hiánya, hiszen gyakran előfordul a települések többségében – különösképp a téli 
hónapokban –, hogy a 100 munkanélkülire jutó üres álláshelyek száma még az 
egyet sem éri el. A 11 határ menti munkaügyi körzet adatait összevetve könnyen 
felismerhető a munkanélküliség kivételesen súlyos jellege. A munkanélküliségi ráta 
ugyanis mindkét megye határkörzetében jóval az országos átlag fölé magasodik, sőt 
relatíve jobb helyzetben lévő két körzet (Berettyóújfalu, Kisvárda) kivételével a 
többi kilencben a munkanélküliségi ráták a saját megyék átlagát is jóval meghalad-
ták. A munkaerő-piaci helyzet általában azzal jellemezhető a leginkább, hogy a 
munkanélküliségi ráta, illetőleg a tartósan munkanélküliek aránya a határ mente 
településein, főként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi (Beregi-Tiszahát, Szat-
mári-síkság) részein nagyságrendileg magasabb, mint az érintett megyék belső 
területein. A korábbi nagyvállalatok leépültek, az utánuk maradt „foglalkoztatási űrt” 
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máig sem sikerült kitölteni, mert a helyi vállalkozások kis méretűek és tőkeszegé-
nyek, a nagyobb beruházásokra képes külföldi tőkét pedig egyáltalán nem vonzzák 
a szerényebb infrastrukturális és piaci lehetőségek (3. ábra).  

3. ÁBRA 
Munkanélküliségi ráta 1998 októberében 
(Unemployment Rate in October 1998) 
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Forrás: Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ. 

A munkaerőpiac jellegzetessége az északkelet-alföldi határszélen, hogy a tercier 
szektor sem tudta átvenni a gazdasági rendszerváltás sodrában a mezőgazdaságban 
és az iparban feleslegessé vált munkaerőt. A szolgáltató ágazatban létrejött vállal-
kozások legnagyobb része egy-két főt foglalkoztat, munkaerő-piaci szerepük jelen-
téktelen. A határmentiségből eredő hátrányokat leginkább a kereskedelem és a 
vendéglátás, a szálláshely-szolgáltatás szenvedi meg. A belföldi turizmust sem 
vonzza a terület, legtöbb helyen a szomszédos országokból érkezők száma is jelen-
téktelen. Különösen súlyos gazdasági, társadalmi és szociális gond az Északkelet-
Alföld határ menti területein a nagyszámú cigány etnikum körében tapasztalható 
óriási munkanélküliség. Általában az a jellemző, hogy a roma etnikum mintegy  
70–80%-a tartósan kiszorult a legális munkaerőpiacról, becslések alapján a látens 
munkanélkülieken belül is ők vannak többségben, és vajmi kevés esélyük van arra, 
hogy visszakerüljenek (Balcsók 1999). 

A cigány foglalkoztatottsággal kapcsolatban kialakult helyzet drámaiságát önma-
gában is hangsúlyosabbá teszi az északkelet-alföldi határvidéken élő roma népesség 
nagysága. A cigányság abszolút számát illetően Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
országosan a második, Hajdú-Bihar pedig a harmadik helyet foglalja el Borsod-
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Abaúj-Zemplén megye után. A cigány népességnek a lakossághoz viszonyított 
aránya Szabolcs-Szatmár-Beregben 8,9%, míg Hajdú-Biharban 8,2%, s ez Nógrád 
megye mögött a harmadik–negyedik helyet biztosítja a két alföldi megye számára. 
A vizsgált határvidéken átlagosan a lakónépesség 16,3%-át teszi ki a roma népesség 
aránya, amely az országos átlag 3,5–4-szerese (Kovács 1999, 272).  

A korábban már hivatkozott felmérés szerint, abszolút számokat tekintve 1997-ben 
jelentős, 1000 főnél nagyobb cigány populáció élt Nagyecseden, Csengeren, 
Létavértesen és Tuzséren. E települések mindegyike, Tuzsér kivételével városi 
rangot kapott. A határvidék öt városa közül tehát háromban igen jelentős a roma 
populáció, míg a másik két, Ukrajna és Románia irányába „kapu szerepet” betöltő 
város, a kedvező település-földrajzi, közlekedési–forgalmi helyzetű, erősebb gazda-
sági potenciálú Záhony és Biharkeresztes kisebb számú cigány népességnek nyújt 
lakhelyet. Záhonyban mindössze 20 fő, Biharkeresztesen is csak 300 fő a számuk, 
miközben a két várost környező településeken igen jelentős cigány populáció él. 
Úgy találtuk, hogy összefüggés lehet a település mérete, gazdasági potenciálja, a 
munkalehetőségek száma és a cigány népesség száma illetve aránya között. Azokon 
a településeken, ahol rossz a gazdasági helyzet, kevés a munkahely, ott nagyobb 
számban fordulnak elő cigányok a határ mentén, szemben a jobb adottságokkal 
rendelkező településekkel. Az utóbbiakból a kedvezőtlenebb anyagi helyzetű ci-
gányság fokozatosan kiszorul, s egyre nagyobb számban telepszik meg a mosto-
hább feltételeket nyújtó településeken. Ezzel a jobb helyzetben lévő települések 
környezetében megindul egy „elcigányosodási” folyamat. A szegénységgel tehát 
szinte törvényszerűen együtt jár a határvidéken is a roma etnikum települési, majd 
területi koncentrációja, szegregálódása és szociális ellehetetlenülése, akárcsak 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Közép-Tisza vidékén, avagy a Dél–
Délnyugat-Dunántúl kiterjedt területein (Vuics 1993; 1995). 

Miután a népesebb roma populációk többnyire elzárt, forgalmi árnyékban lévő ún. 
„zsák-településnek” számító határ menti periférikus területeken találhatók, az itt élő 
cigányság peremhelyzetben van társadalmi és földrajzi szempontból egyaránt, amit 
csak súlyosbít a fölöttébb alacsony képzettségi szintje. A roma népesség halmozot-
tan hátrányos helyzete több mint nyilvánvaló, különösen ami a foglalkoztatásukat 
illeti. Erre utal többek között az, hogy míg egy 1971-ben végzett cigányságra vo-
natkozó felmérés szerint még közel azonos volt a cigány és a nem cigány férfiak 
soraiban az aktív keresők aránya (85,2 ill. 87,7%), addig a rendszerváltást követő 
folyamatok eredményeként ma már a térségben az aktív korú cigány férfiak 48,6%-a, 
hozzászámítva ehhez még a jórészt bujtatott munkanélkülinek tekinthető 20%-nyi 
rokkantnyugdíjast, akkor már több mint kétharmada, saját felméréseink szerint 
pedig nem ritkán 70–80%-a, sőt több település esetében 90–100%-a nem rendelke-
zik munkahellyel. A helyzet, ha lehet ezt a nehéz állapotot fokozni, egy fokkal még 
rosszabb a fiatalok, a pályakezdők körében, akiknél a munkanélküliségre, a szociális 
ellátórendszer adta juttatások kihasználására való szocializáció jelenti az igazi ve-
szélyt a közeli és a távolabbi jövőre nézve (Kovács 1999; Baranyi–Mező 1999). 
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A helyi munkaalkalmak számának drasztikus csökkenése a határszél lakónépessé-
géből sokakat kényszerít arra, hogy jobb megoldás hiányában az eljárást, a távolsági 
ingázást válassza megoldásként, bár a gazdasági recesszió ennek a lehetőségeit is 
jelentősen beszűkítette. A kérdőívek kiemelt figyelmet fordítottak tehát a települések-
ről dolgozni eljárók számának meghatározására. A mintában szereplő 95 településről 
5741 fő jár el más településre dolgozni, amely szám, figyelembe véve az összlakos-
ságszámot (122 836 fő), illetve az aktív korú kereső népességnek a lakossághoz vi-
szonyított 45%-os arányát (55 276 fő), az aktív népesség 10,4%-át teszi ki. (Más 
kérdés viszont, hogy az aktív korú kereső népességből, az eljáró dolgozókkal együtt 
33–36 ezer fő azok száma, akik rendszeresen tényleges keresőtevékenységet folytat-
nak valamely nemzetgazdasági ágban, a többiek zömmel a munkanélküliek népes 
táborát gyarapítják, vagy egyéb módon tekinthetők kereső foglalkozásúnak, illetve 
szociális jellegű ellátásban részesülnek.) 

A településekről való eljárás mértéke a városi és nagyközségi települések közelében 
a jelentősebb, a Szamos–Tisza és a két országhatár által lehatárolt aprófalvas, város-
hiányos szatmár-beregi területen jelentéktelen. Természetesen az eljárás volumene, 
lehetősége nagymértékben függ a munkalehetőségektől illetve a közlekedési infra- 
struktúra állapotától. Különösen szoros az összefüggés az eljárók számának alakulása 
és a település megközelíthetősége, elérhetősége között. A „periféria perifériáján” 
fekvő falvak lakosságának élethelyzetét a már említett inmobilitáson túl az elszigetelt-
ség, a munkaalkalmak beszűkülése, a munkaerőpiacról és a piaci folyamatokból való 
kiszorulás, az akut és tartós foglalkoztatottsági válság, a szegregáció stb. kérdései 
egyaránt befolyásolják. Aligha véletlen, hogy Hajdú-Bihar megye vizsgálat alá vont 
térségében a nem lakóhelyükön dolgozók száma 1998-ban csupán 2599 fő, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében pedig 3142 fő volt, jóval alacsonyabb, mint a korábbi évti-
zedekben bármikor. Az eljárók zöme a viszonylag bőséges munkalehetőséget kínáló, 
könnyen megközelíthető és fel-felpezsdülő gazdasági adottságú városok irányába 
mobilizálódik (Záhony, Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet néhány települése, 
Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor, Debrecen, Berettyóújfalu illetve a Bihari Vállalko-
zási Övezet). 

Arra vonatkozóan, hogy az eljárók milyen számban mennek el dolgozni a szom-
szédos településekre, a kérdőíves vizsgálat eredményeinek ismeretében is elmond-
hatjuk, hogy a folyamat meglehetősen egyirányú. Az ingázók inkább a közeli, na-
gyobb lélekszámú, döntően városi rangú, vagy éppen a településszerkezeti funkciók, a 
határmentiség biztosította előnyhelyzet stb. miatt kedvező gazdasági pozíciójú telepü-
lésekre járnak munkát végezni. A főváros vagy a szomszédos megyék és távolabbi 
célpontok irányába az 1970-es és 1980-as években kialakult távolsági ingázás, az ún. 
„feketevonatok” jelensége mára teljesen megszűnt, jelentőségét vesztette. A nagy 
vonzerőt jelentő egykori centrumnak illetve decentrumoknak ma már kisebb számban 
van szüksége a nagytömegű, rosszul képzett munkaerőre.  

Az északkelet-alföldi határ menti településekre dolgozni bejárók száma 1998-ban 
összesen 3725 fő volt, az aktív népesség 6,7%-át tette ki. Számuk és arányuk mint-
egy 2000 fővel, 9,7%-kal alacsonyabb volt, mint az eljáróké. Ha abból indulunk ki, 
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hogy a településekre munkát végezni bejárók többsége, mintegy kétharmada első-
sorban a szomszédos településekről jár át dolgozni és csak egyharmada távolabbi 
településekről, és ha figyelembe vesszük a dolgozni eljárók aktív népességen belüli 
10,4%-os arányát, akkor a rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy 
a határszélen az aktív népesség közel 5%-a jár dolgozni a szomszédos településre. 
Hozzávetőleg ekkora a vizsgált határszéli területeken a belső munkaerőmozgás, ami 
meglehetősen alacsony. A közeli, ha tetszik szomszédos határ menti települések 
közül a bejárók számára igen kedvelt „célállomás” – észak–déli irányban haladva – 
Záhony, Tuzsér, Csenger, Nagyecsed, Mérk, Vámospércs, Biharkeresztes, Ártánd és 
Komádi. 

Megvizsgálva, hogy vannak-e a határszélen tipikusan munkaerőt elszívó és mun-
kaerőt kibocsátó települések, a kérdőíves vizsgálat alapján szerzett ismeretek meg-
erősítik, hogy a fentebb említett, más településekről is sokakat foglalkoztató ún. 
befogadó települések mellett jelentős munkaerő kibocsátó Tuzsér, Mándok, 
Nagyecsed, Nyíracsád, Nyírábrány, Vámospércs, Létavértes, Monostorpályi, Kis-
marja, Nagykereki és Komádi. A már említett Szamos–Tisza ukrán–román határ 
közötti területen lévő falvakban viszont az el- és oda irányuló munkaerő-áramlás és 
mozgás egyaránt jelentéktelen. Csöppet sem meglepő és ellentmondásos helyzet az 
sem – mint a korábbi felsorolásból kitűnt –, hogy relatíve kedvezőbb körülményei 
révén több település munkaerő-befogadó és -kibocsátó funkciója egyszerre érvénye-
sül (Tuzsér, Csenger, Nagyecsed, Mérk, Vámospércs, Komádi). A jól megközelíthe-
tő, jó közlekedési infrastrukturális helyzetben lévő települések, mint például 
Vámospércs, Monostorpályi, Létavértes, Mándok, Nagyecsed lakói a település fek-
véséből fakadóan is jobb helyzetben vannak a munkaerő-piacon, mint az elszigetelt, 
közlekedési árnyékban fekvő települések lakói.  

A gazdaság helyzetének valósághű és árnyalt jellemzése érdekében a kérdőíves 
felmérés kitért a vállalkozások szerepének vizsgálatára is. Külön kérdések irányul-
tak a településeken működő gazdasági szervezetek formájára, tulajdoni összetételé-
re, valamint az egyéni vállalkozások tevékenységi és gazdálkodási ágak szerinti 
megoszlására. A beérkezett válaszok alapján különösen meglepő eredményre jutot-
tunk a kizárólag külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaságok számát illetően. A 
vizsgált területen ugyanis összesen öt ilyen társaságot találtunk. Vegyes, vagyis 
magyar és külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság a határszélen összesen csak 
hét volt. A külföldi tőke tehát alig van jelen a válaszadó 95 település valamelyikén, 
melynek okát a „periféria perifériája” helyzetben lévő települések mostoha gazda-
sági, társadalmi, infrastrukturális állapotában kell keresnünk. A külföldi tőke nem 
szívesen megy oda – de a magyar tőke sem –, ahol tartós a leszakadás, a szegregá-
ció stb. Az északkelet-alföld vizsgált határtérségének nagy része ilyen a helyzetben 
van (4. ábra).  

Miután az önkormányzatok által adott válaszok meglehetősen ellentmondásosak, 
nehezen értelmezhetők és hiányosak voltak, a gazdaság állapotának jellemzését 
illetően hatékonyabbnak minősült a KSH TSTAR 1994. és 1997. évi adatbázisaiból 
kiválasztott 13 változó a mintát alkotó településekre vonatkozó, 1000 lakosra jutó 
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értékeinek a rangsorszámítás és a faktoranalízis módszerével Csordás László által 
történő feldolgozása, lehetővé téve egyszersmind az 1994. évi állapotokhoz történt 
elmozdulás mérését is. Csordás többek között arra a következtetésre jutott, hogy az 
1000 lakosra jutó egyéni vállalkozások száma elsősorban a városokban magasabb; 
Nyíregyházán és Fehérgyarmaton, valamint Biharkeresztesen és Hajdúszoboszlón 
meghaladja a 67-et is. A közepesnél magasabb értékkel (35 felett) areálisan Hajdú-
Bihar megyében, míg elszórtan a határ mentén is találkozunk. Néhány megyebeli 
városhoz viszonyítva a határ menti sávban elenyésző az egyéni vállalkozások szá-
ma, a települések nyolcadában nem éri el ezer lakosra vetítve a 20-at sem. A telepü-
lésállomány kétharmadában csupán 20–35, csak a már említett Biharkeresztes, 
valamint Nagyhódos értékei haladják meg az 50-et. 

4. ÁBRA 
A működő gazdasági szervezetek száma tulajdoni jelleg szerint 1999 elején 

(Number of Active Economic Corporations and Unincorporated Enterprises by 
Owners in the beginning of 1999) 
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Forrás: Kérdőíves vizsgálat adatai. MTA RKK ATI Debreceni Csoport, 1999. 

A két megyében 1994 és 1997 között alig 60 településen növekedett az egyéni 
vállalkozások száma, melyek 60%-a a vizsgált határterületre, annak is elsősorban az 
északi részére esett. A leginkább növekvő (50–85%), valamint a leginkább csökke-
nő (40–86%) települések közel háromnegyede tartozik a határsávba, úgy, hogy a jó 
és rossz mutatóval rendelkezők közvetlenül egymás szomszédságában találhatók 
(Hencida–Bojt, Kishódos–Nagyhódos stb.). Az országos települési rangsorrendben 
a legjobb kategóriába került 18 település többsége város, s ezek közé a határ menti 
sávból csupán Biharkeresztes valamint Tákos került. A Csarodától Csengerig hú-
zódó vonalon több település jobb pozíciót ért el a többségében az utolsó illetve az 
utolsó előtti kategóriába tartozó településeknél. Három év alatt a két megye telepü-
lésállományának közel fele veszített, több mint fele javított az országos rangsorban 
elfoglalt pozícióján, ez utóbbiak aránya mintegy 58%-ot tesz ki a határsávban. 
Megállapítható, hogy a két legszélsőségesebb eset két egymás mellett fekvő határ 
menti falut jellemzi: Kishódos mintegy 2640 pozíciót veszített, míg Nagyhódos 2380-
nal került előbbre a 3125 települést tartalmazó országos rangsorban. A pozíciójukat 
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jelentősen (800–1600 hellyel) javító 14 település döntő része (12) szintén a határmen-
tén található. A helyzetüket kismértékben rontó északkelet-alföldi településeknek 
több mint 30%-a, míg a kismértékben javítókénak több mint 40%-a esik a vizsgált 
határszakasz területére. 

A jogi személyiségű gazdasági szervezetek 1000 lakosra jutó száma a településál-
lomány közel 2/3-ában, a határ menti települések több mint felében (57%) 5 alatt 
marad. Ennél is meglepőbb viszont, hogy 39 településen egyáltalán nem volt egyet-
len jogi személyű társaság sem, s ezek 60%-a esik a vizsgált területre. Egyedül a 
hajdú-bihari Bakonszegen haladta meg számuk a 15-öt, a második, az 5 és 15 közöt-
ti kategóriában viszont már a határ menti Záhonyon kívül több falu is (Ártánd, 
Tiszaszalka, Barabás, Csaroda) található. 1994–1997 között a két megye összes 
településeinek több mint 2/3-ában növekedett a jogi személyiségű gazdasági szerveze-
tek száma, 35 településen mintegy 1–25, további 11 helységben 25–80%-kal csök-
kent, míg 55 helyen vagy 1994-ben, vagy 1997-ben egyáltalán nem volt ilyen szerve-
zet (így az osztás 0 eredményt adott). A határ menti sávban az egymás mellett fekvő 
településeken teljesen ellentétesen alakult a helyzet: 17 helyen csökkenés, 72 helyen 
emelkedés tapasztalható, 30 további településen vagy 1994-ben, vagy 1997-ben nem 
volt gazdasági szervezet. A legjobban fejlődő, több mint 2,5–9,6-szorosára emelke-
dő 22 településnek több mint a fele a határ mentén található, míg a visszafejlődők-
nek csupán harmada jut a vizsgált területre. 

Az országos rangsorban a legjobb kategóriába került 20 település közé a városok 
egy csoportján kívül, a már említett Ártánd, Tiszaszalka, Barabás, Csaroda mellett 
Tarpa és Tivadar, valamint Tisztaberek tartozik. Megfigyelhető azonban az is, hogy 
a legrosszabb kategóriába eső 66 település fele a határ mentén található, annak is 
elsősorban az északabbi részén, sokszor éppen az említett települések által körül-
véve. A Csengertől Újirázig húzódó vonalon fekvő, a 3125 magyar település öt 
egyenlő részre osztott rangsorában, a negyedik (1875–2500 közötti) kategóriába 
tartozó helységek hol a belső, hol a külső településsoron, szinte végigkísérik a határ 
mentét.  

Az 1994–1997 közötti években mindkét megye, valamint a határ mente település-
állományának 77–78%-a veszített az országos rangsorban elfoglalt pozíciójából. A 
leginkább (695–1380) pozíciót vesztő 16 településből csak 6, a jelentősebben (450–
1340) pozíciót növelő 14 helység közül tíz található a határ menti sávban. A helyze-
tüket kismértékben rontó települések 37%-a, azaz 86 helység, míg a kismértékben 
javítókénak alig egyharmada esik a vizsgált területre. A határ mente településeire a 
gazdaság állapotáról elvégzett faktoranalízis, kiegészítve és összhangban a kérdő-
íves vizsgálat eredményeivel, az érintett megyék belső területeihez képest kedvezőt-
lenebb képet mutat, ám azt is jelzi, hogy a határsáv legfejlettebb települései a 
„speciális forgalmi” helyzetben lévő, valamint magasabb lélekszámmal rendelkező 
települések (Csordás 1999a). 

A kérdőíves vizsgálat kísérletet tett arra is, hogy a szubjektív vélemények és meg-
ítélés tükrében mérje a gazdasági–szociális helyzet alakulását a rendszerváltás 
évtizedében. Erre szolgált a „Romlott vagy javult-e a település helyzete az elmúlt 10 
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évben?” kérdés. A válaszokat három csoportba soroltuk: romlott, javult, nem válto-
zott. A kérdőívet visszaküldő határ menti önkormányzatok közül (N=95=100%) 48 
település (50,5%) válaszolt úgy, hogy helyzete romlott, 39 település (41,0%) szerint 
javult, 8 önkormányzat (8,5%) véleménye szerint pedig nem változott. Igen érdekes 
tanulsággal szolgál viszont a beérkezett vélemények megyék szerinti értékelése. 
Kiderül ebből az összevetésből, hogy a mintába került 28 hajdú-bihari település közül 
többen jelölték helyzetüket romlónak, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol 
67 településből 34-en adták ezt a választ. Más szóval az általában joggal kedvezőtlen 
gazdasági, társadalmi, szociális helyzetűnek ítélt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
az önmagukhoz viszonyított arányokat tekintve kevesebben élték meg az elmúlt 10 
évet annyira rossznak, mint a déli szomszéd határ menti településein. 

A „javult a helyzete” választ adók esetében viszont éppen fordított helyzet alakult 
ki, miután a települési arányokhoz képest Hajdú-Biharban valamelyest többen  
(28-ból 11-en) ítélték helyzetüket jobbnak, mint a szabolcs-szatmár-beregi határ-
sávban, ahol 67-ből 28 település nyilatkozott így. A „nem változott a helyzet” vála-
szok esetében a belső arányokat tekintve ismét Szabolcs-Szatmár-Bereg került 
előtérbe, bár az alacsony bázisszámok (Hajdú-Biharban 3, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében 8 település) miatt ennek nincs perdöntő jelentősége. Bárhogyan is köze-
lítjük meg a kérdést, a válaszok alapján a lényeget tekintve mégis inkább az állapít-
ható meg, hogy a határsáv mindkét megyéjében markánsabban vannak jelen az 
önértékelésük szerint romló és stagnáló helyzetű települések, mint a javuló helyze-
tűek. Fölöttébb érdekes összefüggésre világított rá az előbbit közvetlenül követő újabb 
kérdés, amely arra kereste a választ, hogy „Az Ön véleménye szerint a határ ro-
mán/ukrán vagy magyar oldalán élnek-e jobban az emberek?” Ebben az összefüggés-
ben különös volt olvasni a 95 település egyhangú, egyetértő, határozott és kellő „öntuda-
tot” sugalló válaszait, amelyek lakonikus rövidséggel fogalmazták meg, hogy a magyar 
oldalon jobb az élet, miközben az előző kérdésben a válaszok közel 60%-a a települések 
romló illetve stagnáló helyzetéről nyilatkozott. 

A mintába bekerült határ menti települések gazdasági, térségformáló–alakító sze-
repét az is jelzi, hogy tartanak-e piacot, és ha igen, milyen gyakorisággal? A piac 
multifunkcionális lehetőségein belül, a helyi és a település környékének gazdasági, 
társadalmi életében játszott szerepét érdemes kiemelni, leginkább amiatt, hogy a 
vizsgált terület társadalma és gazdasága elemeiben nagyon sok, mondhatni archai-
kus, premodern szegmenssel rendelkezik. A kérdőívet beküldő 95 település közül 
22-ben tartanak piacot, többnyire hetente kétszer, illetve egyszer, s csak két telepü-
lésen van minden nap piac (Csenger, Tyukod). Megyék szerinti bontásban 14 piacot 
tartó település található Hajdú-Biharban, míg nyolc Szabolcs-Szatmár-Beregben. A 
magyarázatot főként a települések nagyságában kell keresnünk, vagyis Hajdú-
Biharban a határ mentén inkább nagyobb lélekszámú községek vagy városok talál-
hatók, amelyekben a lakosság számánál, vásárlóerejénél fogva is érdemes piacot 
tartani. Ezzel szemben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határ menti települései 
inkább alacsony lélekszámúak, ahol a piactartásnak nincs értelme a csekély vásár-
lóerő és igény miatt.  
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Arra a kérdésre pedig, hogy „A települések közül melyek tartanak vásárt?”, a vá-
laszadók közül tíz határ menti település adott igenlő választ. Ám a tíz vásáros tele-
pülés közül egyetlenegy, az Erdőspuszták településegyüttes központja, az immár 
városi rangú Létavértes tart heti rendszerességgel vásárt, míg a többi kilenc telepü-
lés havonta, negyedévente, félévente, sőt évente ad csak helyet vásárnak. A jelleget 
tekintve egy vásár csak állatok árusításával, azok kereskedelmének koordinálásával 
foglalkozik, egy másik csak kirakodóvásár, míg nyolc a két funkciót egyesíti. Terü-
leti megoszlásban a tízből hét Hajdú-Biharban található, éppen a magasabb lélek-
számú települések miatt, míg három a szomszédos megye városaiban.  

A piaci tevékenységre vonatkozó kérdések közül igen sajátos, a határmentiséggel 
szorosan összefüggő kérdés volt az, amely arra kérte a polgármestereket, hogy 
becsüljék meg hány fő foglalkozik az általuk képviselt településeken határon átnyú-
ló „vásározással” (üzemanyag, cigaretta stb.). A határ menti vásározók számát 
Hajdú-Biharban összesen 101, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 330, a határ 
menti térség egészére vonatkozóan tehát 431 főben jelölték meg a 95 település 
esetében. Személyes tapasztalatok birtokában sem nehéz belátni, hogy ennél lénye-
gesen magasabb számról lehet szó a valóságban. 

A határon átnyúló kapcsolatok megítélése 

Az uniós csatlakozási folyamatokra való tekintettel minden, a határon átnyúló 
kapcsolatok helyzetét, fejlesztésének lehetőségeit és esélyeit érintő kérdésnek meg-
nőtt a jelentősége napjainkban. A csatlakozás eredményeként ugyanis belátható 
időn belül a magyar–román és a magyar–ukrán határszakasz egyben az Európai 
Unió határa is lesz. Annak az esélye pedig, hogy a szomszédos országok szintén, 
velünk együtt lépnek majd be az Európai Unióba jelenleg még csekély. Így a határ 
elválasztó szerepe nagy valószínűséggel átmenetileg még inkább erősödni fog, 
hiszen a szigorú schengeni előírásokat azon a néhány határátkelőn is be kell majd 
tartani, amely jelenleg a vizsgált területre esik. Az egyének, az áruk szabad mozgá-
sát ez az új helyzet nagy valószínűséggel inkább gátolja majd, mint segíti. Annak a 
valószínűsége szintén csekély, hogy a jelenlegi határ mente az elkövetkezendő 
időszakban olyan gyorsan fejlődik és gyarapszik, hogy még a csatlakozás előtt 
képes lesz egy olyan integráló szerep betöltésére, mint azt az osztrák burgenlandi 
tartomány illetve Vas és Győr-Moson-Sopron megyék példája mutatta és mutatja.  

Az elmondottak miatt is volt annyira fontos, hogy a kérdőíves vizsgálat a kérdés 
fontosságának megfelelően érintse a határ menti települési önkormányzatok határon 
átnyúló kapcsolatait. A kapcsolatok létesítésére és jellegére irányuló kérdésekre adott 
válaszokból kiderült mindenekelőtt, hogy a válaszadó 95 település közül mindössze 
30 (31%) tart fenn kapcsolatot 53 határon túli településsel, ami elmarad a határ menti 
helyzet alapján elvárható ideális állapottól. A határ menti községek és városok több-
sége a hozzá legközelebb eső ország valamely – többnyire magyarlakta – közeli 
településével van kapcsolatban, de akad kivétel is. Nyíracsád például romániai 
települések mellett Tallinnal (Észtország) is együttműködik. Az 53 határon túli 
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településsel kialakított kapcsolat mindenekelőtt kulturális (34 esetben), testvér-
települési (30 esetben) és sport (19 esetben) jellegű, viszont jóval kevesebb az okta-
tási, a vallási és a gazdasági–kereskedelmi együttműködés. Különösen nagy hátrány 
a gazdasági, a kereskedelmi és az oktatási kapcsolatok feltűnően alacsony aránya 
(5. ábra). 

5. ÁBRA 
A határ menti települések határon átnyúló kapcsolatainak jellege 

(Characters of Cross-border Relationships of Settlements in the Border Regions) 
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Forrás: Kérdőíves vizsgálat adatai. MTA RKK ATI Debreceni Csoport, 1999. 

A külkapcsolatok hatékonyságát a kooperációval rendelkező 30 település 40%-a 
jónak, közel 34%-a közepesnek, 28%-a pedig elfogadhatónak ítélte meg. A válasz-
adó települések közül 67 (71%) a nem kielégítő kapcsolatok javítása, illetve a nem 
létező együttműködések létesítése érdekében semmit sem tett, 17 település (18%) 
pedig jelenleg keresi a megoldást, illetve a kapcsolatok kialakításának lehetőségeit. 
Mindössze 11 helyen (11%) próbáltak tenni valamit az előrejutás érdekében közös 
rendezvények szervezésével (pl. Nagyecsed, Nyíracsád, Körösszegapáti) és pályá-
zatok benyújtásával (pl. Barabás és Csenger). 

Arra a kérdésre, hogy „Milyen területeken lehetne a kapcsolatokat leginkább fej-
leszteni?”, az értékelhető választ visszaküldő kérdőívek alapján (N=58) a települé-
sek leginkább a kereskedelmi (25 esetben) és a gazdasági (18 esetben) kapcsolatok 
fejlesztését szorgalmaznák, jóval kisebb arányban a kultúra (7 esetben) területén 
javítanák a kapcsolatot. A sport (4 település), az idegenforgalom (2 település), a 
településfejlesztés és a környezetvédelem területén (1–1 település) történő kapcsolat-
javítást alig tartották fontosnak. A kereskedelmi és a gazdasági kapcsolatok javításá-
tól a helyi gazdasági élet rohamos fejlődését várják. Ehhez azokkal a szomszédos 
gazdasági, társadalmi, kulturális, egészségügyi stb. centrumvárosokkal keresik a 
kapcsolatokat újfent, amelyekhez egykor ezer szállal kötődtek a történeti fejlődés 
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során, s amelyektől Trianon elvágta őket, azaz Nagyvárad, Nagykároly, Szatmár-
németi, Beregszász, Ungvár irányába próbálnak nyitni. 

A kérdések között az is szerepelt, hogy az „Egyes települések mit tesznek a hatá-
ron túli településekkel való kapcsolatfelvétel létesítése (javítása) érdekében?” A 
kérdés jelentősége elsődlegesen a jövő szempontjából, a lehetséges együttműködés 
megteremtése miatt volt fontos. A kérdésre válaszolók (N=95) 18,0%-a nyilatkozott 
úgy, hogy jelenleg keresi a kapcsolatfelvétel lehetőségét. A kérdésre a többség, 67 
település, az önkormányzatok 71,0%-a adta azt a választ, hogy semmit nem tesz a 
kapcsolatok felvétele érdekében. Annyi bizonyos, hogy a határ magyar oldalán lévő 
települések többsége ma még nem látja az időt elérkezettnek a szomszédos orszá-
gok határ menti településeivel való kapcsolatfelvételre. Ebben többnyire a másik, az 
államhatár túloldalán elhelyezkedő települések fogadóképtelensége, a lehetőségek 
és az együttműködési hajlam hiánya rejlik. A válaszolók 3,2%-a, három hajdú-
bihari település jelölte meg a határátkelőhely nyitását, mint lehetőséget a kapcsolat-
felvételre vagy annak javítására. A határállomások csekély száma különösen súlyos 
gond Hajdú-Biharban, ahol gyakorlatilag egy közúti és két vasúti határátkelőhely 
működik a közel száz kilométeres szakaszon. Biztató jel, hogy vannak már elfoga-
dott tervek újabb határátkelők nyitására Létavértesnél és Komádi térségében, továb-
bá határátkelőhely fejlesztésre Nyírábránynál.  

A válaszadók 1%-a, csupán 1 település látja a kapcsolatok bővítésének lehetősé-
gét pályázatok benyújtásában, melyben már benne rejlik az a szándék, hogy a ma-
gyar csatlakozást követően az elmaradott, periférikus helyzetben lévő területek 
felzárkózását elősegítő programokhoz anyagi forrásokat szerezzenek, megvalósulá-
suk érdekében pályázatokat nyújtsanak be, melyekhez a szomszédos országok tele-
pülései partnerként csatlakozhatnának. A közös rendezvények szervezését a választ 
adók 3,2%-a jelölte meg, mint a kapcsolatok bővítésének eszközét. Ilyen jellegű 
rendezvények jelenleg is vannak, azonban ezeket gátolja a határátkelőhelyek cse-
kély száma, és így a települések közötti relatíve nagy távolság. 

A kérdőívben megfogalmazott kérdések közül arra, hogy a határ menti települé-
sek közül hányan vesznek részt határ menti programokban, és ebből részesülnek-e 
valamilyen anyagi juttatásban, a válaszolók közül hét település mondott igent. 
Közülük kettő (Bagamér és Kőrösszegapáti) Hajdú-Bihar megyében, míg öt telepü-
lés (Barabás, Csenger, Mérk, Nagyecsed, Tiszaadony) Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében található. A programok jellegükben részben az interetnikus kapcsolato-
kat, részben a helyi infrastruktúra fejlesztését szolgálják, illetve részben környezet-
védelmi beruházások. A határon átnyúló kapcsolatokkal rendelkező önkormányzatok 
14%-a elsősorban a bevásárló-turizmus és a kereskedelem élénkülése (pl. Záhony, 
Körösszegapáti, Mándok, Gelénes), valamint a foglalkoztatási lehetőségek bővülése 
(Biharkeresztes, Beregsurány, Csengersima) miatt egyértelműen előnyként, míg 
23%-a az elzártság (pl. Hermánszeg, Csengerújfalu, Ura), a megnövekedett átmenő 
forgalomból eredő rossz közbiztonság (pl. Tiszacsécse, Tiszakerecseny, Barabás, 
Tivadar) és a munkahelyek hiánya (pl. Tyukod, Nyírpilis) miatt egyértelműen hát-
rányként értékelte a határhoz közeli fekvést. A fentebb említett okok miatt a határ 
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menti helyzetet a települések 11%-a előnyként és hátrányként is értelmezte, míg 
52% nem adott választ a kérdésre (Dancs 1999, 345–347). 

Mindent együttvéve, a kérdőíves vizsgálat eredményei is megerősítették azt az 
előzetes feltételezésünket, hogy az északkelet-alföldi határsáv települési önkor-
mányzatainak a határon átnyúló kapcsolatai sem mennyiségileg, sem tartalmi mély-
ségükben ma még nem túl jelentősek. A nem túl nagyszámú intézményesült együtt-
működés is többnyire csak formális és protokolláris testvértelepülési, kulturális és 
sportkapcsolat, holott fejlesztésük, különösen, ami a gazdasági és kereskedelmi 
kooperációt illeti, fölöttébb indokolt lenne, még akkor is, ha a térség periférikus 
fekvése és gazdasági elmaradottsága az államhatárok mindkét oldalán nehezítik a 
kapcsolatépítést. A térség határon átnyúló együttműködéseinek színvonala még nem 
elég magas, az egyik legfőbb hiányossága az, hogy ezekben a kapcsolatokban ma 
még csekély szerepet játszik a gazdaság. 

Milyen lehetőséget kínál a kapcsolatteremtésben az 1993. február 14-én létreho-
zott, s ma már öt ország határ menti területeire kiterjedő Kárpátok Eurorégió 
Interregionális Szövetség? A vonatkozó két kérdésre (Mi a település véleménye a 
Kárpátok Eurorégió kezdeményezéséről?; Mennyire ismeri a települési önkormány-
zat, illetve a település lakossága a Kárpátok Eurorégió célját, rendeltetését?) adott 
válaszok nem adnak alapot túl sok derűlátásra. Sokan nem is tudnak az Eurorégió 
létezéséről, akik pedig tudnak róla, nincsenek tisztában annak céljaival, működésé-
vel. Ha a Kárpátok Eurorégió egy valóban eredményesen működő interregionális 
szervezet kíván lenni, mielőbb ki kell lépnie tevékenysége formális keretei közül, 
megfelelő tartalommal feltöltve kell elősegítenie az interregionális együttműködés 
ügyét, pontosan megismertetve a szervezet céljait, lehetőségeit és eredményeit. A 
válaszadók 57%-a ugyanis egyáltalán nem ismeri a Kárpátok Eurorégiót, 40%-a 
jónak, míg három település (Nagykereki, Nyírlugos, Tuzsér) – mindenekelőtt a 
térségben egyáltalán nem érzékelhető ténykedése miatt – kedvezőtlennek tartja az 
interregionális szervezet kezdeményezéseit. Arra a kérdésre pedig, hogy mennyire 
ismerik a települések vezetői a Kárpátok Eurorégió céljait, mindössze 15% vála-
szolta, hogy jól, 2% (Tiszakerecseny és Pocsaj) pedig, hogy kiválóan. Még rosz-
szabb a helyzet, ha a lakosság egészét vizsgáljuk, közülük ugyanis a polgármesterek 
véleménye szerint 60%-ban egyáltalán nem ismertek az Eurorégió céljai.  

A Kárpátok Eurorégió tevékenysége – ha sikerül közelítenie az együttműködésbe-
li érdekeltségeket, leküzdenie a zavartalan működését akadályozó tényezőket – a 
felmerülő problémák ellenére a jövőben kitörési lehetőséget nyújthat a térség gaz-
dasága számára, segítséget jelenthet az itt jelentkező kisebbségi problémák megol-
dásában és a határon átnyúló kapcsolatok fejlődésében. Addig is a határ menti tér-
ségek egymás közötti különböző szintű kapcsolatai jelenthetik a határon átnyúló 
kezdeményezések legfontosabb formáját (Dancs 1999). 

A határon átnyúló kapcsolatok „mellék”, bár az érintettek számára korántsem 
mellékes területeiről is tájékoztatnak a vizsgálat egyes kérdései. Választ adnak 
többek között arra, hogy a lakossági kapcsolatok meglehetősen egyirányúak, a határ 
menti magyar települések felé mutatnak. Míg az államhatár túloldalán egyetlen 
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magyarországi település lakosai sem vesznek igénybe egészségügyi szolgáltatást, s 
gyógyszervásárlás céljából sem kelnek át a határon, addig a határsáv 95 önkor-
mányzatából 9 (9,5%) nyilatkozott úgy, hogy a határ túloldaláról rendszeresen át-
járnak hozzájuk egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, illetve 21 (22,1%) szerint 
gyógyszervásárlás céljából is. A kérdés kényes jellege miatt meglehet, hogy a való-
ságban jóval nagyobb gyakoriságról van szó, mint ezt már korábban, a határon 
átnyúló „vásározás” esetében is feltételeztük. 

A határ menti kapcsolatok ügyét érintették az északkelet-alföldi határsávba irá-
nyuló, illetőleg az azon átnyúló turizmus különböző formáira, jellegére, feltétel-
rendszerére, körülményeire, forgalmára, gazdasági eredményességére, köztük a 
falusi turizmus fejlesztésének az állapotára és esélyeire stb. vonatkozó kérdések. A 
nagyszámú kérdéscsokorra beérkező válaszok elemzése és értékelése kapcsán ki-
alakult többségi vélemény a következőkben összegezhető: A határ mente vizsgált 
szakaszán ma még csekély a turizmus jelentősége, amit a kereskedelmi szálláshe-
lyek adatai, az interjúk, valamint a kérdőíves felmérésre adott válaszok is alátá-
masztottak. A határ mente szerepe a két megye kereskedelmi szállásforgalmában 
jelentősen csökkent, annak ellenére, hogy a területen lévő határátkelőket 10 millió-
nál is többször lépik át évente. Az okok mögött és között elsősorban az elérhetősé-
get, a megközelíthetőséget kell keresni, ám az itt élő népesség képzettségi szintje és 
nyelvismerete is elmarad attól, amit egy – a turizmustól a jelenleginél nagyobb 
megélhetést remélő – területtől el lehetne várni. (Természetesen a határátlépés gya-
koriságát jelentősen megnöveli az egynapos, ún. bevásárló-turizmus vagy vásáro-
zás, amelynek nincs valós turisztikai jelentősége.) 

A turizmusban esélyt látó települések többsége a falusi turizmusban reménykedik. 
Ez a folyamat a Felső-Tiszavidék több településén már beindult. A vadászat, az 
ökoturizmus, a fitness programok, a wellness – mint kiegészítő elemek – progra-
mokkal, tartalommal tudják megtölteni és meghosszabbítani a vidéki tartózkodást, 
amely az adottságokkal rendelkező településeken a gazdaság diverzifikálásához, a 
helyi lakosság életkörülményeinek javításához is hozzájárulhat. A határ mente tele-
püléseinek egytizede kulturális és sportrendezvények keretében is jelentősen épít a 
határon túli, esetleg testvértelepülési kapcsolatokra, így a turizmus – küldetésének 
megfelelően – a szomszéd országokhoz való közeledéshez is hozzájárulhat. Min-
dent együttvéve a kérdőíves felmérés eredményei alapján leszűrhető legfontosabb 
tanulság, hogy az Északkelet-Alföldön a műszaki és a humán infrastruktúra gyöke-
res fejlesztése nélkül a turizmus fejlődésében sem várhatók számottevő eredmények 
(Csordás 1999b).  

A környezetvédelemre vonatkozóan is több kérdés szerepelt a kérdőívekben. Közü-
lük kettő kiemelése igen tanulságos. Arra a kérdésre, hogy „Van-e kijelölt szeméttelep 
a településen?”, a 95 kérdőívből 76 adott igen választ. Közülük 28 település található 
Hajdú-Bihar megyében, míg Szabolcs-Szatmár-Beregben 48 településnek van kije-
lölt szeméttelepe. A számok azt mutatják, hogy a szemét tárolásának, a szemét 
kezelésének egyik legprimitívebb formája, a sima szemét-lerakóhely a választ adó 
települések nagy részében (80%-ában) létezik, a többi település vagy szeméttársulás 
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formájában oldja meg a keletkező hulladék kezelését, vagy méreténél fogva olyan 
kevés szemét keletkezik, hogy azzal nem is foglalkoznak. A szemét gyűjtésének, 
szállításának, feldolgozásának korszerű technológiája nemcsak a határ mentén, 
hanem még az országban sem honosodott meg igazán, így ezen a téren az elmaradás 
nem sokkal nagyobb az ország egészének helyzetétől.  

Figyelemre méltó, hogy a határ mentén egyetlen egy településnek sincs – a kérdő-
ívet visszaküldők közül – környezetvédelmi célú együttműködése határon túli tele-
püléssel. Ez két dolgot jelenthet: vagy olyan kicsi a környezetszennyezés problémá-
ja és olyan hatékony a megoldása mind a két oldalon, hogy erre nincs szükség, vagy 
pedig arról a nyilvánvaló tényről van szó, hogy az együttműködésre ezen a terüle-
ten, hasonlóan a többi szférához is, nincs meg a szükséges két fél és a közös akarat, 
az igény. Az kétségtelen, hogy magyar oldalon a határ mentén nincsenek nagy 
szennyező források, eltekintve néhány kis- és középüzemtől, a szennyezés nagy 
része a határon túlról, a határ mentén található romániai és ukrajnai nagyvárosokból 
származik (Nagy 1999).  

Végül a kérdőív néhány kérdése érintette az oktatás körülményeit is, melyek a 
humán erőforrások oldaláról összefügghetnek a határon átnyúló kapcsolatok alaku-
lásával, segíthetik, avagy késleltethetik azok fejlődését. A válaszokból többek kö-
zött kiderült, hogy a határ mentén élő diákok közül (alap, közép és felsőoktatásban) 
Hajdú-Biharban a kérdőívet visszaküldő településekről 2570 tanuló jár el más, 
közelebbi vagy távolabbi településre tanulni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez 
a szám 2919 fő, így ez a határ mentén összesen 5489 tanulót jelent. Ami a más 
településekről bejáró tanulók számának az alakulását illeti, Hajdú-Biharban a határ 
menti települések középiskoláiba bejáró tanulók száma 304 fő, míg ez a szám a 
szomszédos megye esetében 918, a határ mentén összesen tehát 1222 fő. A hajdú-
bihari határszélen lévő településekre külföldi állampolgárságú diák nem jár át ta-
nulni, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határ menti településeire 37 fő tanuló jár 
iskolába elsődlegesen Ukrajnából.  

A határ menti településeken élő szellemi potenciál meghatározó az egyes települé-
sek jövője szempontjából. A helyben tevékenykedő értelmiséget szinte kizárólago-
san a pedagógusok reprezentálják, akik között igen jelentős az ingázó tanárok szá-
ma. A kérdőívet visszaküldő településeken a bejáró tanárok száma 300, amelyből 
111 fő Hajdú-Biharban, míg 189 fő a szomszédos megyében tevékenykedik. Az 
eljáró tanárok száma a határ mentén 126 fő, közülük 61 fő Hajdú-Bihar, míg 65 fő 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A fenti számok mutatják, hogy a határ mentén 
a bejáró tanárok száma jóval magasabb, mint az onnan eljáróké. Ez megfelel annak 
a tendenciának, hogy az értelmiség inkább a nagyobb településeken koncentrálódik, 
a kisebb falvakban nem szívesen telepedik le, inkább a kijárást választja.  

A települések határ menti jellege miatt, valamint a határon átnyúló kapcsolatok 
fejlődését szolgáló humán erőforrások minősége szempontjából fontosnak tartottuk 
megismerni, hogy az egyes önkormányzatok milyen idegen nyelvek ismeretét tekin-
tik napjainkban különösen előnyösnek általában, illetőleg térségi szinten. A kérdés 
első felére vonatkozóan, vagyis általánosságban első helyen az angol nyelvet 87, 
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második helyen a németet 74, a franciát 9, az orosz nyelvet 4, az olasz illetve az 
ukrán nyelvet 2–2, a román nyelvet pedig egy településen jelölték meg. A térség 
egészét illetően viszont már árnyaltabbak voltak a válaszok. Igaz, ez esetben is az 
angol és a német nyelv mellett törtek lándzsát a legtöbben (térségi szinten 49 illetve 
34 válasz). Igen fontos körülmény viszont, hogy 32 (Hajdú-Bihar megyében 4, 
Szabolcs-Szatmár-Beregben pedig 28) megkérdezett település választotta az orosz 
nyelvet. Aligha véletlen, hogy éppen az ukrán határ mentén fekvő települési ön-
kormányzatok tartják fontosnak az orosz nyelv ismeretét. Sokan preferálták a ro-
mán nyelvet is, a térség egészében 22 önkormányzat (mindkét megyében 11–11) 
tartja fontosnak a szomszédos nyelv ismeretét, ami teljesen természetes, mivel 
mindkét megye hosszú határszakaszon érintkezik a Román Köztársasággal. Az 
ukrán határ mentén fekvő hat települési önkormányzat érthető módon az ukrán 
nyelv ismeretét is fontosnak tartja. A válaszokból mindenesetre úgy tűnik, hogy a 
nyelvismeret szükségességét és hasznosságát egyre inkább elismerik a határ menti 
települések lakói. 

Összegzés 

Az Északkelet-Alföld határ menti területeire vonatkozó kérdőíves vizsgálat ered-
ményei tükrében is igen fontos ismételten leszögezni, hogy a magyar–ukrán, s 
részben a magyar–román határ mente társadalmi, gazdasági és infrastrukturális 
szempontból Magyarország talán legelmaradottabb határtérsége. Ez a határon 
átnyúló kapcsolatokban is megmutatkozik: elenyésző a gazdasági együttműködések 
aránya, inkább a kulturális és a rokoni kapcsolatok dominálnak. A „periféria peri-
fériájára” szorult határ menti térségek nem vonzzák sem a külföldi, de a belföldi 
befektetőket sem. A részben történeti (pl. megkésett fejlődés, Trianon), részben a 
szegényes természet-, gazdaság- és településföldrajzi adottságok, részben pedig a 
korábbi kedvezőtlen makro- és mikrogazdasági tényezők és hatások következmé-
nyei, a piactól való távolság, a mezőgazdasági alapanyag-termelésre alapozott egy-
oldalú gazdaságszerkezet, a gazdaság alacsony jövedelemtermelő képessége, az 
infrastrukturális elmaradottság, a jelentékeny ipari termelőkapacitás hiánya, a ma 
még inkább csak hátrányokat magában foglaló határ menti fekvés, a városhiányos 
jelleg, a krónikus tőkehiány, az akut foglalkoztatási válság egyaránt a marginális 
fekvésű és helyzetű térségek és települések fejlesztését sürgetik. Ilyen körülmények 
között a területi tudományoknak is számba kell venniük a határ menti peremterüle-
tek gazdasági–társadalmi felzárkóztatásának lehetőségeit, regionális kutatási szinten 
is felkészülve az EU integráció kihívásaira a schengeni „határvonással” együtt járó 
helyzet kezelésére. 

A határ mente településeinek mind gazdasági, mind társadalmi értelemben saját 
maguknak, a belső erőforrások, illetőleg a határmentiségből származó előnyök 
lehető legjobb kiaknázásával kellene a felzárkózásukhoz, fejlődésük felgyorsításá-
hoz és elszigeteltségük felszámolásához vezető kiutat megtalálniuk. Ám az önerő-
ből történő kiútkeresés sikere, a „periféria perifériája” helyzetből való kilábalás 
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esélye külső (állami vagy más tőkebevonás) segítség nélkül ma még hosszú távon is 
fölöttébb kétségesnek tűnik. A hathatós támogatás elengedhetetlenül szükséges tehát 
ahhoz, hogy a keleti határ betölthesse az összekötő híd szerepét a szomszédos orszá-
gokkal folytatott gazdasági–kulturális kapcsolatokban. A határsáv fejlesztése tehát 
nem szűk, kistérségi érdek, hanem az egész ország gazdasága számára kifizetődő 
beruházás. A kérdőíves vizsgálat eredményei és tanulságai is erre figyelmeztetnek. 

Jegyzet 
1 A tanulmány egyben az OTKA T 023004. számú kutatási program tematikájához is kapcsolódik. 
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„IN THE PERIPHERY OF PERIPHERY” – THE 
QUESTION-MARKS OF BORDERNESS 

REFLECTING TO A RESEARCH IN THE NORTH-
EASTERN PART OF THE GREAT PLAN 

BÉLA BARANYI  

The research of the questions of and the dividing and connecting role of border-
ness has a distinguished importance with special regard to the current euroatlant 
process. However borders are important obstacles of the tendencies of globalisation 
and integration, where economic, social and spatial-ethnic questions have accumu-
lated and remained up to now in both sides of the border. The borderlands and the 
settlements in the „peripheries of periphery” of the North-eastern part of the Great 
Plan are considered to be such a problematical regions. Therefor Great Plan II Re-
search Program was launched in framework of the Strategic Researches of HAS in 
1998. The complex analysis of the disadvantageous and borderland regions and 
settlements in the North-eastern part of the Great Plan (County Hajdú-Bihar and 
Szabolcs-Szatmár-Bereg) has constituted a part of this program. It also included an 
analysis based on a survey all the 119 settlements. The analysis based on the ques-
tionnaire and the relating interview took into account the literature and some statis-
tical databases too. The aim of the study is to draw out a shaded realistic picture from 
the situation of the borderland, reflecting the opinion of the municipalities also.  

The question of the settlement municipalities and the complementary analysis 
proved that the traditionally underdeveloped situation of the examined region hasn’t 
moderated, in fact it even increased after the change of regime in 1989. The 
settlements of the borderland regions should find the way by themselves to close 
up, to accelerate their development and to demolish their separateness in both 
economic and social meaning with the best exploitation of the advantages based on 
the endogenous resources and borderness. Though, the success of finding the way 
out self-effort and the chance of getting through from the „periphery of periphery” 
situation are unimaginable without any external (state sources) even on long terms. 
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LÉGI KÖZLEKEDÉS ÉS TERÜLETI FEJLŐDÉS 
(Air Transportation and Spatial Development) 

ERDŐSI FERENC 

Hazánk földrajzi adottságai illetve történelmi fejlődésünk okán valamennyi köz-
lekedési alágazat közül a vasúti, valamint a belvízi közlekedés befolyásolta és diffe-
renciálta a legnyilvánvalóbban a területi és településfejlődést. Kevésbé kézzel fog-
ható volt az 1990-es évekig a közúti közlekedés hatása, amely ma is inkább csak az 
autópályák nagyvárosokhoz közeli szakaszain, többnyire a kistérségi lépték keretein 
belül maradva nyilvánul meg. Monocentrikus közlekedéshálózati szerkezetünkhöz 
igazodóan a lényegében egyközpontú magyar légi közlekedés regionális hatásairól 
egyelőre alig beszélhetünk. Néhány év óta valóságos regionális repülőtér építési 
lázban ég a vidék, de az eufória a valós lehetőségek tükrében csak néhány esetben 
megalapozott. A hazai tértudományok művelőinek – érthető módon – kevés meg-
bízható információjuk van a légi közlekedés és a település/területfejlesztés kölcsön-
hatásáról. Cikkünk közreadásával szeretnénk szerény mértékben hozzájárulni a 
vonatkozó ismeretek gyarapításához. 

Általános összefüggések 

A többi közlekedési alágazathoz hasonlóan a légi közlekedés és a gazdaság köl-
csönhatásban van egymással. Általános érvénnyel igaz, hogy mennél fejlettebb a 
légi közlekedés, annál nagyobb mértékben járulhat hozzá a gazdasági fejlődéshez, 
és mennél magasabb szinten áll egy ország gazdasági–társadalmi szempontból, 
annál színvonalasabb a légi közlekedése. E megállapítások alól azonban ismerete-
sek kivételek, ezért a kölcsönhatások csak bizonyos kiegészítésekkel, illetve a gazda-
ságnak csak bizonyos szektoraira érvényesek. 

–  Vannak olyan sűrűn lakott, kiváló földi közlekedési hálózatnak örvendő kis 
területű, igen fejlett országok, amelyeknek alig van belföldi légi közlekedése. 
Ezen országokban tehát csak a külkapcsolatok, a külgazdaság szempontjából le-
het pozitív hatása a (nemzetközi) légi közlekedésnek (Hollandia, Belgium, 
Svájc, Luxemburg stb.). Ezekben az országokban eleve nem lehet igazi regioná-
lis gazdaságfejlesztő tényező a légi közlekedés a nemzetközi repülőtér (Brüsszel) 
vagy repülőterek (Zürich, Genf) térségének kivételével. 

–  Differenciálja a légi közlekedés által előálló nemzeti jövedelmet az a körülmény 
is, hogy van (vannak)-e egy országnak saját légivállalata(i), amely(-ek) képes(-ek) 
a légi szolgáltatások iránti kereslet túlnyomó részét kielégíteni,  jövedelmének 
(akár adózás formájában is) legnagyobb részével az anyaország nemzeti jöve-
delmét gyarapítani. Ha egy ország légi közlekedési igényét elsősorban idegen 
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társaságok látják el, a közvetlen gazdasági haszon (az ugyancsak működő adó-
zás, a sokféle illeték ellenére) jóval kevesebb. 

–  A politikai rendszerek értékrendjében eléggé eltérő lehet a légi közlekedés fon-
tossága, ami azután egyes országok közlekedés-politikájában is tetten érhető. A 
diktatórikus berendezésű, tervgazdaságra berendezett országok és a demokrati-
kus piacgazdasági országok eléggé eltérő légi közlekedésfejlesztési politikát 
folytatnak. A diktatúrák előszeretettel építenek ki és tartanak fenn igen erős ál-
lami szubvencióval olyan belföldi hálózatot – elsősorban a centralizált állam-
igazgatás, implicite a fegyveres testületek érdekében –, amely folyamatosan 
veszteséget termel, de propaganda célokra használható, miközben az elzárkózás, 
az idegen országokkal szembeni konfrontálódás miatt a nemzetközi légi forgal-
mat csak a legszükségesebbre (általában a hivatalos ügyben külföldre utazók 
közlekedésére) korlátozzák. 

–  A politikai–gazdasági rendszerektől függ az is, hogy milyen mértékben érvénye-
sül a repülőterek közvetett gazdasági–regionális hatása. Ahol a piaci folyama-
tok nem érvényesülhetnek, ahol nincs szabad mozgás, ahol nem kész a társada-
lom az innovációk fogadására, ott a repülőterek alig váltanak ki áttételekkel te-
rületfejlesztési folyamatokat. 

A légi közlekedés a legegyértelműbben és a leglátványosabban azokban az orszá-
gokban bizonyítja nagy szerepét a nemzetgazdaságban, ahol az igen alacsony nép-
sűrűség, a nehezen leküzdhető természeti akadályok, a földi közlekedési hálózat 
elégtelensége miatt tulajdonképpen az egyetlen teljesítőképes közlekedési eszköz 
szerepét tölti be, majdnem monopolhelyzetben van. A rászorultság miatt nélkülöz-
hetetlen, ezért még a legszegényebb, legelmaradottabb afrikai, latin-amerikai, ázsiai 
országokban is létrehozzák anyagi erejüket meghaladó méretekben. (Áruszállításhoz, 
éhezőknek nyújtott élelmiszersegélyek eljuttatásához, az államapparátus működte-
téséhez.) 

A fejlett demokratikus országokban normálisan működő légi közlekedési rendszer 
egyaránt segíti a kül- és belkereskedelem funkcionálását, mint ahogy a munkaválla-
lók szabad mozgását, mobilitását is előmozdítja. A légi közlekedés lehetővé teszi a 
javakkal való ellátás magasabb szintjét, és elősegíti a lakosság (ismeretek gyarapí-
tásával is járó) élvezetesebb szabadidő eltöltését, a különféle nemzetiségű emberek 
egymáshoz közelebb kerülését. A költségek csökkentése és a verseny szempontjából 
a teljesítőképes közlekedési rendszer elengedhetetlen feltétele a területi munkameg-
osztás előnyét egyre jobban kihasználó nemzetgazdaságok működésének. 

Pontos számításokat eddig még nem végeztek arról, hogy a légi közlekedés hatása 
milyen mértékű a gazdasági élet fejlődésére. Az azonban vitathatatlan, hogy a fog-
lalkoztatottak számarányához, de még az állóeszköz-állományához képest is jóval 
nagyobb mértékben járul hozzá a GDP, illetve a nemzeti jövedelem termeléséhez, 
azaz népgazdasági szempontból a leghatékonyabb értéktermelő tevékenységek közé 
tartozik, amelynek egyre nagyobb a szerepe a nemzetközi munkamegosztás gyors 
kibontakozásában, hatékonyságának javulásában. 
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A nemzetközi légi közlekedésnél maradva először a közvetlen gazdasági–
foglalkoztatási szerepét kell tisztázni, amely a részarányszámok tükrében minden-
hol csekélynek tűnik. 

Így pl. az USA-ban – a gyorsütemű fejlődés ellenére – az 1960-as években a nemzetközi 
légi közlekedésből a bruttó jövedelemnek csupán a 0,05%-a származott, és a repülés a dolgo-
zóknak mindössze a 0,03%-át foglalkoztatta. 1993-ban ezek a részarányok mindössze 0,08%-ra, 
illetve 0,04%-ra módosultak. Hollandiában ugyan a KLM az ötödik legnagyobb munkaadó, 
azonban csak a foglalkoztatottak 0,35%-át mondhatja magáénak. Svájcban a Swissair része-
sedése a bruttó nemzeti jövedelemnek csak az 1,2%-át teszi ki. 

Ha a nemzetközi légi közlekedésnek a nemzeti fizetési mérlegre való hatását néz-
zük, e tekintetben is csak szerény részarányokkal találkozunk. Az USA-ban a légi 
közlekedésből származó bevétel az egész belkereskedelemi forgalom összegének 
alig 2%-át adja. 

A légi közlekedés közvetlen hasznánál, a belőle származó pénzjövedelemnél jóval 
nagyobb az áttételes, közvetett haszna a gazdaságra nézve. (Ezt az angol szakzsar-
gon a „social overhead capital” kategóriába sorolja.) Ez annyit jelent, hogy a légi 
közlekedés egy olyan elengedhetetlen feltétel, amely lehetővé tesz és előmozdít 
más gazdasági tevékenységeket. A légitársaságok ugyan előszeretettel nevezik 
magukat „iparnak”, azonban tény, hogy a légi közlekedés egy fajta közlekedési 
szolgáltatás, ilyen minőségben van rá szükség a mai világgazdaságban. A légi köz-
lekedés elősegíti, hatékonnyá és így gyümölcsözővé teszi a kereskedelmet és a 
turizmust, megkönnyíti új piacok feltárását a saját országhatárain kívül, és meg-
gyorsítja az emberek, eszmék és javak cseréjét. Természetesen ezek a közvetett 
hasznok számszerűen sokkal nehezebben mutathatók ki. 

Pl. meg lehetne kísérelni kideríteni, hogy a svájci, osztrák vagy holland utasok külföldön és 
a külföldi utasok Svájcban, Ausztriában, Hollandiában mennyi pénzt költenek el, vagy hogy a 
svájci, osztrák, holland üzletemberek légi utazásaik során mennyi frank, schilling, gulden 
értékben szereznek külföldön megbízást országaik számára, és mennyi megrendeléssel térnek 
haza. Ezeknek az összegeknek a számbavétele kiindulási pontot adhat annak a kimutatására, 
hogy a légi közlekedés valóban mit hoz egy olyan országnak, mint pl. Svájc. Ez azonban csak 
egy elméleti kiindulási pont: egyrészt nyilvánvaló az ilyen adatok beszerzésének nehézsége, 
azután azt is bizonyítani kellene, hogy a kimutatott utazások és üzletkötések repülőgép nélkül 
egyáltalán nem vagy csupán nagyon kis mértékben jöttek volna létre. (Nyilvánvaló, hogy egy 
részüket repülőgép nélkül is realizálni lehet.) 

Ha egzakt számításokon alapuló, pontos adatokkal nem is, de a tapasztalatok 
alapján bizonyítható a légi közlekedés fontossága, hiszen egy olyan tengerpart 
nélküli országban, amelynek nagy a nemzeti jövedelme és igen erősen a külkeres-
kedelemre orientált, amelynek külgazdasági kapcsolatai szinte az egész világra 
kiterjednek, nyilvánvalóan egészen eminens a nemzetközi légi közlekedés szerepe. 

Ezt támasztják alá a vállalati adatok is. Pl. már 1964-ben egy svájci multinacionális nagy-
vállalat az alkalmazottai részére napi átlagban 15 repülőjegyet vásárolt a legkülönbözőbb 
külföldi célvárosokba repüléshez, 1993-ban pedig 28-at. Ez érzékletesen jelzi, hogy milyen 
nagy feladatot teljesít a légi közlekedés a szolgáltatásaival az ország külgazdaságában. 
Azonban más szektorokban is tetten érhető a légi közlekedés intenzív használata. Így pl. a 
bankok szinte nélkülözhetetlennek tartják a sikeres, megbízható üzlethez a személyes megbe-
szélést, az ügyféllel való megismerkedést, a megbízhatóságáról való információgyűjtést és 
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impresszió-szerzést a távoli országban. Nem különben az adott ország gazdasági–politikai 
viszonyainak – helyzetének, folyamatainak – helyben tanulmányozása adhat megbízhatóbb 
adatokat a bankkölcsönökkel, befektetésekkel kapcsolatos döntésekhez. 

A személy- és áruszállítás gyorsításával a légi közlekedés is hozzájárult a második 
világháború óta végbement gyors gazdasági fejlődéshez, életszínvonal növekedés-
hez. Fejlődés ugyan légi közlekedés nélkül is végbement volna, de az integrációnak, 
a globalizáltságnak az a mértéke, ami a modern világgazdaságot jellemzi, aligha jött 
volna létre légi közlekedés nélkül. A nemzetközi, világot átfogó légi közlekedéssel 
kialakult szövevényes nemzetközi gazdasági kapcsolatok ugyanis az egész világon 
megmutatkoznak. Másfelől a légi közlekedés hatásmechanizmusa tompítja bizo-
nyos mértékig a gazdasági fejlődés ciklikusságát. 

Amíg az 1960-as években a légi közlekedést igénybe vevők között nagyjából egyforma 
arányt képviseltek az üzletemberek és a turisták, a jóléti társadalom kibontakozásával számos 
országban a turizmus ma már messze megelőzi részesedési súlyában az üzleti célú repülést. A 
modern telekommunikáció ugyanis az üzletemberek számára jó néhány esetben lehetővé teszi 
a személyes megjelenés nélküli ügyintézést, viszont a turisztika lényege a látnivalók, a termé-
szeti és kulturális stb. értékek helybeni élvezete, hiszen a televíziózás a személyes élményt 
nem helyettesítheti. Ismét csak az Alpok államaira vonatkoztatva: a külföldi (nem kis részben 
repülőgéppel érkező) turisták által Svájcban, Ausztriában, az olaszországi Alpokban elköltött 
összeg lényegesen nagyobb az alpesi térségből származó turisták által külföldön költött ösz-
szegnél. 

Végső soron jó néhány ország, tartomány (Kanári-szigetek, Seychelle-szigetek, 
Mauritius, Baleárok, Maldív-szigetek, Sri Lanka, Ciprus stb.) tulajdonképpen az 
üdülők tömegeit szállítani képes modern légi közlekedésnek köszönheti idegenfor-
galmi potenciálja hasznosításának lehetőségét, ezáltal gyors anyagi gazdagodását 
(amivel persze szembeállíthatók a környezetpusztulás gondjai, a bűnözés, a benn-
szülött lakosság mentalitását károsan befolyásoló életmód változás, életfelfogás 
torzulás), mivel a vendégek száma, ha tengeri úton érkeznének a távoli Európából 
és Észak-Amerikából, csupán a töredéke (ötöde–nyolcada) lenne a jelenleginek. 

A légi közlekedés és a földi távolsági közlekedés  
(A nagysebességű vasutakkal folytatott verseny) 

A légi közlekedésnek csak akkor támadhat igazi versenytársa a földi közlekedés-
fajták körében, ha azok hasonló, vagy legalábbis közelítő minőséget tudnak nyújta-
ni a személy- és teherszállítási szolgáltatások terén sebességben, árban, menetrend-
szerűségben, megbízhatóságban.  

A közúti közlekedés mintegy 600–1000 km-es távolságra ár tekintetében lényegesen kedve-
zőbb az utas szempontjából, ha eltekint a vezetés fáradalmától, ha nem tényező az eljutási idő. 
Ennél nagyobb távolságokra viszont – civilizált életmódot feltételezve – csak a költségeket 
növelő éjszakai szállás igénybevételével lehet eljutni, így minél több éjszakát illetve napot 
vesz igénybe az út, annál jobban közelítenek az összes ráfordítások (a többszöri étkezéssel is 
számolva) a légi út költségéhez. Sebességben nincs esélye a közúti közlekedésnek arra, hogy 
felvehesse a versenyt a repülőgéppel, mivel az autópályák engedélyezett legnagyobb sebessége 
110–130 km/óra. 
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Ellenben az 1960-as évektől Japánban, majd Franciaországban, Németországban, 
Olaszországban és Svédországban több pályán max. 280–300 (de általában 200–220) 
km/óra sebességgel közlekedtetett szuperexpressz vonatok a rövidebb (400–600 km-
es), szárazföldek feletti légi járatoknak megfelelő szervezés (pl. repülőtértől repülőté-
rig nyújtott szolgáltatás) mellett esélyes versenytársai lehetnek. A légitársaságok 
azonban még nem reagáltak megfelelő mértékben a nagysebességű vasutak általi 
kihívásra. 

A német légi közlekedésben közvetlenül részt vevő vállalatok (tehát a légi közle-
kedési társaságok és a repülőterek) a Német Szövetségi Vasutak lendületes fejlesz-
tési erőfeszítéseit eléggé figyelmen kívül hagyták. 

Ebbéli érdekük nagyon különböző: 
A német Lufthansánál a belföldi viszonylatú forgalom az utasszámban mért összforgalmá-

nak ugyan az 1/3-át teszi ki (utasszámban), azonban a rövid úttávolságok miatt a Lufthansa 
által értékesített összes utaskilométer mennyiségnek mindössze a tizede jutott a belföldi forga-
lomra. A nagy légitársaság (mint „forgalomhordozó”) érdekeltsége a rövid távú közlekedés-
ben tehát csak mérsékelt; főként a közép- és hosszú távú közlekedés a kifizetődőbb számára, 
ezért nem is nagyon bánta volna, ha nem kellett volna rövidebb vonalakkal bajlódnia. 

Egészen mások a német közhasználatú repülőterek érdekei a rövid távú légi közlekedésben. 
A Lufthansával ellentétben az értékesített utaskilométerek nem határozzák meg a gazdasági 
sikert. A repülőterek számára egyedül a repülőterek fő bevételei, a felszállási és leszállási 
illeték, kezelési illetékek, a boltok és éttermek forgalma a fontosak. Az utasok fele, kétharma-
da repülőterektől függően max. 600 km hosszú légiutakat vesz igénybe. 

Ezért a repülőterek tulajdonosai illetve üzemeltetői számára létkérdés a repülőtéren 
megforduló utasok számának megtartása, ehhez kemény anyagi érdekeik fűződnek. 

Annak érdekében, hogy a belföldi légi közlekedést az utasok számára vonzóbbá tegyék a 
rövid távolságra utazók („aktatáskás utasok”) gyors kezelésére néhol már különleges, egysze-
rűsített, csupán tíz percet igénybe vevő kezelési rendszert hoztak létre, továbbá a repülőgép 
földön tartózkodási idejét (amely jelentős részét teheti ki az egész közlekedési időnek) felével, 
harmadával csökkentették. 

A repülőterek ésszerűsített utaskezeléssel csökkentették a légi közlekedéshez 
szükséges időt, nem kell tehát a menetsebességet növelni, ami nagy költségnöveke-
déssel járna. A nagysebességű vasutak viszont csak a sebességük további növelésé-
vel képesek nagyobb vonzerőt gyakorolni az utasokra. A rövid távolságú légi köz-
lekedésbeli technikai újítások és az ésszerűbben elosztott illetékek is javíthatják a 
légi közlekedés esélyeit. A jelenlegi illetékarányok ennek erősen ellene dolgoznak. 

A repülőtéri illetékek (leszállási illetve kezelési illetékek) százalékos költségaránya a légi 
járat összköltségeihez viszonyítva számszerűen nagyjából a következők: hosszú utakon 4%, 
közép távolságú utakon 8%, rövid távolságon 17%. 

A rövid utakon tehát az utas számára is a legkedvezőtlenebbek a repülőtéri illeték 
arányok, azaz a rövid távú repülés érzékenyebb a reptéri illetékre. A nagysebességű 
vasúttal való versenyben ellentétes irányú mozgás alakul ki az árak és a forgalom 
nagysága között. A nagyobb arányú repülőtéri illetékkel is előállított magasabb 
repülőjegy-árak következménye az utasok egy részének vasútra átterelődése lehet. 
(Kereskedelmi szempontból a repülőterek számára ez az összefüggés alapvetően 
fontos, mivel nem az illetékek nagysága, hanem a forgalomtól függő szolgáltatásaik 
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eredményezik a bevételeket.) A repülőterek illetékrendszerének újrafelosztásával 
lehetővé válhat az egyelőre a rövid távolságú repülést nagyon hátrányosan befolyá-
soló, magas összegek csökkentése, és ezzel a nagysebességű vasutakkal szembeni 
versenyhelyzet erősödhet. 

Egyelőre Európában, de tulajdonképpen Japánban is a vasút és a légi közlekedés 
közötti verseny a két közlekedési ág hálózatának csak kisebb, de fontos részterülete-
in, néhány szakaszán játszódik le. Mindent egybevetve, a két közhasználatú közle-
kedési eszköz tevékenységének súlypontjai messze fekszenek egymástól. Sokkal több 
az olyan helyzet, ahol a kooperáció és nem a verseny a kérdéses. A vasút és a légi 
közlekedés együttesen védekezhet a közúti közlekedés lehengerlő versenye ellen. A 
nagysebességű vonatok közlekedtetése a vasútnak új piaci lehetőséget nyit, ami a 
légi közlekedést is új kezdeményezésekre ösztönözheti. 

A repülőterek mint a területi fejlődés mind rangosabbá váló tényezői 

A légi közlekedés területfejlesztési hatásainak jellemzői alapvetően különböznek a 
földi közlekedéstől, mivel a közúti közlekedéshez, de még a vasúti közlekedéshez 
képest is jóval ritkább hálózatot képez. Ennek megfelelően az igénybevételét lehe-
tővé tevő primer szállítási pontjainak (repülőtereknek) a száma is sokkal kevesebb, 
mint a vasútnak (állomások, megállóhelyek), nem is beszélve a közúti közlekedés 
szinte végtelen számú induló- és érkező pontjáról. 

Ennek megfelelőn a földi közlekedés hatásai a területek sűrű behálózásával, feltárá-
sával felületszerűek (kétdimenziósak), viszont a légi közlekedésé inkább pontszerű (a 
„pontgazdaság”-gal asszociál); bár a repülőterekről (mint a hatóerő „támadási pont-
jairól”) kiinduló, „kisugárzó” hatások bizonyos mértékig ugyancsak felületszerűek. 

A repülőterek gazdasági (és nemegyszer gazdaságon kívüli, tágabb értelemben 
vett kulturális, társadalmi) hatásai sokfélék; mind a hatótényezők, mind a területi 
lépték, mind a repülőterek adottságai és a hatások jellege, természete, megnyilvánu-
lási formája jó néhány változatban jelennek meg a repülőterek és a területi fejlődés 
kölcsönhatás-rendszerében. Ugyan a repülőterek által kiváltott területi gazdasági 
hatásokat mutatjuk be, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az adott terület 
(elsősorban mint gazdasági környezet) tulajdonságai sem közömbösek egy repülőtér 
fejlődésének mérete és jellege szempontjából. 

A repülőterek területi–gazdasági hatásainak vizsgálatára több szempont is kínál-
kozik, így például: 
–  A szektorok, ágazatok szerinti hatások (pl. iparra, szolgáltatásokra, esetleg me-

zőgazdaságra nézve milyen következményei vannak), 
–  milyen léptékben, mekkora vonzásterületen nyilvánulnak meg a területi hatásai 

(pl. helyi, regionális, régión túli, nemzetközi téren),  
–  makrogazdasági és vállalati szintű hatások (a vállalatin belül a repülőteret mű-

ködtető vállalatnál mutatkozó, az általa generált hatások és a vonzáskörzeti, 
vagy azon túli vállalatok tevékenységében – telephely választásában, profilvá-
lasztásában – illetve módosításában tetten érhető hatások.) 
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A repülőtér mint vállalat, illetve mint gazdasági tényező 

A közhasználatú repülőterek gazdasági státuszuk szerint tulajdonképpen olyan 
objektumok, amelyek rendelkeznek a más szektorbeli közép- és nagyvállalatok 
valamennyi alapvető jellemzőjével, beleértve a létrehozásukkal és üzemeltetésükkel 
kapcsolatos helyi fejlesztőerő megnyilvánulását is.  

A repülőtér-vállalatok gazdasági jelentőségét az általuk keltett beruházás és fo-
gyasztás nagysága határozza meg. 

A repülőtéri beruházásokból főként négy gazdasági alágazat részesedik:  
– a magasépítés,  
– a mélyépítés,  
– a közlekedési eszköz- és készülék-gyártás,  
– az irodai és központi létesítményi berendezéseket gyártó iparágak. 

A repülőtéri beruházások hatása részben áttételesen érvényesül, részben pedig 
közvetlenül (utóbbiak a repterek építésénél kifizetett bérekkel, szolgáltatásokkal). 

A repülőterek létesítése, karbantartása, időnkénti fejlesztése komoly keresletet 
támaszt a beruházási javak (építőanyagok, nagy értékű, gyakran a csúcstechnika 
körébe tartozó gépek, berendezések, műszerek stb.) iránt, amelyek csak részben 
szerezhetők be a környéken, nem egyszer importból származnak. Az üzemeltetéshez 
szükséges áruféleségek (catering, boltok, közművek számára) is nagyon különböző 
távolságban szóródó beszerzési forrásokból származnak, de közös vonásuk, hogy 
erősítik a kereskedelmet, és áttételesen növelik a foglalkoztatást az árukat előállító 
helyeken. A repülőterek által fizetett helyi és állami adók is jelentős tényezők, bár 
ezekkel mindig szembe kell állítani a létesítésükhöz eszközölt állami és önkor-
mányzati hozzájárulásokat. 

Általában gazdaságilag fontosabbak a közvetlen foglalkoztatási hatások, miután a 
repülőterek jóval nagyobb foglalkoztatási központokká váltak, mint akár a nagy 
pályaudvarok, vagy egyéb földi közlekedési csomópont komplexumok. Ez annak a 
következménye, hogy nem csak nagyszámú, de többnyire az igényesebb társadalmi 
rétegekhez tartozó utasnak nyújtanak sokféle (személyi) szolgáltatást, amelyek 
gépesítésének, automatizálhatóságának a lehetőségei igencsak korlátoltak. Így a 
repülőtérgazdaság a „legmunkaerőintenzívebb”, azaz sok személyt foglalkoztató, 
sok élőmunkát igénylő gazdasági ágazatok közé tartozik.  

A repülőterek mint minőségi foglalkoztatási központok 

A világ legnagyobb repülőterei nemcsak a közlekedési–műszaki infrastruktúra 
kiemelkedő koncentrációi, hanem különleges méretű foglalkoztatóhelyek is, ame-
lyek rendszerint helyet adnak légitársaságok adminisztratív központjainak, vagy 
legalább is jelentős részlegeinek, kirendeltségeinek. A megarepülőtereken és a 
hozzájuk tartozó repülőgépeken fedélzeti személyzetként majdnem annyi az alkal-
mazott, mint amennyi vasutas dolgozik Magyarországon. Még a „második lépcsőt” 
alkotó nagy európai hub repülőtereken is több tízezer ember keresi a kenyerét. A 
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repülőterek, illetve az oda települt légitársaságok az átlagosnál jóval képzettebb, sőt 
nagy arányban kifejezetten magasan kvalifikált munkaerőt foglalkoztatnak, nagy 
gondot fordítanak a továbbképzésre, alkalmazottaik egészségére, és minden szem-
pontból igényessé nevelik az alkalmazottakat. Túlzás nélkül állítható, hogy a repü-
lőterek (mind a műszaki kultúra, mind a képzés, a más munkaterületekre is konver-
tálható tudás alapján) egyfajta innovációs központi szerepet is betöltenek. 

A repülőterek a legmunkaigényesebb munkahelyek közé tartoznak, sok élőmunkát 
igényel az ellátásuk.  

Példa erre a frankfurti „Majna–Rajna Légikikötő”, ahol az alkalmazottak, a bevételek, a 
közlekedő repülőgépek és utasok száma (mint a közlekedési teljesítmény indikátorai) között 
lényeges összefüggések állapíthatók meg. A növekvő automatizálás ellenére a foglalkoztatot-
tak számának ingadozása erősen az utasok számától függő módon ment végbe. Ezt az össze-
függést a statisztikai regresszióanalízis egyértelművé teszi. A korrelációs koefficiens 0,991-es 
értéke kifejezetten erős összefüggésre utal. A meghatározottság koefficiens igen magas, 
0,982-es értéke is összecseng ezzel. 

Németország nyugati részén a 12 legnagyobb repülőteret üzemeltető társaság al-
kalmazottainak létszáma 1990-ben már 22 ezer fő volt. A repülőterekre települt 
hatóságok, a különböző légitársaságok, valamint a légi közlekedési szektorok egyéb 
cégeinek kirendeltségein, irodáiban és üzemeiben tevékenykedőkkel együtt az ösz-
szes foglalkoztatottak száma 113 ezer főt tett ki. 

Az utóbbiak közé tartoznak az igazgatásban, a földi szolgálatokban működők és a repülő-
személyzet mellett a légi teherszállítmányozók, expressz szolgáltatást végzők, utazási irodák 
és engedélykiadók, valamint az üzemanyag és fűtőanyag szállítók, továbbá az utasellátó 
cateringcégek munkahelyei. Egyedül a fedélzeti ellátásért felelős Lufthansa Service GmbH 10 
üzemet tartott fenn 1989-ben, 5,6 ezer foglalkoztatottal.  

Ebből világosan kitűnik, hogy a repülőtér mint vállalat közvetlen hatásai és a re-
pülőtér mint közlekedési szolgáltatásokat nyújtó létesítmény közvetett hatásai nem 
mindig határolhatók el élesen egymástól. Mindkét hatás megmutatkozik az üzemek 
telephelyi kötődésében. 

Egyes töredékes információk alapján megállapítható, hogy az 1990-es évek derekán az ösz-
szes foglalkoztatottak száma az egy évtizeddel korábbinak az 1,2–2 szerese. (E téren alapve-
tően új helyzet állt elő Münchenben, ahol az új repülőtér a korábbihoz képest kétszerannyi 
embernek ad munkát.)  

A több tízezernyi (vagy a közepes repterek esetében akár csak több száznyi, ezer-
nyi, az átlagosnál jobban fizetett és nagyobb vásárlóerejű alkalmazott nemcsak az 
általuk eltartott családtagjaik, hanem a számukra különféle szolgáltatásokat nyújtók 
révén közvetve is növeli a repülőtérből élők széles táborát. Ennél is nagyobb töme-
get tesznek ki azok, akik a repülőterek, az utasok számára végzett munkából élnek. 
Ide tartoznak a repülőtérre közlekedő járműveken szolgálók (beleértve a taxisofő-
röket is), a repülőterek építő-szerelő és egyéb munkáira megbízott külső vállalatok 
emberei, közöttük a repülőtéri üzletek, valamint az utasok fedélzeti ellátásához 
árukat szállító cégek alkalmazottai stb. 

Európa több repülőterén vizsgálták, hogy a repülőtéren közvetlenül alkalmazot-
takhoz képest milyen hányaddal nagyobb az áttételesen foglalkoztatottakat is ma-
gában foglaló összes foglalkoztatottak száma. E multiplikátor szorzót Zürichben 
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1,6-szorosnak, Frankfurtban 1,63-szorosnak, az NSZK repülőterei átlagában pedig 
1,93-szorosnak találták. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a repülőtereken foglal-
koztatott minden egyes személy további másfél munkahelyet teremt. A kölcsönhatás 
természetesen a „visszatérő ágában” is érvényes, azaz ha a repülőtéren megszűnik egy 
munkahely, akkor bő másféllel kevesebb lesz a repülőtéren kívüliek száma. A brit 
repülőterek foglalkoztatásáról és a forgalomhoz viszonyított arányáról az 1. táblázat 
tartalmaz – egymástól erősen különböző – adatokat. 

1. TÁBLÁZAT 
Brit repülőtereken foglalkoztatottak száma és a fajlagos foglalkoztatás szintje 

(Number of Employed Persons by British Airports and Specific Employment Level) 

Repülőtér Év Utasok száma 
(1000) 

Közvetlenül 
foglalkoztatot-

tak száma 

Repülőtéren 
foglalkoztatott/ 

1000 utas 
London–Stansted terv 
(minimum) 

1998 15 000 16 125 1,08 

London–Stansted terv 
(maximum) 

1998 15 000 22865 1,52 

Leeds/Bradford 1986 
1990 

511 
834 

    663 
    910 

1,30 
1,09 

East Midlands 1986 
1990 

 1 122 
 1 289 

  2 070 
  3 950 

1,84 
3,06 

Birmingham 1989 
1990 

 3 333 
 3 400 

  3 806 
  4 310 

1,14 
1,26 

Manchester 1988  9 504   8 685 0,91 
London–Gatwick 1985/86 

1989/90 
15 211 
21 150 

15 447 
21 951 

1,02 
1,04 

London–Heathrow 1985/86 31 300 46 860 1,50 
Newcastle 1990  1 544   1 500 0,98 

Forrás: Légitársaságok adatközlése. 

A regionális repülőterek elvileg ugyancsak előidéznek közvetlen és közvetett ha-
tásokat, ezek azonban a kis forgalom folytán meglehetősen jelentéktelenek. (A 
repülőteret üzemeltető vállalat általában nem foglalkoztat 100–300 főnél többet, de 
a többi jelenlevő vállalat valamennyi repülőtéri alkalmazottját beszámítva sem 
haladja meg az összes foglalkoztatottak száma a 250–600 főt.) A regionális repülő-
terek jelentősége tehát nem annyira a foglalkoztatási és bevételi hatásokban, hanem 
sokkal inkább a telephely funkciójában nyilvánul meg. 

A következőkben röviden bemutatjuk néhány nagy európai nemzetközi repülőtér, 
illetve kapacitás-fejlesztésük foglalkoztatási hatását. 

Amszterdam repülőtere alkalmazottainak száma 34 700 fő volt 1990-ben, 2015-re 57 300 
főnyi állománnyal számolnak. Azonban a repülőtér által közvetetten indukált foglalkoztatás 
körébe tartozók száma 1993-ban már elérte a 75 ezret, és 2010-re 125 ezerre becsülik a repü-
lőtér által közvetlenül foglalkoztatottak és azok együttes számát, akik a repülőtér áttételes 
térségi fejlesztő hatásának köszönhetik állásukat. (Igaz, az utóbbi előre jelzett adat tartalmaz-
za azokat is, akik majd a tervezett új, ötödik kifutópályát építik.) Hollandia legnagyobb repü-
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lőtere egymaga termeli meg az ország nemzeti termékének 2,8%-át! A repülőtérrel kapcsola-
tos 50 ezer fős foglalkoztatási növekmény az egész régió várható foglalkoztatási növekmé-
nyének a 35%-át teszi ki (2. táblázat). 

Manchesterben a 2. számú kifutópálya építésének megkezdése előtt 16,6 ezer fő dolgozott a 
repülőtéren, az indirekt hatások révén pedig 1993-ban összesen 45,8 ezer munkahely volt a 
repülőtértől függő. Amennyiben nem valósul meg a 2. sz. kifutópálya, úgy a repülőtér 2005-
ben még így is 77,8 ezer munkahelyet tart fenn, ha megépül az új pálya, úgy 96,4 ezret. Man-
chester csupán a transzatlanti járatok számának növelésétől 2000 új munkahelyet vár. 

Magának Zürich repülőterének ugyan „csak” 21 ezer alkalmazottja van, de különféle „kisu-
gárzásaival” összesen 44,9 ezer embernek biztosít munkát, azaz Svájc gazdaságilag legerő-
sebb agglomerációja foglalkoztatottjainak 8%-a köszönheti valamilyen formában munkáját a 
repülőtérnek, amely 5,4%-kal járul hozzá az egész Zürichi kanton bruttó termelési értékéhez.  

London Heathrow-n, ha megépítik az új, 5. sz. terminált, azzal a közvetlenül foglalkoztatot-
tak száma 53 800 főről 78 100 főre, a közvetlenül és közvetetten foglalkoztatottaké együtte-
sen 125 800-ról 180 000 főre növekszik. Ez a növekmény 3 billió angol font (4,5 billió dollár) 
jövedelem többletet hozhat. 

Az előbbi „világrepülőtérhez” képest jóval kisebb a lyoni Satolas repülőtér, amelynek 2500 
alkalmazottja évi 4 millió fős utasforgalmat tesz lehetővé. 

2. TÁBLÁZAT  
Amszterdam–Schiphol repülőtér tervezett ötödik kifutópályája építésének foglakoztatási vonzata 

(Effect on Employment of the Construction of Planned, Fifth Runway in Amsterdam-Schiphol 
Airport) 

Foglalkoztatási kategória 1990-ben fő 2010-ben fő 
Közvetlenül (a repülőtéren) foglalkoztatottak   
   Utasokkal foglalkozók, szolgáltatók 8 800 14 300 
   Áruszállítással foglalkozók 3 600 8 700 
   Repülőgépekkel, szervizelésükkel foglalkozók 9 000 12 300 
   Egyéb foglalkoztatottak (irányítókkal együtt) 13 300 22 000 
   Összesen 34 700 57 300 
A közvetett ill. áttételes módon foglalkoztatottak 
összesen 

75 000* 125 000 

*1993. évi adat 
Forrás: Légitársaságok adatközlése. 

A repülőtér mint gazdasági tényező 

A legnagyobb nemzetközi megarepülőterek a saját és az oda települt vállalatok 
száma, azok pénzforgalma, állóeszköz értéke alapján is világvállalati nagyságren-
dűek, elérik a multinacionális vállalatok mértékét, de még az országos jelentőségű-
ek is nagyvállalati léptékűek. (A frankfurti repülőtér árbevétele mintegy 2 milliárd, 
a düsserdorfié 550 millió DM évente.) 

Kapacitásaik alapján a repülőterek bruttó értéktermelése éppen úgy, mint foglal-
koztatottjaik száma, más gazdasági ágazatokhoz képest, erősen növekszik. (Pl. mi-
közben az egész közlekedés részaránya az NSZK teljes értéktermeléséből 1960 óta 
csökken, a repülőtér gazdaság és légi közlekedési társaságok értéktermelése jelentő-
sen növekedett – igaz, nagyon alacsony szintről indultak.) 
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A repülőterek létezése, üzemeltetése által keletkezett adókat mint alanyi és ön-
kormányzati bevételeket differenciáltan kell megítélni, mivel a repülőtársaságok a 
nagyszabású és rendkívüli tőkeigényes új repülőtér építések és bővítések idején 
nagyösszegű állami támogatásokat vesznek igénybe, amelyek rövid távon nem 
hoznak jövedelmet. 

Fejlesztő hatásuk a környezetre 

A repülőtéri illetékekből, különféle bérleti díjakból, a földi közlekedési szolgálta-
tások ellenértékeiből, a kisegítő és melléküzemek, valamint egyéb ellátó szolgálta-
tások díjaiból a légitársaságokhoz befolyó bevételek, amennyiben azokat új építmé-
nyek, fejlesztések beruházásaira és fenntartására fordítják, a környékükön növeke-
dési folyamatot indítanak el.  

Különleges jelentősége van a repülőtéri beruházásoknak mind a közvetlen foglal-
koztatási és bevételi hatások, mind az indirekt multiplikátor-hatások keltésében. Egy 
vizsgálat szerint az 1982–1986 közötti repülőtéri beruházások Németországban 83%-
ban az építőipar, 11%-ban a közúti jármű- és gépipar, 6%-ban az irodagép-, elektro-
technikai, finommechanikai és optikai ipar között oszlottak meg. Mivel a beruházá-
sokban döntően részt vevő építőipari vállalatok rendszerint helybeliek vagy legalábbis 
régióbeliek, a beruházásokból elsősorban a helyi–regionális gazdaság profitál, tehát 
a repülőtér által kiváltott másodlagos hatások a környéken realizálódnak. 

Ezen felül a repülőtér üzemeltetése a közvetlen környék – többnyire a közeli 
nagyváros – üzemei által a repülőtér számára termelt, illetve nyújtott árukkal és 
szolgáltatásokkal, közvetlenül hozzájárul a regionális gazdaság erősödéséhez.  

Az alkalmazottaknak kifizetett bérek és egyéb juttatások a régióban érvényesülő 
vásárlóerő által – multiplikátor hatásokkal erősödve – kedvezően befolyásolták a 
gazdasági teljesítőképességet, potenciált, különösen az alkalmazottak lakóhelyein.  

Nemcsak a foglalkoztatottak száma, de a pénzbevételek tekintetében is érvényesül 
a multiplikátor hatás. A repülőtéren bér, fizetés, megbízási díj fejében kifizetett 
minden DM-ra a német repülőterek régiójában átlagosan 1,63 DM „következmény-
bevétel” jut. (A frankfurti és a párizsi reptér esetében a koefficiens 1,5.) Ez gyakor-
latilag azt jelenti, hogy a repülőtéri tevékenységből keletkező minden egyes márka 
vagy frank 1,5–1,63-szoros plusz bevételt eredményez a térségben.  

A repülőterek környéke általános közlekedési feltárásának javítása a repülőtér 
környékére gyakorolt közvetett hatásának további elemét képezi. A repülőtér eléré-
sére rendszerint szinte pazarló nagyvonalúsággal kiépített közlekedési pályák 
(gyorsvasutak, autópályák stb.) további kedvező tényezőket jelentenek a repülőtér 
közelében letelepedő üzemek számára. 
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A repülőterek mint a regionális gazdaság tényezői (A repülőterek által 
teremtett különlegesen kedvező közlekedési helyzet területi hatásai) 

A légi közlekedési hálózatba bekapcsoltság általános előnyei 
Amikor egy város közelében közhasználatú repülőtér kezd működni, egészen új 

helyzetet teremt az elérhetősége tekintetében. Zsákvonalas (kizárólag két település 
illetve repülőtér közötti) helyzet Európában szinte ismeretlen (már a tengeren túli 
kontinensek gyéren lakott térségeiben is ritka), a vonalak hálózatot alkotnak, tehát 
(átszállások árán) mindegyik közhasználatú repülőtérről el lehet jutni a világ csak-
nem valamennyi repülőterére. 

Igaz, ezzel a lehetőséggel csak azok tudnak élni, akik meg tudják fizetni a viteldíjat vagy a 
légi szállítást. A szárazföldi és vízi közlekedéssel szembeni radikális időtakarékosság előnyét 
a népesség adott rétege tudja csak élvezni. Ellenben a vállalatokat, közületeket, intézményeket 
anyagi okok általában nem akadályozzák a légi szolgáltatások igénybevételénél. A nem köz-
használatú repülőterek viszont általában csak tulajdonosa és azok számára jelent előnyt az 
elérhetőségben, a távoli kapcsolatok gyors realizálásában, akik számára a repülőtér használa-
tát (saját és bérelt gépeikkel, térítés mellett vagy ingyenesen) lehetővé teszik. Ilyen formán a 
nem közhasználatú (magánszemély, intézményi, vállalati tulajdonban lévő), általában csak 
kis, legfeljebb középkategóriás gépek közlekedésére alkalmas repülőterek gazdasági–
társadalmi haszna jóval korlátozottabb a közhasználatúnál. (Még a birtokban lévők számára 
sem mindegy, hogy milyen hatékonysággal történik a légi személy- és áruszállítás; a közhasz-
nálatú reptér előnye nyilvánvaló.) 

Annak, hogy a repülőtér az elérhetőség új minőségét teremti meg a környező te-
lepülések, egy térség számára, közvetlen anyagiakban mérhető és közvetett, összeg-
szerűen nehezen kifejezhető előnyei vannak.  

Pénzben nem vagy alig mérhető hasznot eredményez, de tagadhatatlanul kedve-
zőbb helyzetet teremt a légi közlekedési hálózatba kapcsolódás a kulturális, tudo-
mányos és sportélet tekintetében: 
–  mivel könnyebben elérhető, hogy rangos művészek, együttesek (színházak, 

zenekarok, tánccsoportok, kórusok) fellépjenek; 
–  sportolók, csapatok bekapcsolódjanak nagytérségi, nemzetközi bajnokságba; 
–  tudományos konferenciák és egyéb olyan tanácskozások számára, amelyek 

résztvevői távoli térségekben laknak, ugyancsak jóval vonzóbb a repülőtérrel 
rendelkező, vagy ahhoz közeli település, mivel a magasan képzett szakemberek 
értékrendjében az időnek különleges értéke van.  

A többnyire „pénzben is mérhető” közvetlen gazdasági haszon különböző for-
mákban képződik. (Erről a további részekben lesz szó.) 

Ma már a nemzetközi üdülőrégiók sem nélkülözhetik a repülőteret. Számtalan pél-
da bizonyítja, hogy főként a szigeti fekvésű üdülőhelyek azóta váltak az üdülni 
vágyók, turisták seregének célpontjává, a magas szintű és nagy méretekben kifej-
lesztett szolgáltatások (az „idegenforgalmi ipar”) színterévé, amióta nagy teljesít-
ményű repülőterük van. 
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A repülőterek által biztosított közlekedési lehetőségek előnye a térség vállalata-
ira nézve 

Korunkban, amikor a termelés fajlagosan egyre kevesebb anyagot, de egyre több 
információt igényel, és amikor a globalizálódási folyamat eredményeképpen egyfe-
lől mind nagyobb területre terjed ki, másfelől mind kisebb egységekre, telepekre 
bontottan működik a földrajzi munkamegosztás, és amikor az idő értéke növekszik, 
valamennyi közlekedésfajta közül a kedvező tulajdonságai (gyorsasága, nagy távol-
ságok megtételére való alkalmassága, elvileg egyenes vonalvezetése, biztonságos-
sága és kényelmessége stb.) miatt a légi közlekedés iránt növekszik a legjobban a 
kereslet.  

Az üzleti célú közlekedés lehetősége 

Üzleti utazások alatt egy alkalmazottnak az üzemi (munkahelyi) elvárások, meg-
bízások teljesítésével, tevékenységével kapcsolatos, munkaidő alatti utazási tevé-
kenységét értjük. 

Az üzleti célú, a vállalati ügyintézéssel kapcsolatos légi közlekedés volumenét 
lényegében a regionális gazdasági tevékenységek mérete és struktúrája, valamint a 
régiók közötti interakciók intenzitása határozza meg. Az üzleti utazások szükséges-
sége ágazatonként, üzemenként, intézményenként és foglalkozási csoportonként is 
differenciálhatóan különbözőképpen alakul. Az a haszon, amit a vállalat, intézmény 
a légi közlekedés igénybevételéből húz, nagyon különböző, és mind munkahelyen 
belüli, mind külső tényezők befolyásolják. 

Külföldi befektetők körében, amikor telephelyről döntenek, előnyben vannak a 
repülőtérrel rendelkező települések, mivel a távoli nagyvállalati központból végzett 
(gyakori személyes látogatásokkal, helyszínen történő konzultációkkal járó) opera-
tív irányítást nagymértékben megkönnyíti a gyors közlekedés. 

A termelési kooperációval kapcsolatos szállítási igények 

Nagy értékű félkészgyártmányoknak, részegységeknek, alkatrészeknek a végter-
méket előállító, összeszerelő üzembe szállítása nagy távolságokra egyre gyakrabban 
légi úton történik, gyakran a raktározás kiiktatására irányuló ún. just in time terme-
lési rendszerek keretében. Ezek működését nagymértékben elősegíti a légi közleke-
dés az időben pontosan ütemeztethető szállításokkal. 

Gépek, berendezések szervizelése  

Nagy értékű gépek, műszerek, műszaki berendezések között elég sok az olyan, 
amelyek garanciális, sőt azon túli szervizelését, pótalkatrész ellátását a márka-
vállalat közvetlenül és nem a kihelyezett részlegével látja el. A szerelők és csereal-
katrészek gyors szállítása nagyobb távolságra a leggyorsabban repülőgéppel törté-
nik (pl. külföldről származó mezőgazdasági gépek aratáskori meghibásodása vagy 
autógyári gyártósor tönkremenése esetén gyors beavatkozásra van szükség).  

Az előbbi és egyéb körülmények miatt a világgazdaságba bekapcsolódó modern 
üzemek többsége számára az elfogadható távolságban lévő repülőtér az adott térség 
infrastrukturális állományának nagyon fontos részét képezi, sőt egyesek számára 
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ma már elengedhetetlen feltételt jelent. A repülőtér jelentősége, az arra való ráutalt-
ság mértéke természetesen szakmától (ágazatoktól), üzemnagyságtól és a vállalatok 
részlegeinek térbeli szerveződésétől függően változik.  

A repülőterek közlekedési „állomásként”, az általuk teremtett különleges közleke-
dési–szállítási lehetőséggel regionális és összgazdasági jelentőségű hatással vannak 
más vállalatok teljesítményére, értéktermelésére és szolgáltatásaik értékesítésére is. 

A repülőterek összeköttetés teremtésbeli jelentőségének mérése 

A repülőtér, a légi utazások jelentőségét az adott térség gazdaságának és más tevé-
kenységeinek működtetésében többféle mutatóval lehet érzékeltetni. A legjobban 
használható egy olyan viszonyszám, amely a külföldre repülőgépen utazók számát a 
régióban foglalkoztatottak számához viszonyítja.  

Az e mutató segítségével az NSZK-ban 1992-ben végzett klaszteranalízis nagy különbsége-
ket mutatott ki a repülőtér-állományban: 
–  a legintenzívebb repülési igény Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, München, 

Wienbaden–Mainz repterek régióját jellemzi (magas, 4,0944-es átlagos klaszter-
értékekkel); 

–  közepes feletti (0,1948) érték Hannover Bréma és Lübeck repterek régióit jellemezte; 
–  átlag alatti (-0,0889 átlagértékű) intenzitás jellemezte Nürnberg, Augsburg, Karlsruhe, 

Mönchengladbach, Köln, Darmstadt, Aachen és további öt kisebb reptér régióját; 
–  gyenge intenzitás jellemezte Bayreuth/Hof repülőtér régióját (-0,5730 klaszter indikátor ér-

tékkel) az összes többi a nemzetközi repülésben jelentéktelen reptér régióját erősen negatív 
értékek (átlagosan -0,2435) jellemezték (mint pl. Essen, Dortmund, Bochum esetében). 

Annak a pozitív tulajdonságnak a mérésére, hogy milyen lehetőségeket biztosít a repülőtér a 
nemzetközi (személyesen gyakorolt) kapcsolatok kialakításához és ápolásához, jól használha-
tó egy másik indikátor, amely az adott reptérről közvetlenül elérhető külföldi célok számát 
adja meg. 

Ezen az alapon az NSZK-ban a repterek közül: 
–  Frankfurt vezet (8,8364-es klaszterrel), majd 
–  Düsseldorf, Wiesbaden/Mainz, Bonn és Darmstadt következik (1,4842 átlaggal), ezután jön 
–  Köln, Wuppertal, Essen, Dortmund, Bochum (0,1725-ös alacsony értékkel). 
–  Összesen 6 klaszternek van negatív átlagértéke. A legkedvezőtlenebb régiók: 

Würzburg, Kiel, Göttingen, Kassel, Regensburg, Hameln és Rosenheim, együttesen 
0,3399-es középértékkel. 

Az előzőekben bemutatott, valamint egyéb indikátorok értékei alapján kirajzolha-
tók a nemzetközi légi közlekedési összeköttetések szempontjából kedvező és ke-
vésbé kedvező helyzetben lévő repülőterek. Ezek általában a „magas metro-
polizációs illetve centralitás értékű” (azaz nagyváros–világvárosi és a központi 
funkciók gyakorlásában kitűnő) térségekhez kötődnek, amelyekre a népesség átlag 
feletti képzettségi színvonala és a szolgáltatási szektor fejlettsége, magas reprezen-
tációja a jellemző. 

Baden–Württemberg tartomány (ezen belül is Stuttgart, Mannheim és Heidelberg 
térsége) az 1970-es évek végétől kitűnt dinamikus fejlettségével (különösen az 
informatikai eszközök gyártása és egyéb csúcstechnikai iparok megtelepedése te-
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kintetében), melyben a kedvező légi közlekedési lehetőségeknek igen előkelő sze-
repe volt (a közeli stuttgarti, frankfurti repülőterek jóvoltából). 

A repülőterek mint telephelyek (A repülőterek mellé települt vállalatok, 
üzemek) 

A repülőterek üzemelésük révén, mint vonzó, jó adottságú, egyre értékesebbnek 
tartott telephelyek is nagy hatással vannak egy régió gazdasági fejlődésére. Ameny-
nyiben a vállalatok a repülőterek mellett vagy közvetlen közelükben telepednek le, 
különleges előnyökre tehetnek szert.  

A repülőterek és az általuk közvetlenül kiszolgált szomszédsági gazdálkodó cégek 
„egymásra találása” kétféle módon történik:  
–  általában a meglévő repülőtér mellé idővel betelepednek az üzemek, de  
–  a működő szállításigényes nagyüzem mellé is telepedhet repülőtér (mint pl. 

Kanadában, Oroszországban az urán- és más ércbányák mellé).  
A legkézzelfoghatóbbak azok a közvetlen növekedési hatások, amelyek a szom-

szédban elérhető légi közlekedési szolgáltatások igénybevételéből adódnak a válla-
latoknál. A szállítások idejének lerövidítése, megbízhatóbbá válása, esetleg olcsób-
bá válása révén, valamint azáltal, hogy általuk lehetőség van az értékesítési és be-
szerzési piacok kibővítésére, növelik a repülőterek az alkalmazott termelési ténye-
zők teljesítőképességét. A legfontosabb kedvező hatások a légi szállítást legjobban 
igénybe vevő vállalatoknál azok a költségmegtakarítások, amelyek a más repülőte-
rekre vagy azok közelébe valamilyen földi közlekedési eszközzel való szállítás 
elkerüléséből (ez a mozgatásra, rázkódásra nagyon érzékeny áruk esetében fontos), 
valamint az üzleti ügyben utazók és a légi szállítás igénybevételével kapcsolatos 
időmegtakarításból adódnak. Az időmegtakarítás a teherszállításban, sok esetben 
nagyon magasra értékelt tulajdonság. A 3. táblázatba foglalt adatok illusztrálják, 
hogyan alakul a megtakarított idő értékének nagysága. 

3. TÁBLÁZAT 
Néhány példa a légi áruszállítás révén megtakarított 

 szállítási időből eredő haszon mértékére 
(Some Example for Benefits Derived from the Shorter Term  

of Transportation due to Air Transportation) 
Első példa: Frankfurt–London viszonylatban  

Tételek Mérték- 
egység 

Közúti szállí-
tás  

Légi teher-
szállítás 

Árukezelési idő (közlekedési, vámolási) óra 24 24 
Odaszállítás*, átrakás  óra - 8 
Közlekedési idő ** óra 17 1 
A szállításra fordított összes idő  óra 41 33 
Távolság  km 750 660 
Szállítási ár tkm-enként *** DM/km 0,12 0,73 
Szállítási ár tonnánként DM 90,- 482,- 
Szállítási árkülönbség DM/t 392,- 



Erdősi Ferenc TÉT XIII. évf. 1999  4 

 

60 

Szállítási időkülönbség óra 8 
Az egy órára jutó szállítási árkülönbség DM/óra  49,- 

Második példa: Hamburg–Jeddah (Dzsidda) viszonylatban  

Tételek Mérték-
egység 

Tengeri szállí-
tás 

Légi teherszál-
lítás 

Árukezelési idő (közlekedési, vámolási) óra 24 24 
Odaszállítás*, átrakás  óra 24 24 
Közlekedési idő **** óra 480 8 
A szállításra fordított összes idő  óra 528 56 
Szállítási ár tonnánként ***** DM/t 403,- 3980,- 
Szállítási árkülönbség DM/t 3577,- 
Szállítási időkülönbség óra 472 
Az egy órára jutó szállítási árkülönbség DM/óra 7,58 

* Az árunak a szállítóeszközhöz (teherautó, repülőgép, hajó) való eljuttatásához szükséges idő. 
** Átlagos sebesség 60 km/ó; a közlekedési idő magában foglalja a be- és kirakodási időt is; 
*** A teherautó jellegzetességei: 38 t önsúly, 25,3 t hasznos súly, 80%-os kihasználtság, évi teljesítménye 

110 ezer km, 2 gépkocsivezető; 
**** Hamburg–Jeddah teherhajóval 20 nap; 
***** Szállítási költségek függnek a súlytól és a súly–terjedelem arányától. Pl. feltételezzük, hogy mindkét 

szállításfajta számára egy emelővillás targoncával mozgatható teheráru-darab 1 tonna súlyú és 2 m3 ter-
jedelmű. A hajóval való szállítási díj 140 dollár, hozzászámítva 13% raktári pótlékot is. Azonos súly–
terjedelem viszony és azonos súly esetén a légi szállítás egy kg-ra számított díja csupán 1/6-dal kerül 
többe a tengerinél. 

Forrás: Légitársaságok adatközlése. 

A példák azt mutatják, hogy a szállítási időegységre (az egy órára) jutó árkü-
lönbség a célországok és az összehasonlító közlekedési eszközök szerint ingado-
zik. Az a magas érték, amely a megtakarított órákra a kevésbé értékes áruknál, pl. 
gépkocsialkatrészeknél kalkulálható, arra utal, hogy sokszor nemcsak az áru értékét, 
hanem az alkalmazási helyén való felhasználásának célját és azokat a körülménye-
ket is, amelyek miatt az áru légi szállítására elengedhetetlenül szükség van, figye-
lembe kell venni. Ide vonatkozóan a következő tipikus esetek illetve szállítmányok 
hozhatók fel példaként: 
–  olyan javak gyors eljuttatásakor, amelyek hiánya a termelés folyamatosságát 

veszélyezteti, termeléskiesést okozva; 
–  olyan javak szállításakor, amelyeket szárazföldi vagy vízi úton nem lehet határ-

időre garantáltan a fel-, illetve a bedolgozásuk helyére szállítani, és ezért a pon-
tos határidőkhöz kötött szállítási szerződés megszegése folytán a nagy-összegű 
büntetések elkerülése érdekében a drágább szállítás is gazdaságos; 

–  azoknak a javaknak a szállításakor, amelyeknél alapvető követelmény, hogy biz-
tonságosan eljussanak céljukba – ilyenek például a nagy értékű és érzékeny áruk. 

A repülőterek telephely értékét egyre jobban felismerve a légikikötők környékén 
előszeretettel települnek meg nemcsak aviatikai ipari üzemek (repülőgép- és heli-
koptergyárak, alkatrészgyártó és gépjavító üzemek), hanem olyan kis anyagigényű, 
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de értékes termékeket előállító üzemek is, amelyek számára különös fontossága van 
a légi szállítás lehetőségének (mind az alkatrészek beszállításában, mind a készter-
mékek elszállításában). Ilyenek elsősorban a számítástechnikai hardvert, chippeket 
gyártók, gyémántcsiszolók, ékszerkészítők stb. A fejlett országok modern repülőte-
reit valóságos ipari parkok veszik körül nagy hozzáadott értéket előállító új generá-
ciós ipari létesítményekkel. 

A repülőterek telephelyeinek értékét jól fémjelzi a környékükön újonnan létreho-
zott üzemek száma (a foglalkoztatottak számával, a termelési értékekkel súlyozva) és 
a más térségekből történő üzem- és vállalati központ áthelyeződések folyamatának 
erőssége.  

A legutóbbi évtizedekben, a fejlett országokban figyelemre méltó „átköltözések” 
történtek a sokirányú összeköttetést biztosító nagy repülőterek közelébe 
–  akár országot is váltva (pl. London–Heathrow vonzásának eredményeként), több 

európai és amerikai világcég létesített elektronikai, csúcstechnológiai üzemet a 
Londonból NY-ra vezető A8-as autópálya mellett, de az új müncheni repülőtér 
mellé is átköltözött néhány külföldi üzem; 

–  gyakoribb azonban, hogy az országon belül a régi telephelyekről történik az 
üzemek áttelepülése a repülőtér mellettihez. 

Németországi, brit és amerikai tapasztalatok szerint többféle cég is keresi a repü-
lőtér közelségét, „tapad” előszeretettel a légi közlekedés központjaihoz, pl.  
–  a külföldi tulajdonú üzemek, lerakatok, amelyek kamatoztatni tudják a vállalat-

központtal, irányítócentrummal való közvetlen légi összeköttetés előnyét,  
–  a nagy belföldi kereskedelmi társaságok,  
–  a nagy vállalati igazgatási központok. 

A legújabb időkre – különösen Nagy-Britanniában és Észak-Amerikában – nem-
csak az iparterületek létrehozása jellemző, hanem a vállalati főigazgatóságok, 
csúcsközpontok mind nagyobb számú megjelenése is a repülőterek abszolút és 
viszonylagos értelemben vett közelében (pl. Atlanta nemzetközi repülőtere valósá-
gos koncentrációja az ilyen központoknak): 
–  az igen rangos, nemzetközi piacon tevékenykedő szolgáltató üzemek,  
–  az erősen exportorientált üzemek (még a közepes nagyságúak is) legalább az értéke-

sítési részlegüket vagy a központjukat igyekeznek repülőterekhez áthelyezni.  
A nagyvállalatokon belül tendenciaszerűvé vált a termelés és az igazgatás területi 

elkülönülésével az irányító funkcióknak a kiemelkedő teljesítményű repülőterekkel 
rendelkező nagy agglomerációk központjaiba való áthelyeződése. Mennél intenzí-
vebb egy üzemnek a telephelyi kötődése a repülőtérhez, annál mélyrehatóbbak a 
repülőtérre tartó hosszas utazásnak a pénzbeli és időbeli ráfordításban kifejeződő 
kedvezőtlen hatásai. 

Az üzemáthelyezések száma még mindig kevesebb a gazdaságossági szempontból 
kívánatosnál, ami a meglevő vállalati struktúrák tehetetlenségi erejének hatására 
vezethető vissza. Az elidegenedett részvénytársaságok számának növekedése kö-
vetkeztében azonban gyengül a telephelynek egy bizonyos helyhez ragaszkodása, 
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melynek alapja a személyes kötődés (pl. a hagyománytisztelő családi vállalkozások 
tulajdonosának a szülőhely iránti igen erős vonzalma) volt. Ezáltal sokkal könnyeb-
ben végbemehet a vállalatok vagy vállalatrészek áthelyezése az eredeti telephelyről, 
amelyekhez korábban személyes okokból ragaszkodtak. E lépések részét képezik 
annak a sokösszetevős folyamatnak, amelynek eredményeképpen a periférikus 
telephelyek tovább gyengülnek, és a nemzetközileg jelentős, sűrűn települt nagyki-
terjedésű agglomerációk, mint termelési struktúrájukban átalakult iparvidékek, 
tovább erősödnek. A vállalatok elvárják, hogy egy nemzetközi szinten is verseny-
képes térséghez tartozzék repülőtér, amely a vállalat munkatársainak lehetővé teszi, 
hogy a több vagy éppen sok országra kiterjedő, szerteágazó nemzetközi tevékeny-
ségüket egyre nagyobb mértékben megfelelő légi összeköttetések útján személyesen 
koordinálják.  

Az áthelyeződéseknek nemzetgazdasági szinten mutatkozó gazdasági előnye is van 
azáltal, hogy növekszik a nemzetgazdaság valamelyik fontos szektorában a hatékony-
ság a telephelyek ésszerűbb, a termelékenységet növelő allokációja következtében. 

A repülőtér mint termelési tényező értéke 

A vállalkozók tevékenységének számos külső feltétele között előkelő helyet foglal-
nak el a közlekedési–távközlési lehetőségek, amelyek súlya és fajtája azonban a 
konkrét gazdasági- és közlekedés-földrajzi helyzettől, illetve az adott régió gazda-
sági szerkezetétől függ. 

Így pl. az erősen iparosodott Közép-Angliában, amikor a Leeds–Bradford regionális repülőtér 
fejlesztésének tervezésekor közvélemény-kutatást végeztek az üzleti életben tevékenykedők 
körében, kiderült, hogy a legfontosabbnak a jó közúti kapcsolatot tartották az ország minden 
részével (ehhez egyébként minden lehetőségük megvolt, mivel autópályával kapcsolódik a 
térség az országos hálózathoz), majd a 2. és 3. helyen „holtversenyben” az országgal való jó 
vasúti összeköttetést, illetve a fejlesztés előtt álló LBA reptérről kiinduló, jó légi összeköttetést 
említették „nagyon fontos”-nak, ez utóbbit inkább a nemzetközi kapcsolatok szempontjából. A 
kikötők kivételével a közlekedést a vállalkozók sokkal fontosabb termelési tényezőnek ítélték 
meg 1990-ben, mint az üzleti/pénzügyi szolgáltatásokat, vagy a pénztámogatást és a financiális 
ösztönzést (holott korunkban a területfejlesztésben az utóbbi tényezők helyi értéke igen magas), 
vagy pl. a lakásellátottságot és az iskolai képzést (4. táblázat). Mivel a válaszokból az is kiderült, 
hogy az ország peremterületével való összeköttetés csak szerény százalékos arányban jelent meg 
a „nagyon fontos” kategóriában, az üzletemberek a repülőteret minden bizonnyal inkább a 
nemzetközi, mintsem az országon belüli kapcsolatok szempontjából tartották fontosnak. 

4. TÁBLÁZAT 
A közvélemény-kutatás eredménye az egyes kommunikációs lehetőségek javításának lehető-

ségéről Leeds–Bradford térségében 1990-ben (%) 
(Outcome of the Survey on Possibilities of Improvement of Communication Opportunities in 

the Area of Leeds-Bradford in 1990) 

Kommunikációs alágazat, 
probléma 

Nagyon 
fontos 

Kevésbé 
fontos 

Nem 
fontos  

Nem 
tudja  

Autópálya / főút fejlesztés  65,6 29,9 3,9 0,8 
Kikötő fejlesztés 12,8 47,3 36,5 2,7 
A forgalom csökkentése 69,1 24,3 5,3 1,3 
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A Leeds–Bradford repülőtér 
fejlesztése 

48,4 31,4 19,6 0,7 

A vasúti szolgáltatások fejlesztése 40,5 43,8 14,4 4,3 
A távközlés fejlesztése  30,9 55,0 10,7 3,4 

Forrás: CAA. 1993. 

Egészen más képet eredményezett, amikor a szóban forgó felmérés keretében arra keresték 
a közvélemény-kutatók a választ, hogy a megkérdezettek (már nemcsak az üzletemberek, 
hanem a széles közönség) a közlekedés melyik fajtájának a fejlesztését tartják fontosnak, 
illetve mi a véleményük a fejlesztésről. Kiderült, hogy a legtöbben a forgalom csökkentését 
tartják a legfontosabbnak („zöld gondolkodás”-ról téve tanúságot), akik viszont a fejlesztések 
mellett vannak, azok körében az autópálya- és főút-fejlesztések hívei vannak többségben, és 
csak (jóval kisebb arányban) a második helyen említik nagyon fontosnak a repülőtér fejleszté-
sét (de még mindig többen tartották nagyon fontosnak, mint a vasút, sőt a távközlés fejlesztését). 
Ebből arra lehet következtetni, hogy a repülőtér akkori szolgáltatásai kielégítették a lakosság 
nagy részének igényeit. (A közúti közlekedés ilyen-olyan mértékben mindenki számára fon-
tos, a regionális repülőtérről indult meglehetősen drága járatokat pedig sokan nem igénylik. A 
lakosság szélesebb körében inkább az interkontinentális – ritkán történő rokonlátogatással, 
üdüléssel kapcsolatos – repülés iránt van csak érdeklődés.) (5. táblázat) 

5. TÁBLÁZAT  
A különféle tényezők fontossága a helyi gazdasági–üzleti élet számára Közép-Angliában 

1990-ben (%) 
(Importance of Various Factors for the Local Business in Middle England in 1990) 

Termelési / üzleti tényezők Nagyon 
fontos 

Eléggé 
fontos  

Nem 
fontos  

Nem 
tudja 

Az ország peremterületével való 
összeköttetés 

16,9 52,0 27,0 4,1 

Szórakozási / sport lehetőségek  15,9 53,1 26,9 4,1 
Jó közúti kapcsolatok az országban 84,6 12,1 2,0 1,3 
Jó vasúti összeköttetés az országban 73,3 22,0 3,3 1,3 
Jó légi összeköttetés az LBA-ról  73,3 23,3 2,0 1,3 
Pénztámogatás / financiális ösztönzés 45,9 42,5 8,2 2,7 
Üzleti / pénzügyi szolgáltatások  35,9 52,1 7,7 4,2 
Jó és olcsó lakások  35,1 54,1 7,4 3,4 
Jó iskolák / kollégiumok 47,6 41,4 8,3 2,8 
Kvalifikált gyakorlott munkaerő 63,9 25,0 7,6 3,5 
Jól elérhető kikötő 30,9 47,1 14,7 6,6 
Forrás: CAA. 1993. 

A regionális–interregionális viszonylatú légi közlekedés helyett a gépkocsit vagy a vonatot 
elsősorban azért részesítik előnyben az emberek, mert azok jóval gyakrabban rendelkezésre 
állnak. Másodsorban jelentős befolyásoló tényező, hogy az utazásra fordítandó teljes idő 
repülőgép választása esetén sem lényegesen rövidebb (az általa megtakarítható idő nem iga-
zán nagy). Az ár, azaz a földi közlekedés olcsóbb volta csak a negyedik helyen szerepelt az 
indokok között. 
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Ezek a tényezők nem csupán Közép-Anglia egy meghatározott térségére, hanem 
tulajdonképpen hellyel-közzel érvényesek Európa nagy részére is. Másként vetődik 
fel az ár pl. a harmadik világbeli nyomorrégiókban (ahol csak kevés ember számára 
elérhető a repülőgépes utazás), és egészen másként a ritkán, de jómódú emberek 
által lakott Alaszkában, ahol az árnak nincs különösebb szerepe a közlekedési eszköz 
választásakor, annál inkább az időráfordításnak és a kényelemnek.  

A repülőterek gazdasági hatása a régiókra 

A repülőtér által a környező térség gazdaságában kiváltott hatások jelentős része 
áttételekkel érvényesülő, ezért nehezen mérhető, meghatározható. E hatások a 
„közlekedési rendszerek alakítóereje” és a közlekedésnek „más gazdasági egysé-
gekre gyakorolt telephelyképző ereje” fogalmakkal írhatók körül. A repülőterek 
különböző funkciói térségeket formáló hatásainak módja és intenzitása messze nem 
egyforma. Már aszerint is különbözik, hogy a belföldi vagy a nemzetközi, menet-
rendszerű vagy a charter közlekedés, a személy- vagy a teherszállítás van-e túlsúly-
ban szolgáltatásaikban. A személyszállító charter repülőterek alapvetően a külföldi 
turizmust, a külföldi üdülőhelyekre való tömeges utasszállítást szolgálják, ezért 
nincs telephely értéket növelő hatásuk, ellentétben az árufuvarozásra specializált 
repülőterekkel, amelyek a legjobban vonzzák a légi szállításra utalt üzemeket.  

Az új közlekedési eszközök és -pályák, így a légi összeköttetések is képesek fel-
tárni a területhasznosítás új lehetőségeit, és ezáltal impulzusokat, ösztönzést adni a 
területi fejlődés számára. A repülőterek az általuk kiszolgált járatcélpontok száma 
és jelentősége alapján (egyaránt) teremtenek új potenciálokat a környéken letelepe-
dő üzemeknek, és tárnak fel a régióban meglevő potenciálokat az új használók 
számára. A légi közlekedés meghosszabbítja a régióban termelt termékek, javak 
„hatótávolságát”, azaz térben kitágítja piacterületüket. Az így javuló értékesítés 
általában a termelés növekedése által a határköltségek csökkenéséhez vezet. Ezek 
éppen úgy, mint a beszerzés optimalizálása az egyes üzemek gazdaságosságának 
növekedését, és ezzel a régió, végső soron a gazdaság teljesítményének növekedését 
eredményezik. Néhány – részben újonnan keletkezett – régióbeli szolgáltatási ága-
zat számára csak a légi közlekedés használata teszi lehetővé a gazdaságossághoz 
elegendő nagyságú kereslet keltését, a régión túli integrációs hatásokat.  

A térbeli hatások terén a repülőterek regionális növekedési pólusokat képeznek, 
mivel egy nemzetközi repülőtér létezése fejlesztőleg hat új üzemek, intézmények 
letelepedésére, a növekedni képes iparcsoportok, húzóágazatok kialakulására, fenn-
tartására és továbbfejlődésére. Különösen az elektrotechnika, a számítástechnika, a 
finomgép- és műszergyártás, a sokféle tanácsadás és a szabad foglalkozások von-
zódnak a légi közlekedéshez.  

A repülőtereknek a térségek gazdasági életét formáló ereje különböző nagyságrendű 
(léptékű) szinteken fejeződik ki:  
–  Kistérségi–helyi szinten az ipari területek és ipari parkok a nagy légi közlekedé-

si affinitású üzemeket vonzzák.  
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–  Középtérségi szinten, amikor el kell dönteni, hogy két agglomeráció közül me-
lyiket válasszák telephelyül, előnyben részesül a teljesítőképes repülőtérrel ren-
delkező, azaz ennek a javára döntenek. 

–  Nagytérségi szinten a repülőtér a térség infrastrukturális „berendezésének”, 
ellátottságának olyan „magától értetődő”, fontos tényezőjét képviseli, amely 
nélkül a nemzetközi tevékenységet folytató vállalatok a letelepedésről lemonda-
nának. A növekvő koncentrációs tendenciák és az ennek következtében a  
betelepülő nagyobb új üzemeket befogadó, gazdaságilag jelentős agglomerációk 
közötti verseny következtében, a repülőtér nélküli, sűrűn települt nagy iparvidék 
hátrányban van a fejlődési lehetőségei tekintetében. Ez még inkább így van a 
posztindusztriális korban, amikor a hagyományos telepítő tényezőkhöz, erőfor-
rásokhoz, tehát egy bizonyos fizikailag meghatározott telephelyhez kötődés 
csökkent (pl. nem követelmény már a fűtőanyag és a nyersanyag közelsége) és 
ezáltal a telephelyváltozatok száma (amelyekből a vállalat választhat) növekedett.  

Ugyan a légi közlekedést, mint kifejezett távolsági közlekedési rendszert a régiók 
számára csupán külső összeköttetésekre használják (régión belül csak ritkán), a 
távolsági közlekedési vonalakhoz való csatlakozás megteremti a feltételét a gazda-
sági előnyök jobb kihasználásához más régiókban.  

A más gazdasági terekhez a légi úton csatlakozás által keletkező régión belüli 
kedvező hatások kibontakozása, területi elterjedése mindenekelőtt a repülőtérnek a 
földi közlekedési hálózatba való bekötésétől függ. Tény azonban, hogy bármennyire 
is irányuljon a regionális földi közlekedési rendszer a repülőtér felé, lehetővé téve 
annak közvetlen elérését, egy repülőtér nem tud olyan mértékben hozzájárulni a 
telephelyek szóródásához, mint a vasút vagy a közúti közlekedés, mivel a repülőtér-
től növekvő távolsággal, valamint a további átrakodásokra való ráfordítás miatt 
elvész a légi közlekedés előnyeinek egy része.  

A gazdasági tevékenységek globalizálódásának korában a régión túli közlekedési 
elérhetőségnek növekvő jelentősége van, mivel képes regionális növekedési és struk-
túrajavító impulzusokat kiváltani azáltal, hogy a légi összeköttetések kínálatával a 
repülőtér előnyös helyzetet teremt az exportorientálttá váló gazdasági vállalkozások 
számára, és erősíti a régió globális versenyképességét. 

A régió gazdaságának a repülőtérből olyan előnye származhat, hogy az üzemeinek  
–  lehetőségük nyílik a piac bővítésére, 
–  a ráfordításaik csökkentésére,  
–  az olcsóbb nyersanyagforrások feltárására, 
–  a képzettebb munkaerő vonzására, megszerzésére. 
Az ilyen előnyöket élvező (ezáltal a termelékenységüket, hatékonyságukat és ver-

senyképességüket növelő) üzemek az elért nagyobb nyereségből bővítik kapacitá-
sukat, beruháznak, ezzel gazdagítják a régió gazdasági potenciálját, növelik ver-
senyképességét. Ugyanilyen hatása van a régiókba más térségekből áttelepülő üze-
meknek is.  

A nemzetközi kapcsolatok bővülésével, az innovációk gyorsabb terjedésével a 
gazdasági szerkezet korszerűsödése többféle módon nyilatkozhat meg azáltal, hogy 
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megnyílnak a specializáció és a diverzifikáció lehetőségei. A modern korban válto-
zóban vannak a telephelyi követelmények. Amíg a klasszikus ipari társadalomban 
egy valamire való ipartelep szinte elképzelhetetlen volt vasúti kapcsolat nélkül, ma 
már az ipari termékekben az anyagi összetevők viszonylagos jelentőségvesztése, 
ugyanakkor az információ hányad növelése, a műszaki, szervezeti és területi válto-
zások egymást kölcsönösen erősítő dinamikáját eredményezik. Az új, innovatív 
termelési módok kibontakozásában a légi közlekedésnek jóval nagyobb a szerepe, 
mint más közlekedésfajtáknak. Ezzel a regionális fejlődés szereplői között egyre 
rangosabb helyet foglal el. 

Egy olyan közforgalmú repülőtér, amely a világ nagy agglomerációival, metropo-
liszaival légi összeköttetésben van, nem jelentéktelen térségi fejlesztési potenciált 
képez, amely más kedvező tényezőkkel együtt az üzembővülések és új üzemek 
letelepedése által a környék gazdaságát stabilizálja és a növekedését elősegíti.  

Ez a térségalakító erő a nemzetközi repülőtereket egyrészt kistérségi növekedési pólussá te-
szi, amelyben sok helyen a reptér környéken keletkező iparterületeken és ipari parkokban a 
felfejlődő ágazatok szolgáltató- és termelőüzemei telepednek meg. Másfelől egy sűrűn lakott, 
nagy agglomeráció csak akkor versenyképes, ha ez a térség a közlekedési feltárás, a telekom-
munikációs infrastruktúra és a különböző kapcsolatbeli előnyöket teremtő távolsági eszközök 
terén legalább a megfelelő alapberendezettséggel, ellátottsággal rendelkezik.  

Atlanta vagy Manchester régió példái azt mutatják, hogy egy nagykapacitású 
nemzetközi repülőtér kiépítése jelentős tényezőjét képezheti a sikeres, nagyobb 
léptékű, milliónál több lakost érintő regionális fejlesztésnek. A nagy teljesítőképes-
ségű repülőtérrel való ellátottság képes differenciálni a városi agglomerációk fej-
lődését.  

Pl. Düsseldorf nem kis részben a repülőterének köszönheti, hogy át tudta alakítani hagyo-
mányos, túlnyomóan a nehézipar által uralt szerkezetét, míg pl. a hasonló nagyságrendű 
Bielefeld régió saját repülőtér híján erre képtelen volt, elavult struktúrája konzerválódott.   

A repülőterek (regionális) vonzáskörzetének meghatározása 

Egy repülőtér területi hatásainak leírásához és elemzéséhez szükség van a vonzás-
körzetének lehatárolására. Mivel a repülőterek egyes hatásainak hatósugara külön-
böző, célravezető különböző térségeket lehatárolni a repülőterek hatásainak kimuta-
tására. A legfontosabbak: 

– a repülőtér környezeti hatásainak vonzáskörzete, 
– a repülőtér mint gazdasági tényező vonzáskörzete és 
– a repülőtér mint telephelytényező vonzáskörzete. 

A három minőség függetlenítődhet egymástól. Pl. a repülőtér mint vállalat gazda-
ságossága vagy deficitje nincs hatással a repülőtérnek más vállalatoknál érvényesü-
lő hatására, azaz a repülőtér mint telephelytényező vonzáskörzetére. 

A környezeti hatások (mint pl. a zaj) alapján lehatárolt körzetek a gazdasági és telephelyi 
szempontúhoz képest viszonylag szűkek, kisebb térségre kiterjedőek. Ez elsősorban abból 
adódik, hogy a környezetszennyezők nagytérségi hatásait eddig nemigen kutatták. Ezenfelül e 
hatásterület megállapítása szempontjából a repülőterek kevésbé fontosak, mint maga a légi 
közlekedés. A repülőterek környezeti hatásainak lehatárolásához mind a megváltozott terület-
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használatot, mind az emissziós értékeket figyelembe kell venni. Más közlekedésfajtákhoz 
hasonlóan a légi közlekedésnél is a különböző emisszióterhelésű területsávok, zónák jól szer-
kesztett izovonalak segítségével ismertté tehetők, ábrázolhatók. 

A repülőtér mint gazdasági tényező vonzáskörzetét a közvetlen és közvetett fog-
lalkozási hatásai határozzák meg. A közvetlen foglalkoztatási hatás a repülőtér 
területén foglalkoztatottak a környéki települések lakónépességéhez viszonyított 
hányada alapján mérhető. (Tehát, hogy mennyien dolgoznak a környéki települések 
népességéből a reptéren.) A közvetett hatás kimutatásához további mérőszám lehet, 
hogy milyen mértékben eredményez a repülőtér a környező községekben olyan 
beruházásokat, amelyek a repülőtér építésével vagy működésével kapcsolatosak. 

Ezt az ideális vonzáskörzet lehatárolási módszert azonban a kistérségi szinten 
szükséges megfelelő adatok hiánya miatt csak ritkán lehet alkalmazni.  

A gazdasági hatásoknál is problematikusabb a repülőterek telephelyhatásainak 
operacionalizása. Ésszerű mérőszám lehet azoknak az üzemeknek a telephelysűrű-
sége, száma, amelyek a telephelyválasztásuknál figyelembe vették a repülőtér létét, 
illetve az általa létrehozott egyéb infrastruktúrát, továbbá azoknak az üzemi alkal-
mazottaknak a száma, akik a repülőtér szolgáltatásait rendszeresen igénybe veszik. 

A gyakorlatban azonban az ilyen felmérést nehéz megvalósítani az adatvédelmi törvények 
és a vállalatok felvilágosítási készségének gyakran tapasztalt hiánya miatt. Ennél könnyebben 
kivitelezhető a járatok utaslistáiból utólagosan készített honnan – hová kérdőíves felmérésnél 
a statisztika az üzleti célból utazókra szorítkozik. Ez a felmérés, valamint a járatok és magán-
gépek útvonalak szerinti megoszlása is elfogadható információt adhat a repülőtér telephelyha-
tásának területi kiterjedéséről.  

A kis regionális repülőterek és a rendszertelenül használt leszállóhelyek telep-
helyhatásáról alig léteznek konkrét információk. 

Feltételezhető azonban, hogy az olyan periférikus térségekben, ahol hiányoznak a nagyobb 
repülőterek, még a kis repülőtereknek is számottevő telephely hatása lehet (pl. Németország-
ban Bayreuth, Hof), de a nagy agglomerációk peremén is lehet létjogosultságuk (pl. 
Dortmund), annak ellenére, hogy az agglomeráció több nagy repülőtér (Köln/Bonn, Düssel-
dorf) is kiszolgálja.  

Számszerinti értelemben a vonzáskörzet az a terület, ahonnét az adott repülőtérre 
érkező utasok és áruszállítmányok származnak, ahonnét indulnak. Elosztási terület 
pedig az a terület, ahová a repülőtérről induló utasok és szállítmányok eljutnak. 

A kétféle térség általában a gyakorlatban kiterjedésében nagyjából megegyezik, de a forga-
lom intenzitásában, különösen a teherforgalomban már számottevőek lehetnek a különbségek 
(pl. légi úton alkatrészek nagy mennyiségben és rendszeresen történő beszállítása, a végter-
mék földi közlekedési eszközzel piacra szállítása). A gyakorlatban általában csak a vonzás-
körzet kifejezést használják a repülőtérrel funkcionális kapcsolatban levő területek megneve-
zésére, függetlenül attól, hogy milyen irányú az interakció. 

A vonzáskörzethez képest a repülőtér hátországa (hinterlandja) alatt az a terület 
értendő, ahol az üzemek csak alkalmilag, nem rendszeresen veszik igénybe a repü-
lőtér szolgáltatásait. (Amikor éppen nagy értékű, vagy törékeny áruk, illetve pótal-
katrészek gyors szállítására, vagy alkalmazottaik távolra utaztatására van szükség 
egy váratlan helyzet folytán.) 
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Ez már a vonzásterület külső övezetének, vagy akár a vonzáskörzeten túli területnek is fel-
fogható, ahol sok vállalat veszi igénybe mérsékelt intenzitással a légi közlekedést (szinte 
kizárólag a nagytávolságú vonalakkal létesülő összeköttetések iránt van keresletük) anélkül, 
hogy számukra a repülőtérnek telephelyet alakító ereje lenne.  

A repülőterek gazdasági hatásának térbeli kiterjedését befolyásoló tényezők közül 
a legfontosabbak: 
–  a repülőtér környéki térség közlekedési feltártságának minősége, a repülőtér 

közvetlen elérését lehetővé tevő földi közlekedési pályák (vasutak, utak) minő-
sége és vonalvezetése, az általuk érintett települések száma és a vizsgált repülő-
térnek a többihez való térbeli viszonya a regionális léptékű vonzáskörzetet ala-
kítja, ezzel szemben  

–  az adott repülőtérről közvetlen légi járatokkal elérhető városok száma, azok 
gazdasági súlya és  

–  a légi járatok száma, a forgalom intenzitása a repülőtér régión túli, nagytérségi 
vonzásterületét jelöli ki.  

A repülőterek mint a területfejlesztés új és gyakran ellentmondásos 
tényezői 

Nemzetközi kutatási programok olyan eredménnyel jártak, hogy Európa gazda-
ságának mind jelentősebb tényezői a repülőterek (közelebbről a 259 ACI-tag repü-
lőtér), amelyek közvetetten 7 millió munkahelyet biztosítanak, és évente mintegy 300 
milliárd dollár profitot hoznak. 

A gazdasági haszonnal és a légi közlekedés tömeges igénybe vételével elérhető 
nagyobb mobilitással, jobb informáltsággal és a megtakarított idővel, mint a légi 
közlekedés abszolút pozitív oldalával szemben áll a zöldmozgalomnak a repülőterek 
korlátozására irányuló követelése. A két, egymással homlokegyenest ellenkező 
felfogás közötti konszenzus alapelve a következő lehet: olyan egyensúlyi helyzetet 
kell elérni, 
– amely a lehető legkisebb mértékűre csökkenti a légi közlekedés környezetre 

káros valamennyi hatását, és  
– amely a lehető legtöbb ember számára megteremti, sőt a lehető legnagyobbá 

teszi a légi közlekedésből származó gazdasági, társadalmi, valamint környezeti 
előnyöket. 

A repülőterek gazdaságfejlesztő képességének és ugyanakkor a hiányuk fejlődést 
visszafogó tulajdonságának felismerése eredményeként mind gyakrabban szerepel-
nek a regionális – területfejlesztési tervekben is a régi repterek rekonstrukciójára, az 
ellátatlan területeken új repülőterek építésére javaslatok. Ezek nem egy esetben 
nélkülözik a szakmai józanságot, szinte csodát várnak tőlük. A repülőtereket, egyál-
talán a légi közlekedést azonban nem szabad önmagában és öntörvényű területfej-
lesztési eszköznek tekinteni. Egy régió teljes gazdasági–társadalmi keresztmetszet-
ének elemzésére alapozva a teljes közlekedési ágazat keresleti és kínálati oldalának 
mérlegszerű értékelését elvégezve, más tényezőkre is figyelemmel lehet megtalálni a 
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repülőterek, illetve a légi közlekedés reális helyét a vizsgált térségben, mert a légi 
közlekedés is egyre inkább más közlekedés-hordozókkal együtt, intermodális rendsze-
rekbe integráltan tud hatékony lenni a térségek dinamizálásában. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a repülőterek ma már nélkülözhetetlen 
telephely-tényezői mind a modern ipari, mind a posztindusztriális szolgáltatói tár-
sadalom fejlődésének.  

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok légi közlekedés nélkül elképzelhetetlenek. Azoknak a 
régióknak, amelyeknek repülőterük és azon keresztül légi közlekedési kapcsolatuk van, jobb a 
telephely minőségük. Mindazok a fejlesztő lépések, amelyeket a légi közlekedés földi (repülő-
téri, irányítóhelyi stb.) infrastruktúrájában tesznek vagy terveznek, nemcsak a közvetlenül 
érintett régió jövőjére, de az egész ország mint „telephely” értéke szempontjából igen kedvező 
hatással vannak. A teljesítőképes légi közlekedési rendszernek szüksége van a mindenkori 
keresletnek megfelelő repülőtér hálózatra. 

A légi közlekedés és a társadalom értéktermelő képessége között (volumenüket 
tekintve) szoros az összefüggés nemcsak egy adott időpontban, de az időfolyamat-
ban is. A két görbe az időbeli ciklikus változásokat jól indikálva nagyjából együtt-
mozgó, kisebb fáziskésésekkel és a légi forgalom tompítottabb amplitúdóival. 

A repülőterekkel való ellátottság és a repülőtéri beruházásokról hozott kor-
mányzati döntések tétje 

Mindenfajta területfejlesztési törvény ellenére jelentős különbségek adódnak a 
légi közlekedési ellátottságban még fejlett országokban is. A repülőterek egyenetlen 
megoszlása következtében gyengén ellátott területek is léteznek.  

A légi közlekedési szolgáltatásokkal területeket lefedő ellátási nehézségeknek az az 
oka, hogy a légi közlekedés technikailag korlátozottan képes sűrű hálózat alkotására, 
valamint „állomásai” illetve infrastruktúrája kiépítésének tőkeigénye nagy. A kisebb 
repülőterek (mint amilyenek a regionális repülőterek és leszállóhelyek) létesítése 
természetesen lehetőséget nyújthat a hálózat sűrítésére. 

A sűrűn települt országokban a repülőterekkel ellátottság javításával szemben áll 
a lakosság (egyes részeinek) ellenállása a repülőterek közvetlen környékének 
emissziós terhelése miatt.  

A polgári repülőterek (nagy része) közjavak, közérdekeket szolgáló létesítmé-
nyek, amelyek rendelkezésre bocsátása részben az állam, részben a területi önkor-
mányzatok közös teherviselésével a kínálatpolitikai szempontok érvényesítésével 
történik. 

A térelméletek alkalmazásának lehetőségei 

A térelméletekben kimutatott törvényszerűségeknek elvileg meg kellene nyilvá-
nulniuk a repülőterek területi elhelyezkedésében, egymáshoz való térbeli viszo-
nyukban. Különösen akkor, ha a repülőtereket a különböző szolgáltatások kínálatá-
nak központjaként és a légi összeköttetéseket a magas vagy magasabb szintű köz-
ponti helyek „termékeként” értelmezzük (pl. a Christaller-féle központi helyek 
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modelljének analógiájára), valamint amikor a repülőterek vonzáskörzetén belül a 
kifelé csökkenő intenzitást értelmezzük (pl. a Thünen elméletben megfogalmazott 
alapvető összefüggések alapján). Ugyanígy van relevanciája a Böventer-féle szol-
gáltatási területi modellnek is a repülőterek térbeli helyzetének megítélésében azzal 
a tétellel, hogy egy központi intézmény telephelyének (amilyen esetünkben a repü-
lőtér) az általa vonzott vonzásterület súlyozott központjában kell elhelyezkednie. 
Tulajdonképpen az országok egész területét lefedő repülőtér hálózati rendszerek 
igényének megfogalmazásakor a homogén teret feltételező christalleri központi 
hely textúra jó „szamárvezető” lehet. Azonban e geometriai térmodellek alkalmazá-
sában nehezen kiküszöbölhető nehézségek adódnak, mivel a területek igencsak 
inhomogének. 

A repülőtereknek a térelméletek szerinti szabályos területi megoszlása és nagy-
sághierarchiája csak jelentős korlátozások mellett érvényesül egyebek mellett már 
csak azért is, mivel a repülőtér-építési és bővítési engedélyek kiadása nem kizárólag 
gazdasági megfontolásokon alapszik. 

Ezzel kapcsolatban itt is utalnunk kell a politikai döntéshozók (mindenekelőtt a 
lakótelepüléseken működők) különböző, részben szubjektív és nem gazdasági meg-
határozottságú érdekhelyzetének további problematikájára, a zöldmozgalmak ellen-
akcióira, amelyek képesek befolyásolni a repterek területi megosztását. 

Egy példa a légikikötők terület- és városfejlesztő szerepére 
(Az új müncheni repülőtér) 

München repülőtereit a beépített várostest terjeszkedésével egyre távolabb kellett megépíte-
ni. Az elsőt, az oberwiesenfeldit 1938-ban át kellett telepíteni a keleti előtérbe. Azonban ezt a 
„München – Riem” repülőteret is „utolérte a város”, ezért a legújabbat München központjától 
mintegy 30 km-re északra, Freising közelében hozták létre. A müncheni repülőtér ismételt 
áthelyezésénél a mérlegelés tárgya kevésbé a Riem repülőtéren fennálló helyhiány volt, sok-
kal inkább biztonsági okok játszottak közre. 

Az új München II. (Franz Josef Straussról elnevezett) repülőteret 1992. május  
17-én nyitották meg. A befejezésig a tervek megváltoztatása, az érintett lakosság 
igényei és egyéb okok következtében 23 év telt el. 

A repülőtér létesítését motiváló és regionális politikai tényezők 

Az utóbbi évtizedekben mind világosabbá vált, hogy a gazdaságilag oly jelentős 
bajor fővárosnak modern és nagy teljesítményű repülőtérre van szüksége. Frankfurt 
mint a legjelentősebb német légi forgalmi „fordítókorong” erős túlterheltsége miatt 
München új repülőterének nemcsak fontos vonzáskörzeti forgalomgyűjtő funkciót 
kell ellátni, hanem egyre inkább a Frankfurtot tehermentesítőt is. A modern infra- 
struktúrák itteni magas teljesítőképessége alapján ez a feladat még nagyobbra érté-
kelendő, mint a többi másodlagos fordítókorong funkciójú Berlinnél, Düsseldorfnál 
és Hamburgnál. 
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Az óriási repülőtér építésének szükségességét részben az Európai Unió viszonyla-
tában is kiemelkedő elektronikai, gépipari, gépkocsigyártási és vegyipari kapacitás-
nak, oktatási és kutatási intézményeknek örvendő, gyorsan fejlődő Bajorország 
közlekedési szükségletei, részben magának Münchennek (mint nemcsak ipari, ha-
nem szolgálóközpontnak) a szükségletei indokolták. (E nagyváros Németországban 
az első helyet foglalja el a biztosító szakmában, másodikat a pénzügyletekben.) 
Politikailag az EU kiszélesedése, a két Németország egyesülése, a városhoz vi-
szonylag közeli kelet-európai országokban megnyíló új piac is motiválta az építke-
zés meggyorsítását. 

München II. kettős (egyenként 4 km hosszú és 60 m széles) le- és felszálló pályái óránként 
elméletileg 75 repülőgép indulását, illetve érkezését teszik lehetővé. Ezáltal forgalmi kapaci-
tása nagyobb, mint a frankfurti légikikötőnek. A forgalmi épületek, létesítmények évi kapacitá-
sa 15 millió utas, amely egy újabb terminállal 30 millió utas kiszolgálását teszi lehetővé. Az S-
Bahn végállomása a központi épületben van. Itt hozták létre Európa legnagyobb autóbérlési 
központját és az összesen 10 ezer férőhelyes három fedett autóparkoló házat. A repülőtér 
teherforgalmi kapacitása 250 ezer t/év, de ez könnyen egymillió tonnára növelhető. 

A müncheni repülőtér szerepe és helye az európai légi közlekedésben 

München személyforgalma az új repülőtér átadása után jelentősen megnőtt és 
meghaladta az évi 12 millió utasszámot. (A kapacitáskihasználás 80% körüli.) A 
menetrend szerinti járatok száma 141 000, a nem menetrendszerűeké 34 000 (ezen 
belül a charter-járatoké 24 000). 

München II. igazán az Európán belüli nemzetközi légi forgalomban tűnik ki, ösz-
szesen 60 európai városba repülnek innét a gépek, amelyek az összes nemzetközi 
forgalmának 86%-át teszik ki. 

A bajor fővárosból gyakorlatilag Európa valamennyi régiójába, beleértve Kelet-Közép- és 
Kelet-Európát is naponta több járattal el lehet repülni. Különösen Dél-Európával van kiterjedt 
légi közlekedési kapcsolata. (Jellemző, hogy nemzetközi légi járatai 14%-ának végállomása 
Olaszországban és Máltán van. Ezek a Svájc felé irányuló járatokkal együtt már több mint 
25%-ot tesznek ki. A nyári szezonban még sok charter-járat is növeli ezt az arányt.) Kelet-
Közép- és Kelet-Európa felé tíz vonalon hetente 80 járattal van 12 célrepülőtér felé összeköt-
tetése. A keleti kapcsolatok erősödésében nagy szerepe volt a politikai közeledésnek, új álla-
mok keletkezésének, és ezzel kapcsolatosan új légitársaságok létrehozásának. 

Az interkontinentális közlekedésnek az észak-amerikai viszonylat kivételével alárendelt a 
jelentősége: Dél-Amerikával és Ausztráliával egyáltalán nincs légi kapcsolata, Afrika és 
Ázsia néhány nagyvárosával is csak kevés menetrend szerinti járat köti össze. A Japánnal 
kialakult összeköttetés gyengesége arra vezethető vissza, hogy a japán cégek eddig főként 
Düsseldorf térségében telepedtek le, hozták létre kirendeltségüket, ezért elsősorban Düssel-
dorf és Frankfurt repülőterét használják. A távol-keleti és délkelet-ázsiai dinamikusan fejlődő 
térség többi országával a nagytávolságú légi kapcsolat pedig a „megarepülőtereken” (Frank-
furt, London, Párizs) keresztül realizálódik.  

Az USA és Kanada több nagyvárosába viszont leszállás nélkül közlekednek innét a gépek 
(Atlanta, Chicago, Cincinnati, Miami, New York, Los Angeles, Toronto szerepeltek az 1993. 
évi menetrendben). A többi kontinens repülőterei közül Tokión kívül Johannesburg, Bali, 
Kuala Lumpur, Dubai, Bangkok, Havanna, Medan felé nyitottak járatokat. 
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A repülőtér jövője 

Az új légikikötő jelenleg még fejlődésének kezdetén tart. Az már egyértelműen 
felismerhető, hogy Dél-Németországon belül Stuttgarttal és Nürnberggel szemben 
fölénye tovább nőtt. Ez jól megmutatkozik regionális vonzáskörzetének kiterjedtté 
válásában is. Középtávon München II. a német repülőterek közül Berlinnel és Düs-
seldorffal versenyezhet a második helyért. Kapacitás-tartalékai alapján a többiekhez 
viszonyítva jobb indulási pozícióban van. Mivel a frankfurti repülőtér már régóta 
kinőtte kapacitását, a jövőben növekedni fog a másodlagos fordítókereszt funkciót 
betöltő München forgalmi jelentősége Németország légi közlekedésében.  

Azonban egyelőre ez a tendencia alig észlelhető a gazdasági recesszió miatt. Sőt, 
a légi teherszállításban a várt fellendülés nemcsak hogy elmaradt, de éppen ellenke-
ző tendenciájú, visszaesés történt az 1990-es évek első felében. A müncheni repülő-
térre teherautóval szállított „légi” teheráru nagy részét közúton szállítják tovább 
Frankfurt felé. 

Az 1993. évi teherszállítás 57 ezer tonnás teljesítménye messze elmarad az évi 
270 ezer tonnás kapacitástól. München II. pozíciójának alakulása a liberalizált eu-
rópai légi közlekedésben még viszonylag nyitott, sok benne a bizonytalanság. Az 
egyik lényeges kérdés, hogy mennyire állja majd a versenyt az olyan, nem nagy 
távolságra fekvő másodlagos fordítókereszt repülőterekkel szemben, mint Zürich 
vagy Milánó. Döntő lehet, hogy a jelentős nemzetközi légitársaságok milyen mér-
tékben vonják be Münchent a vállalati stratégiájukba. A jövőben Európában a repü-
lőterek fejlődése szempontjából az egyes légitársaságok versenyszituációja és piaci 
sikere, eredményei lényeges szerepet játszanak. Az európai légitársaságoknál az 
átalakulás kevésbé követi az amerikai, világméretekre kialakított együttműködési 
stratégiát a Föld legfontosabb három légi közlekedési piacán, Észak-Amerikában, 
Európában, Kelet-Ázsiában. München fejlődése erősen függ a forgalmában legna-
gyobb súllyal jelentkező Lufthansa vállalati eredményétől, amely itt a kelet-ázsiai 
forgalmat, járatszámot lényegesen növelni akarta, azonban az általános recesszió 
miatt a fejlesztési elképzeléseit nem tudta megvalósítani.  

A globális üzleti szövetségek mindinkább garanciák lehetnek a világméretű légi 
közlekedés gazdasági talpon maradásához. Európa jövőjének perspektíváit nem 
utolsó sorban a globális méretű háromszöget alkotó főpiacok gazdasági erőinek 
elérhetőségéből lehet levezetni.  

München jövőjének egyik lényeges kérdése, hogy mennyire állja majd a versenyt 
az olyan, nem nagy távolságra fekvő másodlagos fordítókereszt repülőterekkel 
szemben, mint Zürich vagy Milánó. Döntő lehet, hogy a jelentős nemzetközi légi-
társaságok milyen mértékben vonják be Münchent a vállalati stratégiájukba. 

A repülőtér kedvező hatása a helyi gazdaságra 

Annak ellenére, hogy a müncheni repülőtér kapacitását még messze nem tudják 
kihasználni, és a tervezettől még elmarad a teherforgalom mértéke, mégis szinte 
önálló gazdasági szektort képez már a repülőtér megnyitásáig ide települt mintegy 
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háromszáz cég és intézmény közel 12 ezer alkalmazottal. A város tágabb környékén 
további 30 ezer munkahely létrejöttével számolnak, amelyek közvetlenül össze-
függnek a repülőtérrel. A légikikötő a tágabb régiójában növekedési impulzusokat 
vált ki, fejlesztő hatása még a távoli Alsó-Bajorországra és Felső-Pfalzra is kisu-
gárzik.  

Különös jelentősége van a turizmus élénkítésében, mivel Németország valamennyi tartomá-
nya közül Bajorországnak van a legtöbb külföldi látogatója. Az új légikikötő nagyregionális 
vonzáskörzetébe tartozó Bajorországból, Dél-Németországból, Svájcból, Ausztriából és 
Észak-Olaszországból évente 15 millió, Németország és Európa távolabbi régióiból, valamint 
a tengerentúlról évente átlagosan 20 millió látogató érkezik Münchenbe. Ennek az embertö-
megnek jelentékeny része potenciálisan a légikikötő utasállományát képezheti. 

A regionális repülőterek hatása a gazdasági–regionális fejlődésre 

A regionális repülőterek létrejöttük, eredetük szerint két csoportba oszthatók: 
–  A teljesen új, „zöldmezős beruházásként”, többnyire területfejlesztési projektek 

keretében épültek. Ilyenek a portugáliai Visen (állami támogatással), vagy pél-
dául a kis ír regionális repterek Sligoban és Waterfordban.  

–  A második csoportot a régebb óta meglevő, de más célra használt repterekből 
átalakítottak alkotják, mint pl. azok, melyek a volt NDK területén, de más or-
szágokban is az egykori hadi repülőterek konverziójával jöttek létre.  

A regionális repülőterek gazdaság- és területfejlesztő hatásai több tényező (fog-
lalkoztatási, közlekedési elérhetőségi stb.) megnyilvánulásában, hatásmechanizmu-
sában természetesen hasonlóak a nagy repülőterekkel kapcsolatban már ismertetet-
tekhez, csak kisebb méreteket öltenek. 

– A költségelőnyök mennyiségileg az utazási idő tört részére csökkenése általi nyereség-
ben jelennek meg. Azaz a közúti és vasúti közlekedéssel szembeni kisebb utazási idő 
ráfordításban.  

– Az időmegtakarítással szemben (ami természetesen pénzben is kifejezhető) a tényleges 
haszon kimutatása már komplikáltabb. Nyilvánvaló, hogy a legáltalánosabb megközelí-
tésben a dinamikusabbá és sokirányúvá váló személy- és áruszállításból következik át-
tételesen az anyagi haszon jó része. 

– Az előbbivel szemben a repülőterek által létrehozott szolgáltatások konkrét hasznát 
közvetlenül mérni lehet. 

– Primer hatások: 
− a repülőtéren (a különböző szolgáltatásokban) foglalkoztatottak értéktermelő mun-

kája és a vásárlóerőt növelő keresete a repterek fejlesztésével növekvő tendenciájú 
(pl. a Basel–Mulhouse repülőtér szolgálatában álló dolgozók száma 1750-ről 2300-
ra nőtt az 1986–1988 közötti bővítések, a járatszámok növekedése eredményeként, 
Maastricht repülőtéren az 1980-as években 325-ről 670-re változott a foglalkozta-
tottak száma);  

− közvetett hatásként a repülőtér környékén is bekövetkezik bizonyos szolgáltatások 
(vendéglátóipar, szálloda, autókölcsönző, taxi, autóbusz, vasútállomás, parkolás) 
kialakulása.  

– Másodlagos hatások adódnak: 
−  a repülőterek és a légitársaságok által eszközölt árubeszerzésekből, 
− a repülőtereken és a velük funkcionális kapcsolatban lévő környékükön foglalkoz-

tatottak jövedelmeiből,  
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− a repülőterek által indukált turizmus bővítéséből és az üzleti utazások számának 
növekedéséből, amelyeknek fejlesztő hatása van az idegenforgalmi infrastruktúrára 
is, erősíti a helyi gazdaságot, 

− a repülőterekkel (terminálokkal, futópályákkal stb.) kapcsolatos beruházásokból, 
építkezésekből, berendezési és szerelési munkákból. 

A hatások nagyságában mutatkozó természetes különbségek mellett azonban ér-
zékelhetők a nagy repülőterektől megkülönböztető sajátságos vonásai is:  
–  A regionális repülőterek gyakran a nem, vagy csak igen körülményesen és drá-

gán fejleszthető nagy légikikötőket tehermentesítő létesítmények, tehát egyfajta 
alternatívát képeznek egy térség légi közlekedésének fejlesztéséhez. London ka-
pacitás túltelítettségéből húznak hasznot Délkelet-Anglia kis repülőterei, de bi-
zonyos mértékig hasonló megfontolásból fejlesztették fel a dániai Billundot is, 
amely elsősorban a teherszállításban helyettesíti Koppenhágát, ahogyan 
Maastricht egyre inkább Amszterdam tehermentesítője az áruszállításban. 

–  A regionális repülőterek általában követik a gazdasági fejlődést, azaz a gazdaság 
fejlődése hívja életre őket. 

–  Ugyanakkor a kis regionális repülőtereknek viszonylagosan nagyobb regionális 
fejlesztő szerepük van, mint a nagyoknak, szervesebben beépülnek a térségek 
gazdaságába.  

A regionális repülőterek is képesek vonzani a befektetéseket, elősegítik a fejleszté-
seket a régióban, általuk sok esetben önállósulni képesek azok a részlegek, amelye-
ket távoli vállalati központokból irányítottak. 

Jó néhány példa bizonyítja, hogy a repülőtér-fejlesztés milyen hatással van a hazai, sőt mind-
inkább a külföldi tőke vonzására. Írországban a külföldi tőke befektetések 80%-ára a repülőtér 
közelsége volt hatással. Dániában, Esbjergben és környékén a társaságalapítások 63%-a a 
repülőtér közelségére alapozott. Walesben és Skóciában abban, hogy az iparban foglalkozta-
tottak 40%-a külföldi cégeknél dolgozik, ugyancsak nagy szerepe volt a regionális repülőte-
reknek.  

A regionális repülőterek sikerei nagymértékben függnek a repülőtér természetes 
vonzásterületének méretétől, gazdasági fejlettségétől és üzleti életének élénkségétől.  

Hogy az adott regionális repülőtér milyen mértékben képes pozitív hatást gyako-
rolni az üzemek telephelyválasztására, nagymértékben a régió térségi és különösen 
közlekedési helyzetétől függ, azaz attól, hogy a repülőtér periférikus területen, vagy 
egy rossz földi közlekedési kapcsolatú régióban, esetleg egy ipari agglomerációban 
van-e. 

A periférikus régiók repülőterei kevésbé szolgálnak telephelytényezőként az új ipari üze-
mek általános okokra visszavezethető megtelepedésekor, hanem sokkal inkább a már meglevő 
olyan üzemek számára fontosak, amelyek az export- vagy importorientációjuk következtében 
légi összeköttetésekre utaltak (pl. ilyen helyzetben volt a német újraegyesítés előtti időkben 
Bayreuth és Hof városok repülőtere). A svájci határhoz közeli, Bodeni-tó melletti 
Friedrichshafen térségében végzett vizsgálatok viszont kimutatták a reptér általi nagyobb 
telephelyelőnyt az újonnan települt gazdasági vállalatok számára is. E térség paradoxona 
egyfelől a rossz szárazföldi kapcsolat (nincs autópályája), másfelől a kedvező gazdaságstruk-
túra, ami abban is megnyilatkozik, hogy a további exportorientációhoz virágzó repülőgépipari 
koncentrációval is rendelkezik. 
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Az eddigi tapasztalatok alapján a következő összefüggések illetve feltételek mu-
tatkoznak meg a regionális repülőterek és a gazdasági környezetük között: 
–  A regionális repülőterek számára döntő a magas szintű politikai és közösségi 

támogatás. Sok sikeres regionális repülőtér képes vonzó hatást gyakorolni a he-
lyi gazdasági, politikai erők támogatásra; ezzel életképes lesz. A repülőtéri tár-
saságoknak kereskedelmi alapon kell működniük.  

–  A nagyon kicsiny regionális repülőterek a professzionális menedzsment nélkül 
általában fejlődésképtelenek.  

–  A fő üzleti tevékenység egyre inkább a menetrendszerű közlekedés kell, hogy 
legyen. A charterközlekedés, a teheráru szállítás, a repülésoktatás fontos, de 
csak kiegészítő tevékenység, ezekre kevésbé érdemes alapozni e reptértípus üz-
letét. Különleges helyzetekben azonban a teheráru forgalom is alapját képezheti 
egyes regionális repterek gazdasági eredményeinek (ahogy azt pl. Maastricht, 
Ostende bizonyította). 

–  A regionális repülőterek virágzása nagymértékben függ attól, hogy megfelelő 
repülőgép típusok alkalmazásával alakítják-e ki az odavezető vonalakat. Az uta-
sok összetételétől (igényességétől), a repterek közötti távolságtól (ezzel az átla-
gos repülési magasságtól) és az utasok számától függően hol sugárhajtóműves, 
hol meg turbólégcsavaros gépekkel kell a járatokat működtetni, akár alternatív 
repülőterek beiktatásával is. (Ahol lehet, törekedni kell a nagyobb biztonság és 
kényelem érdekében sugárhajtóműves gépek alkalmazására, amelyekkel a rövi-
debb utazási idő miatt élénkíteni lehet az egy napon belüli utazásokat.) 

A regionális repülőterek működtetésének sikere nem utolsó sorban attól függ, 
hogy mennyire képesek vonzóvá tenni magukat a jól működő légitársaságok számá-
ra (pl. a dél-franciaországi Montpellier repülőtere azóta ér el jó gazdasági eredmé-
nyeket, amióta a prosperáló Air Littoral társaság bázisává vált). 

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok légi közlekedés nélkül elképzelhetetlenek. 
Azoknak a régióknak, amelyeknek repülőterük és azon keresztül légi közlekedési 
kapcsolatuk van, jobb a telephely minőségük. Mindazok a fejlesztő lépések, ame-
lyeket a légi közlekedés földi (repülőtéri, irányítóhelyi stb.) infrastruktúrájában 
tesznek vagy terveznek, nemcsak a közvetlenül érintett régió jövőjére, de az egész 
ország, mint „telephely” értéke szempontjából igen kedvező hatással vannak. A 
teljesítőképes légi közlekedési rendszernek szüksége van a mindenkori keresletnek 
megfelelő repülőtér hálózatra. 
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Civitas. 

AIR TRANSPORTATION AND SPATIAL 
DEVELOPMENT 

FERENC ERDŐSI 

Rail transportation and inland water transportation – among all sectors of 
transportation – have influenced and differentiated the most obviously the spatial 
development and the development of settlements in Hungary due to the 
geographical conditions and historical evolution. Until the end of the 1990s the 
effect of transportation wasn’t appeared clearly. It has been manifested rather along 
motorways and near to bigger cities but mostly within the scale of small regions. 
The Hungarian air transportation having only one centre is corresponding to the 
mono-centric transport network of the country. Consequently, the regional effect of 
it could be hardly examined for the time being. Although in the recent years the 
whole country likes to establish and develop regional airports, only some of them 
have the substantial base. Information is available for national researchers of spatial 
sciences about the interaction between air transportation and settlement and 
regional development is rather restricted. The study likes to contribute in some way 
to the enlargement of the related knowledge.  
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TÉRSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK 
A POLGÁROSODÓ KISALFÖLDÖN 

(Changes in the Spatial Structures in the Kisalföld during the 
Process of Middle-Classing) 

GYŐRI RÓBERT 
 

Bevezetés 

Tanulmányunkban egy feltételezett történeti régió rekonstruálására és térszerkeze-
ti változásainak felderítésére vállalkozunk. A magyar szakirodalomban, mind a 
geográfiában, mind a történettudományban ritka a történeti tájegységek, régiók 
monografikus jellegű feldolgozása, és ez tőlünk nyugatabbra sem közkedvelt vizs-
gálódási terep (Tímár 1991). Nem véletlen ennek a vizsgálati területnek az elhanya-
golása. A magyar történettudomány nem rendelkezik a térre vonatkozó szilárd foga-
lomrendszerrel, a regionális kutatások alapjául szolgáló térszemlélet pedig nem 
alakult ki (Faragó 1984). Történészeink érdeklődése eddig kevésbé fordult a múlt 
térbelisége felé. Geográfiánk viszont az utóbbi időben egyre nagyobb élénkséggel 
vizsgál történeti jelenségeket, igaz, egyelőre régiórekonstrukciókkal még adós ma-
radt. E tanulmány is ebbe az élénkülő munkába szeretne bekapcsolódni. A tanul-
mány elkészítésének gondolatát az az elképzelés motiválta, hogy a jelenre végrehaj-
tott regionális kutatások megfelelő statisztikai és egyéb források megléte esetén 
végrehajthatók a múlt tereire is. 

A tanulmány első részében a címben szereplő fogalmakra térünk ki, részletesen 
kifejtve, mit értünk polgárosodás, térszerkezet alatt, mit jelent, és hogyan értelmez-
hető a Kisalföld, mint történeti térelem. A második részben arra keressük a választ, 
hogy a Kisalföld, mint egységes régió mikor jött létre, és jogos-e a régió fogalom 
használata. A harmadik rész a polgárosodás előtti térszerkezetet próbálja vázolni, 
különös figyelemmel kísérve a térszerkezetet alakító jelenségeket. A negyedik rész 
pedig a polgári korszak Kisalföldjéről szól, az új térformáló erőket veszi számba, és 
próbálja összefoglalni hatásukat.1 

Alapfogalmak 
A polgárosodás 

Tanulmányunk szűkebb időkeretéül a reformkortól az első világháború kitöréséig 
terjedő időszakot választottuk. Ezen időszakot tekintik Magyarországon a polgáro-
sulás, a modernizáció időszakának. A polgárosulás fogalma alatt több jelenséget 
érthetünk. Az 1848-as áprilisi törvények megteremtették a polgári állam kereteit, 
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létrehozták az egységes polgári társadalom kialakulásához szükséges jogi feltétele-
ket, szabad utat nyitottak a vállalkozások és pénzmozgások előtt. Ennek a folya-
matnak része volt a polgári államigazgatás kialakítása. Ez Magyarországon a ki-
egyezés után, kitüntetetten az 1860-as évek második felében és az 1870-es évtized-
ben játszódott le. Új intézmények alakultak, kiépült a polgári közigazgatás, ez a 
falu–város kapcsolatok megváltozásához és a városok szerepének átalakulásához 
vezetett. Beluszky Pál statisztikai vizsgálatok segítségével kimutatta, hogy a városi 
szerepkörök közül (elsősorban a hierarchia alacsonyabb szintjein) ezen új polgári 
elemek meghatározóak lehettek, ez a változás volt a településhálózat átrendeződé-
sének az egyik meghatározó eleme. A városhierarchia élén kevés olyan várost talá-
lunk, amely magas szintű közigazgatási szerepet ne töltött volna be; ez a központi 
szerepkör az esetek többségében a vezető városi funkció. A polgári igazgatás cent-
rumokat igényel, azonban ennek fejlesztő ereje nem szerves, hanem felső szintű 
döntések erejével preferál településeket (Beluszky 1990, 15; 21). A polgári igazga-
tás intézményeinek jelenléte sok egyéb olyan intézmény megtelepedését teszi szük-
ségessé és lehetővé (pl. járásbíróságok melletti ügyvédek, közjegyzők jelenléte), 
amelyek ezt a folyamatot még hangsúlyosabbá teszik (Beluszky 1995, 449).  

A polgárosulás fogalma társadalmi átalakulást takar. Erdei Ferenc a magyar pa-
rasztság polgárosulásáról írva a polgárosulás lényegének azt tartja, hogy a rendi 
társadalom keretei közül kikerülő parasztság része lesz az egységes polgári társada-
lomnak, a rendi tagolódást a polgári társadalomra jellemző vagyoni rétegződés 
(osztálytársadalom) váltja fel. Ez a változás természetesen a mentalitás és az élet-
mód átalakulásával is társul. A folyamat már a polgári forradalom után elkezdődött, 
azonban meglehetősen lassú, ugyanis a magyar társadalom nem tökéletes polgári 
társadalom, csak „nagyjában” az, rendies elemek jellemzik, a parasztság pedig ebbe 
a rendies (polgári) társadalomba asszimilálódik (Erdei 1941, 81–83). A változás 
nemcsak időben és társadalmi rétegenként eltérő módon húzódik el, hanem 
térbelileg is szétterül. Ezt a térbeli változást jól mérhetjük a népi kultúra állapotán, 
egyes (modern) jelenségek diffúziójának, archaikus jelenségek megmaradásának 
területi vizsgálatával (Kósa 1998, 43; 60–62). A polgárosulás egyik legfontosabb 
mozzanatának mi is ezt a változást tekintjük, kibővítve azzal, hogy nemcsak a pa-
rasztság, hanem az egész magyar társadalom átalakulását értjük alatta. A társadalmi 
átalakulás folyamatossága és megszakítatlansága egészen az első világháborúig 
tartott. A társadalmi változást olyan jogszabályok készítették elő, amelyek pl. lehe-
tővé tették a népesség nagyobb arányú társadalmi és térbeli mobilizációját, előfelté-
telezték a dualizmuskori gazdasági élénkülést és ezekkel párhuzamosan a területi 
átrendeződést (Mendöl 1943, 122). 

A változás harmadik fontos elemének pedig a gazdaság átalakulását, modernizá-
lódását (kapitalizálódását) tekintjük. Ez hosszabb időtávú folyamat, a dualizmuskori 
fellendülést előkészítik a XVIII. sz. és a reformkor gazdasági folyamatai és tör-
vényhozása. Ebben az időszakban teremtődik meg a modern gazdaság, a termelés 
minden ágában kommercializálódik, piacra termel, forradalmi változások zajlanak a 
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közlekedésben (vasutak megjelenése), intenzifikálódik a mezőgazdaság, a gyáripar 
egyre nagyobb teret nyer a kézműipar rovására (Kövér 1991, 35–37). 

A korszak kezdőpontjául természetes módon adódna egyrészt a polgári forrada-
lom időpontja, másrészt a kiegyezés dátuma.  Nem hinnénk, hogy mereven év-
számhoz kellene kötődnünk, a vizsgált jelenségekben nem jelentenek ezek a dátu-
mok olyan éles cezúrát. Például a gazdaság szempontjából fontos polgári intézmé-
nyek törvényes keretét a neoabszolutista kormányzat teremti meg az 1850-es évek-
ben, a polgári közigazgatás kiépülése pedig az 1870-es években zajlik le (Gyáni– 
Kövér 1998, 30; 52–53). Rendszeres statisztikai adatok a kiegyezéstől kezdve áll-
nak rendelkezésünkre, egyes jelenségek vizsgálatát csak ettől az időszaktól végez-
hetjük el, így tanulmányunk nagy része is a kiegyezés utáni időszakkal foglakozik. 
Azonban a polgári korszakot megelőző időszakra is vissza kell nyúlnunk, hogy 
azokat a hosszú távú folyamatokat átfogjuk, amelyek évszázadokra irányadóak 
voltak a térszerkezet alakulásában.  

Térszerkezet a múltban 

Mi a térszerkezet? Minden emberi tevékenység használja a teret. Az emberek a 
munkavégzés, kereskedés, kulturális tevékenység, szórakozás, üdülés stb. során a 
tér egyik pontjáról a másikra utaznak. A gyakran ismétlődő ugyanolyan irányú 
mozgások jellegzetes térkapcsolatokat alakítanak ki, ugyanilyen térkapcsolatokat 
hoz létre nemcsak a személyhez kötődő térhasználat, hanem az áruk, szolgáltatások 
forgalma és a kommunikáció is (Nemes Nagy 1998, 207–208; 222–225). A térkap-
csolatok összessége rajzolja fel a térszerkezet vázát, amely kapcsolatok egyes pon-
tokban sűrűsödnek, máshol ritkulnak vagy hiányoznak, hálózatot hoznak létre; ez a 
térszerkezeti egységek elkülönítésének alapja. Térszerkezeti egységnek tekintethet-
jük a (társadalom)földrajzilag homogén területeket is, az ezeken belül szerveződő 
jellegzetes kapcsolatok miatt. Pl. egy etnikailag vagy vallásilag homogén terület 
gyakran meghatározza az emberek mozgását is, pl. házasodási körzetet is kirajzol. 
A különböző térszerkezeti egységek hierarchikus rendet alkotnak. A legalacso-
nyabb fokú egység a központi település körül szerveződő vonzáskörzet. Ritkábban 
igénybe vett szolgáltatások, funkciók már csak kevesebb településen fordulnak elő. 
Egy nagyobb város ilyen szolgáltatását több kisebb város vonzáskörzetének lakos-
sága is igénybe veszi, ez is egyfajta térszerkezeti egység. A térszerkezeti egységek 
hierarchiájának kialakulása történeti folyamat, elsősorban a munkamegosztás széle-
sedésével, a lakosság igényeinek növekedésével következik be (Mendöl 1963, 428).  

Léteztek-e a múltban a maival összevethető térkapcsolatok, beszélhetünk-e törté-
neti terek kapcsán térszerkezetről? Mendöl Tibor érdekes különbségtételt tesz, ami-
kor a településállomány és a településhálózat különbségéről ír. Településállomány 
vizsgálatán a települések térbeli elrendeződését, és ennek más jelenségek térbelisé-
géhez való viszonyítását érti, míg a településhálózat vizsgálata a települések egysé-
gének, rendszerének, kapcsolathálózatának, hierarchikus rendjének vizsgálatát 
jelenti. Mendöl arra a megállapításra jut, hogy a múltban nem beszélhetünk telepü-
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léshálózatról, csak -állományról (Mendöl 1963, 490–492). Mindez azt sugallja, 
hogy a térszervező folyamatok csak a modern gazdaság létrejöttével teremtődnek 
meg, a városhálózat kialakulása is ehhez köthető. 

Azonban a múltban is léteztek térkapcsolatok, a jellegzetes térhasználat kialakított 
hálózatokat, még ha más jelenségekhez kötődött is ez a térhasználat, mint ma. Pél-
dául a falu–város kapcsolat jellegzetes formája a piacok látogatása volt, a falusiak 
mezőgazdasági termékeiket értékesítették a városi piacon, s a városban elégítették 
ki iparcikk-szükségleteiket. A város közigazgatási, igazságszolgáltatási központ 
szerepe szinte teljesen hiányzott, ezt sok helyen a földesúri birtokközpontok, az 
uradalmak töltötték be. A kereskedelmi kapcsolatok irányát megkötötte a közleke-
dési eszköz használati lehetősége (hajózható folyó, járható út stb.). Ez markáns 
térpályákat jelölt ki. Tehát a múltban is létezett térszerkezet (mert léteztek térkap-
csolatok), egyes jelenségeknek megvolt az önálló térszerkezetük. A múltban az 
egyes térszervező erők szorosabban összekapcsolódtak, egységesen működtek (pl. a 
nagybirtokszervezet igazgatási, bíráskodási, munkaszervezési, terménykereskedel-
mi szerepe), nehezebben szétválaszthatóak, ami a térszerkezeti egységek koherenciá-
ját még szorosabbá tette (Faragó 1984, 13). 

A vizsgálat tere: a történeti régió 

Először arra a kérdésre kerestük a választ, mit jelent a régió a geográfiában és a 
történettudományban. A modern regionális földrajz megteremtése a századforduló 
francia geográfusának, Vidal de la Blache-nak köszönhető. Kutatásai a tájak sajá-
tosságaira irányultak, művei a táj individualitását emelték ki (Probáld 1995, 36). A 
géographie humaine regionális módszere egyáltalán nem hasonlított a korábbi, 
mindent számba vevő katalógusszerű állam- és tájismékhez. Vidal de la Blache 
elsősorban ‘personnalité’-ként vagy ‘individualité’-ként értékelte a földrajzi teret. 
A földrajzi tér individualitása Vidal de la Blache szerint nemcsak a természetföld-
rajzi ismertetőjegyeinek egyveretűségében mutatkozik meg, hanem történeti – azaz 
gazdasági és társadalmi – jelenségekben is, amelyek az emberek térkapcsolataira 
vezethetők vissza, és amelyek együttes hatása rajzolja meg a régiót, ezek adják meg 
a tér individualitását. A régiót Vidal de la Blache a tér és az ember interakciójának 
eredményéként létrejött egységnek tekintette. Ez a regionális szemlélet rendkívül 
termékenynek bizonyult: a francia történettudomány megújulásában betöltött szere-
pe megkérdőjelezhetetlen, az Annales iskola képviselői az emberföldrajz hatására 
vágtak bele modern regionális történeti monográfiáik megírásába (pl. Marc Bloch: 
Ile de France) (Kronsteiner 1989, 62–66). A regionális feldolgozási módszer azon-
ban nem lett általános sem a külföldi, sem a magyar történeti irodalomban. Nem 
utolsó sorban azért, mert a regionális földrajz szerepe a geográfián belül is megkér-
dőjeleződött (Probáld 1995, 43–48; Tímár 1991, 13). Az elmúlt évtizedekben 
azonban újraértékelődött a regionális földrajz jelentősége megújult értelmezési 
keretekkel, modern feldolgozási eszközökkel. A modern regionális földrajz a régió 
fogalmán az alábbiakat érti: a földrajzi jelenségek vizsgálatánál kirajzolódnak a 
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jelenségek valóságos szerveződését tükröző, összefüggő térbeli egységek. A formá-
lis körzetek alapját egy vagy több jelenségük homogenitása, és környezetüktől való 
elkülönülése adja; a funkcionális körzeteket a bennük zajló folyamatok, mozgások, 
kölcsönhatások összetartó ereje építi fel. Ténylegesen létező egységekről van tehát 
szó, nem pedig a kutatók által teremtett konstrukcióról. A komplex földrajzi régió-
kat a környezetüktől elkülönítő homogenitás és sokrétű, belső összetartó kölcsönha-
tások együttesen jellemzik. A régiók általában az emberek tudatában is testet ölte-
nek, illetve létrejöttükben–fejlődésükben szerepet kaphatnak hatalmi–politikai té-
nyezők is. A táj fogalma is pontosodott, használati köre leszűkült. Ma a táj termé-
szetföldrajzi kategória, léte a természeti tényezők homogenitásán és kölcsönhatásán 
nyugszik, alapja lehet a társadalomföldrajzi régiónak, de az azonosság nem szük-
ségszerű, a jelenhez közeledve gyengül a társadalomföldrajzi régiók természetföld-
rajzi alapú meghatározottsága (Probáld 1995, 41). 

Láthatjuk tehát, hogy a mai térhasználat kialakít elkülöníthető téregységeket, s azt 
is, milyen közelítésmódokkal lehet ezeket vizsgálni. A történeti régiók vizsgálatánál 
szembe kell néznünk egy fontos kérdéssel: a múlt valóságában léteztek-e ilyen 
típusú homogén, illetve funkcionális terek, vagy ezeket a kutatás hozza-e létre, 
hogy vizsgálódását megkönnyítse? Robert Butlin amellett foglal állást, hogy a 
múltban nincsen a régióknak (körzeteknek) egy abszolút változatlan rendszere, a 
régiókat mi teremtjük, ahogy a múltban élők is teremtették ezeket, amikor benne 
élőknek tudták magukat (Butlin 1990, 1). Az „új történeti földrajz” irányzatának 
egyik fontos tétele, hogy a történelem országhatárokhoz, régióhatárokhoz igazodó 
vizsgálata mesterséges, ezek csupán operacionális fogalmak, a kutatásnak hangsú-
lyozottan a településhierarchia, a struktúra felé kell fordulnia, a társadalmi jelensé-
geket például a településhierarchia mentén kell vizsgálnia (Tímár 1991, 17–21; 
Gyáni–Kövér 1998, 50). 

Számtalan történeti vizsgálat van azonban, amely létező területi egységeket külö-
nített el. A néprajztudományban hosszú múltra tekintenek vissza azok a kísérletek, 
amelyek Magyarország területét néprajzi szempontok alapján tájakra tagolják. A 
terminológia nem egységes, a néprajzi csoport, táji csoport, etnikai csoport fogal-
mak értelmezéséről Kósa László munkája tájékoztat. Meg kell említenünk, hogy a 
néprajz az, amely térfelosztásánál a legerősebben figyelembe veszi az embercsopor-
tok tájakhoz, táji csoportokhoz való mentális kötődését („mi-tudat”) (Kósa 1998, 
16–24). A néprajzosok táj, illetve tájhoz kötődő csoport lehatárolásai elsősorban a 
formális régiólehatárolások eszközeivel élnek, az ezeket egymástól élesen elkülöní-
tő jelenségek vizsgálata révén. Az etnográfusok definíciói közül a funkcionális 
régiószemlélethez legközelebb az Andrásfalvy Bertalan által használt terminusok 
állnak. A kistáj szakosodott falvak csoportja, amelyek a területi munkamegosztást 
felépítik. Ez a kistáj nem homogén: természeti és ezzel összefüggő (mező)gazda-
sági különbözőségei kiegészítik egymást. A kistáji munkamegosztás akkor lazul fel, 
amikor kialakul az árutermelés és a pénzhasználat, az egymást kiegészítő termékek-
re már nem lesz kölcsönösen szükségük. A régió a kistáji tagolódást időben felváltó 
folyamat során jön létre, amikor a falu–város kapcsolatrendszer alakítja a területi 
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munkamegosztást, városi központ és (kulturális) körzete alkotnak egy régiót. A 
széteső táji munkamegosztás helyett a város szervezi a teret (munkába járás, kultu-
rális kapcsolatok stb.). A táji szakosodás helyébe a várost mezőgazdasági termé-
kekkel ellátó falvak körzete és a körzetet iparcikkekkel, szolgáltatásokkal terítő 
város kettőse lép. A falvak, kistájak közigazgatását a korábbi vásáros helyek, me-
zővárosok átruházzák a régió központját jelentő városra. A régió elhomályosítja az 
egykori kistájak keretét, a központtól mért távolság alapján elkülönülő zónák, öve-
zetek rendje építi fel (Andrásfalvy 1980, 51–55). Andrásfalvy a történeti térszerke-
zeti változások egyik legkarakterisztikusabb mozzanatát írja le. A térrel foglalkozó 
kutatások egyik legfontosabb feladata lenne ennek a váltásnak a területenként eltérő 
időpontját meghatározni.  

A történészek érdeklődése – elsősorban a geográfia eredményeitől ösztönözve – a 
hetvenes évektől már a funkcionális körzetlehatárolás felé fordult. Ezek között az 
egyik legalaposabb – módszereiben Magyarországon úttörő (faktoranalízis stb.) – 
Bácskai Vera és Nagy Lajos XIX. sz.-i városhierarchia elemzése.  A szerzőpáros az 
1828-as összeírás segítségével feltérképezte a korszak falvainak piacközpontjait, 
ennek segítségével különböző intenzitású vonzáskörzeteket határolt le, megállapí-
totta a funkcionális értelemben városi települések számát, és hierarchiájuk felderíté-
sére is kísérletet tett (Bácskai–Nagy 1984). Funkcionális körzetet nemcsak város 
szervezhet maga köré. Andrásfalvy kistáj-definíciója azt is bemutatja, hogy 
társadalomföldrajzi értelemben vett régiót nemcsak városi funkciójú központ léte-
síthet maga körül. A feudális nagybirtokok nemcsak gazdaságszervezési, hanem 
igazgatási, bíráskodási, társadalomszervezési funkciót is betöltöttek, területük így 
komplex egységet alkotott. A falu–város területi munkamegosztás kialakulása előtti 
időszakban a térszervezés funkcióját az uradalom is elláthatta, ellátta (Faragó 1984; 
Gyáni–Kövér 1998). 

Tóth Tibor is határozottan cáfolja, hogy csupán a (történeti) kutatás különítene el 
egymástól tájakat. A táji tagolódás létrejöttében a területi munkamegosztás fontos-
ságára helyezi a hangsúlyt. Ennek kétféle típusát különíti el: egyes – eltérő termé-
szeti adottságokkal rendelkező, és ezzel összefüggően eltérő termelésű – területek 
közötti cserekapcsolatokat, illetve város és vonzáskörzete kapcsolatát. A két típus 
különbsége nemcsak időrendi eltérést takar: az elsőben az eltérő adottságú, de ha-
sonló társadalmi struktúrájú tájak kerülnek egymással érintkezésbe, a másodikban a 
város és vidéke eltérő társadalmi szerkezete is indukálja a munkamegosztás kiala-
kulását és a kapcsolatokat (Tóth 1980). Miután a formális régiólehatárolások ered-
ményeit kevésnek találja, a funkcionális lehatárolás mellett tör lándzsát. Azt vallja, 
hogy a formális régiólehatárolás gyakran prekoncepcióval dolgozik, a kutatók egy 
vagy néhány tényezőt vizsgálva homogénnek tüntetnek fel egy régiót, amikor az 
funkcionálisan több körzetre eshet szét. Hangsúlyozza azt is, hogy az összes ténye-
ző kölcsönhatásrendszere csak a modern kor statisztikai viszonyai között vizsgálha-
tó. Definíciót is ad az ezen elvek figyelembevételével feltérképezendő történeti 
tájra: hosszú távon változatlan területi–ökonómiai–szociális egység, melyet a gaz-
daság más egységektől elkülönülő funkcionális rendszere jellemez, s ehhez a társa-
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dalmi fogyasztás speciális rendszere is kapcsolódik (Tóth 1980, 240–241). Tóth 
Tibor definíciója a funkcionális régiók földrajzi meghatározására emlékeztet, azon-
ban nem ad arra választ, konkrétan hogyan is, milyen módszerekkel lehetne lehatá-
rolni ezeket a tájakat. 

Faragó Tamás összegyűjtötte a történelem és a rokontudományok régió-
lehatárolási eszköztárát. Miután hangsúlyozza a regionális történeti kutatások szük-
ségességét, maga is kísérletet tesz arra, hogy a történeti táj fogalmát értelmezze. A 
történeti táj 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 vál-
tozás jellemzi. A történeti tájak lehetséges vizsgálati módszerei közül legjobban 
használhatónak azt tartja, ha a különböző alrendszereket leírjuk, és ebből állítjuk 
össze a rendszerként értelmezett tájat, azaz, ha a különböző téregységek határai 
egybeesnek, történeti tájat rajzolnak ki (Faragó 1984, 15–16). Az ő módszere meg-
próbálja ötvözni a formális és a funkcionális régió-lehatárolás előnyeit.  

Megállapíthatjuk azt, hogy a történészek, etnográfusok fogalmai nem azonosak a 
geográfusok terminusaival, bár gyakran ugyanazokat a jelenségeket írják le. Pl. a táj 
fogalmát társadalomföldrajzi egységekre is használják, holott a földrajz ezt a termé-
szetföldrajzi egységek számára tartja fenn. 

Feltételezhetjük azt is, hogy a nemzetgazdaság egységesülésével, az államigazga-
tás kiépülésével, a tömegkultúra elterjedésével a régiók, körzetek közötti különbsé-
gek folyamatosan halványodnak, az önálló arculatú és struktúrájú régiók feloldód-
nak az országokban. (Tehát éppen korszakunkban történne ez a folyamat.) Angliai 
kutatások viszont éppen a régiók erősödő elkülönülését igazolják a XIX. sz. máso-
dik felében. Úgy tűnt, hogy a vasutak kiépülésével felszámolódik a regionális piac, 
a közlekedési feltártság növekedésével csökkennek a területi különbségek; azonban 
a meginduló iparosodás éppen nem csökkentette, hanem növelte a regionális eltéré-
seket (természetesen egy régión belül a falu–város különbségeket is). Megerősödött 
a regionális identitás (ennek szembetűnő megnyilvánulási formája a regionális 
regények elszaporodása), megerősödtek a helyi döntéshozás, hatalom igényei is. 
Mindez a regionalizáció megjelenéséhez vezetett, a helyi hatalom tudatosan töreke-
dett a döntések decentralizálására, a régió sok tekintetben informális rendszerének 
formalizálására (Butlin 1990, 5–10). A gazdaság területi különbségeinek teljes 
felszámolódásával nem számolhatunk. Nemes Nagy József hosszú idősorokra vég-
zett számításai azt igazolták, hogy egy új gazdasági struktúra (vagy innováció) 
megjelenésekor a tér kitüntetett pontjain indul meg a növekedés, ami gyors polari-
zálódáshoz vezet, ezt követi egy lassú kiegyenlítődési periódus; a folyamat itt nem 
áll meg, egy új jelenség felbukkanása ismét polarizálódást indít el (Nemes Nagy 
1990, 133–136). Ez a vizsgálat is igazolja, hogy a területi különbségek hosszú tá-
von fennmaradnak, időről-időre átalakulnak, de jelenlétükkel a történelem során 
mindig számolhatunk.  

Egy bizonyos: adott gazdasági, társadalmi térszerkezet fennállása nem örök, állan-
dó, és általában lassú a változás. Adott régió léte is csak meghatározott időtartamra 
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igazolható. A régiók életkora az őket létrehozó (tér)folyamatok tartósságától függ. 
Amíg ezek a teret generáló folyamatok kis változásokkal tovább élnek, addig áll 
fenn egyensúly, addig marad fenn a kialakult régió (Kósa 1998, 31). Kósa László 
etnográfus megállapítása nemcsak a történeti–néprajzi egységekre igaz. Térfolya-
matok döntő megváltozása területi újjárendeződést eredményez, régiók határának 
megváltozásához, esetleg teljesen új régiók kialakulásához vezet. A megváltozott 
térszervező erők legtöbbször új helyeket tüntetnek ki, változnak az átrendeződő, 
keletkező régiók centrumai is. Találunk azonban példát arra is, hogy egy település 
(a már megszilárdult településhálózat tehetetlensége folytán) befolyásolja az új 
térszervező folyamatok irányát, vagy ezek a folyamatok ismét ezt a pontot találják a 
legkedvezőbbnek (Kerekes 1923, 1). Jelen vizsgálatunk is azt célozza, hogy milyen 
és mekkora volt az új folyamatok ereje a Kisalföldön, mennyire rendezték át a ko-
rábbi kapcsolatokat, mennyire változtatták meg magát a régiót. 

A Kisalföld mint régió 

Azt a kérdést kell elsőként megválaszolnunk, hogy a mi vizsgálatunk mit tekint 
Kisalföldnek, és az mennyiben tekinthető önálló régiónak. Első megközelítésben a 
Kisalföldön természetföldrajzi egységet érthetünk, amely a Duna jobb és bal partján 
helyezkedik el, területén ma Magyarország, Szlovákia és Ausztria osztozik. Meden-
ceterület, felszínét elsősorban a Duna és nagyobb mellékfolyói, a Vág, a Rába és a 
Marcal formálták, mai domborzata a pleiszthocénban és holocénban alakult ki. 
Jelentős antropogén beavatkozás a táj életébe a koraújkorban, újkorban következett 
be a vízrendezések hatására, a korábbi árterek nagy részét ármentesítették, jelentős 
mocsárterületet csapoltak le. A fattyúágakkal sűrűn átszőtt, mocsaras rétekkel, li-
geterdőkkel változatos táj egyveretűbb lett, területének nagy része szántóföldi mű-
velés alá került. A szántóföldi művelést a kedvező (sok tekintetben az Alföldnél 
jóval kedvezőbb) éghajlati- és talajadottságok segítették elő. Gyakorlatilag a gabo-
nafélék, a kapásnövények, a takarmánynövények minden fajtája jó körülmények 
között termeszthető. A Kisalföld természetföldrajzi egysége kistáji tagoltsága elle-
nére nyilvánvaló (Góczán 1998, 302–305), a Kisalföld (természetföldrajzi) táj-
vizsgálatának ez a megfelelő kerete. A természetföldrajzi Kisalföld azonban (már) 
nem tökéletes alapja egy társadalomföldrajzi egységnek. Az Árpád-kori Magyar- 
ország régiókra való tagolását Frisnyák Sándor kísérelte meg. Véleménye szerint a 
táji specializáció megindulása a XIII. sz.-ra tehető. Az ő vizsgálatában a Kisalföld 
egész területe alkot egy régiót, a hozzá tartozó vásárvárosokkal együtt. Ez is bizo-
nyítja, hogy ebben az időszakban a természetföldrajzi viszonyok messzemenően 
meghatározták a társadalmi tér alakulását is (Frisnyák 1996, 122–123). Azonban 
annak, hogy a Kisalföld táj tényleges funkcionális régióvá alakuljon, volt egy ko-
moly akadálya. A Duna vonala megnehezítette az átkelőforgalmat, nemcsak maga a 
folyó, hanem a mellette szélesen elterülő árterei is. Ez a markáns vonal két egységre 
osztja, osztotta a tájat a múltban is, s nem csak a jelen országhatár idején. Az északi 
fele Pozsony piackörzetéhez, közigazgatási vonzáskörzetéhez tartozott, a nem  
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természetföldrajzi értelemben vett Felvidék része („Duna bal part”). A kereskedel-
mi forgalom iránya kelet–nyugati volt, mindkét térség Bécs és Alsó-Ausztria felé 
vonzódott, egymással gyengébbek voltak a kapcsolatok (sokáig hiányoztak az ösz-
szekötő vasúti és közúti hidak is). A vasúthálózatuk is önállóra formálódott ki, 
nagyon sokáig semmiféle vasúti összeköttetés vagy állandó híd nem volt a két tér-
ség között (Erdősi 1996, 227; 230; 232). A Kisalföld területének kettéosztottságát a 
közigazgatási beosztás és a statisztika is követte, a XVIII–XIX. sz. közigazgatási 
átalakítás-kísérletei mindig erre a két részre bontották a területet. II. József tízkerü-
letes felosztása és a Bach-korszak ötkerületes beosztása is figyelembe veszi ezt a 
határvonalat. A Bach-korszak kerületi székhelyei, Pozsony és Sopron is tükrözik, 
hogy eltérő vonzódású területekről van szó (Hajdú 1996, 215; 218). A II. József 
korabeli és a Bach korszak (területileg eltérő, s egyik esetben sem csak kisalföldi 
területeket magában foglaló) kerületeinek eltérőek voltak a központjai is. Az előb-
bié Győr, az utóbbié Sopron (Szörényiné Kukorelli 1998, 55). A két hasonló régió 
elkülönüléséről a modernkori statisztika is tudomást vesz: Dunántúl és Duna bal 
part megkülönböztetéssel választotta szét a (már) csak természetföldrajzilag egysé-
ges területet. Formálisan a két régió társadalomföldrajzi képe is hasonló, azonban 
funkcionálisan nem képeztek egységet. 

Jelen tanulmány vizsgálódási területe a Kisalföldnek csak a Duna jobb parti egy-
ségére terjed ki, a továbbiakban – az egyszerűség kedvéért – ezt nevezzük (mint a 
magyar geográfia általában) Kisalföldnek. Társadalomföldrajzi régió képződése 
történeti folyamat, általában jellegzetes időponthoz, időszakhoz köthetjük ennek 
megindulását. Esetünkben a döntő mozzanatnak a török hódoltság korát tekinthet-
jük. A három részre szakadt Magyarország területei más országokhoz kerültek, az 
elkülönült országrészek arculata más irányba fejlődött, megváltoztak kapcsolatrend-
szereik is, a bontakozó belső munkamegosztás szálait szétzilálta a hódítás (Gyimesi 
1975, 139). A török hódoltság határa elvágta a területet az ország középső részétől, 
kapcsolatai a birodalom központjával, Béccsel erősödtek meg. Helyzete a biroda-
lom szempontjából felértékelődött: stratégiai vonal húzódott a peremén, Bécs és 
Alsó-Ausztria élelmiszerellátásában fokozódott a szerepe (Beluszky 1995, 26–27). 
A török jelenlét nemcsak a gazdasági kapcsolatokat változtatta meg, hanem átalakí-
totta pl. az agrártermelés módját és a településviszonyokat is. A Dunántúl déli ré-
szén vagy pl. Fejér és Komárom megyében jelentős számban pusztultak a falvak 
(erre területünkön kevés példát találunk), a városok fejlődése egészen más pályára 
lépett, mint régiónkban. Itt ún. praesidionalis mezővárosok (pl. Devecser, Körmend, 
Sárvár, Kapuvár) alakultak ki, olyan települések, ahol a vár mellett jelentős katona-
réteg élt (gyakran családostul). Ez a hajdúszabadsággal felruházott lakosság a korai, 
feudális keretek közötti polgárosulás egyik jellegzetes képviselője volt. Ilyen típusú 
településeket nem találunk a Dunától északra, ezek elsősorban a Dunántúl végvidé-
keire jellemzőek (Rúzsás 1968, 23–25). A térség kaputáj-jellegű terület volt már a 
középkor elejétől fogva, s ez a jellege tovább erősödött a XVIII. sz.-ban. A legfon-
tosabb kereskedelmi utak, elsősorban a Duna vízi útja itt vezettek nyugat felé a 
Duna-parti városok fejlődését elősegítve. Egy fontos szárazföldi út a Fertő tavat és 
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mocsarait délről, a Soproni-hegységet északról kerülve Sopron érintésével jutott 
Ausztriába. Itt halad el az Alpok előterében évszázadok óta használt fontos É–D-i 
útvonal, a Borostyánkő-út utódja is (Beluszky 1995, 23–24). Vas megye területéről 
is kisebb-nagyobb jelentőségű utak vezettek Ausztriába, pl. Grazba. Ezen utak 
fontossága a középkor vége óta folyamatosan növekedett. Magyarország mezőgaz-
dasági exportjának döntő része (elsősorban marha és bor) és a növekvő iparcikk-
behozatal is ezeken az utakon bonyolódott. Ez természetesen a városok, mezővá-
rosok kereskedelmének élénkülésével is járt. A régió a XVIII. sz.-tól Bécs ellátó 
körzete volt, amely az ország legdinamikusabban fejlődő területévé vált (elsősorban 
gabona- és gyapjúexportja révén), olyan területté, amelyet először értek el az újítá-
sok, az ország „legmodernebb” térsége lett (Frisnyák 1992, 67). Ez volt az a terület 
a Dunántúlon, amely először kapcsolódott be az európai gazdasági rendszerbe az 
árutermelése révén (Benda 1995, 55). Fejlettségét, modernségét sokféle tényezővel 
mérhetjük. Az ország mezővárosokkal legsűrűbben tűzdelt területe már a XVIII. sz. 
elejétől a Zala megyétől Trencsén megyéig húzódó sáv volt, a XIX. sz. elejére ezen 
belül Vas és Sopron megyék még erősödtek is. A városhálózat nemcsak a legsűrűbb 
volt, hanem a város jogi és funkcionális típusait tekintve a leggazdagabb is. Ebben a 
térségben vált először általánossá a háromnyomásos gazdálkodás már a XVIII–
XIX. sz. fordulóján (Timaffy 1988, 28), ill. a vetésforgó alkalmazása is a XIX. sz. 
második harmadára (Kósa 1998, 192). A népi kultúra átalakulása, polgárosulása is a 
modernség egyik fokmérője lehet. A térségben a viselet, a tánc- és népdalkultúra, az 
étkezési szokások változásai is mind ezt jelzik. Az országtól, a Dunántúl többi ré-
szétől való elkülönülést más jelenségek is jelzik. A terület az ország egyik legsű-
rűbben lakott része volt a XVIII. sz. végén (Rétvári 1977, 48.), s ez a helyzet csak 
az Alföld dinamikus népességnövekedése miatt változott meg a XIX. sz. során. 
Birtokszerkezetét tekintve is külön egységnek tekinthető a térség. Rúzsás Lajos a 
nagybirtok súlya alapján 3 zónára osztja a Dunántúlt, melyben Vas, Moson, Sopron, 
Győr vármegyék területe alkot önálló egységet. Ez az a zóna, ahol a nagybirtok és a 
kisbirtok aránya kiegyenlített (Kósa 1998, 188). 

Társadalomföldrajzi régiónk határai más szempontból sem egyeznek a természet-
földrajzi Kisalföld határaival. Vizsgálatunkban nem választhatjuk le a vele szom-
szédos, egységet alkotó hegy- és dombvidéki területet, akkor sem, ha nem tartoznak 
a Kisalföld tájhoz. Az általunk vizsgált régióhoz hozzátartoznak ezek a területek, 
városok; térkapcsolatok kötötték össze őket, a városok funkcionális vonzáskörzete 
ezekre a területekre mindkét irányban kölcsönösen kiterjedt. Célszerű a vizsgálati 
terület határát a közigazgatási egységekhez igazítanunk, mert ilyen egységekben áll 
rendelkezésünkre a statisztikai anyag jó része, ugyanakkor jogos is, mert éppen ez 
az a korszak, amikor a közigazgatási funkciók, hatáskörök nagyban befolyásolják a 
térszerkezet alakulását. Vizsgálatunk így a következő területekre terjed ki: Győr, 
Moson, Sopron, Vas vármegyék és Veszprém vármegye devecseri és pápai járása. 
Komárom vármegye területe kimarad ebből a területből, Komárom városa már a 
Csallóközben fekszik, a komáromi járás is jórészt itt terül el. Komárom vármegye 
gesztesi járása ugyan magában foglal kisalföldi településeket is, de ezek a települé-



TÉT XIII. évf. 1999  4 Térszerkezeti változások a … 

 

87 

sek eltérnek régiónk településeitől: a hódoltság idejében elpusztásodott területen 
nagyhatárú falvak fekszenek, amelyek birtokszerkezetére a nagybirtok jelenléte 
jellemző, és más a települések térkapcsolatainak iránya is. 

A Kisalföld a XIX. sz. első felében 

Vizsgált területünk tehát a formális régiólehatárolás alapján mindenképpen tér-
szerkezeti egységként érte el a modern kor küszöbét. Első kérdésünk: hogyan ala-
kultak a térkapcsolatok ebben az időszakban. Létezik egy régi keletű, Thünenre 
visszanyúló elképzelés a területi kapcsolatok kialakulására. A történeti fejlődésnek 
a városok kialakulása előtti korszakában (közelebbről meg nem határozott, tájan-
ként eltérőnek feltételezett időszak) a falvak (gazdasági) életét a nagyfokú autarkia 
jellemezte. Azonban a kibontakozó területi munkamegosztás széttöri az autarkiát, 
egyrészt a falvak közötti táji specializáció révén, másrészt a városokba koncentrá-
lódó, körzetének igényeit kielégítő (kézmű)ipar és kereskedelem révén (Mendöl 
1963, 375). Megjegyzendő, hogy a táji specializációt mindenképpen szükségessé 
tette a természeti erőforrásokkal való specifikus ellátottság. Akkor is, ha a tájak 
közötti termékcsere kis mértékű volt, mindig létezett, mivel egyes kedvező körül-
mények között előállított termékből felesleggel rendelkeztek. Ezek a termékek 
azonban nemcsak a szomszédos tájak között cserélhettek gazdát, hanem távol fek-
vők között is, a piacos helyek pedig gyakran csak szervezői voltak a cserének, nem 
pedig felvevői (Tóth 1980, 232). Teljes körű falusi autarkiával nem nagyon számol-
hatunk tehát. Régiónkban azonban részlegessel sem, bizonyítottan már a középkor 
óta. Láttuk, hogy a régió létrejöttében (elkülönülésében) mekkora szerepe volt a 
modernizálódásnak, az európai piacba való bekapcsolódásnak. Ha pontos felméré-
sek állnának rendelkezésünkre, valószínűleg már a XVIII. sz.-ban sem találnánk 
olyan zárt gazdaságú falvakat, amelyek az ország egyes hegyvidéki területein még a 
XIX. sz.-ban is léteztek. Olyan táji specializációt, amelyet Andrásfalvy leír, minden 
bizonnyal szintén csak nyomokban találnánk a XVIII. sz.-ban. Ebben a térségben a 
központok szerepe már meghatározó, nincsenek a városoktól érintetlen tájak, fal-
vak; az árutermelés és a pénzhasználat már széles körű. Itt a térszerkezeti változá-
sok már a központok helyének megváltozását jelentik, a központok és körzetük 
közötti kapcsolatok átalakulását. 

A térség gazdasági kapcsolataiban legfontosabbnak a mezőgazdasági termékek 
forgalmát tekintjük. Magyarország a XX. sz. elejéig, derekáig agrárország volt, a 
nemzeti jövedelem nagy részét ez a szektor állította elő, a népesség nagy része is itt 
dolgozott. A magyar gazdaság dinamikája is ehhez az ágazathoz kötődik, a mező-
gazdasági konjunktúrák tették lehetővé a lakosság vagyonosodását, többféle érte-
lemben is. Nemcsak az agrárnépességét, hanem az agrárnépesség vásárlóerejétől 
függő (kézmű)iparosokét, az agrártermékek forgalmazásából (vagy a külföldi ipar-
cikkek eladásából (természetesen elsősorban az agráriumból élő fogyasztónak to-
vábbadó) élő kereskedőkét is. Nem véletlen az, amit Gyimesi Sándor megállapít: a 
XVIII. sz. végétől az agrárvárosok mutatnak fel dinamikát, egy általa több időpontra 
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azonos módszerek alapján összeállított rangsorban a szabad királyi városok jelentő-
ségvesztésével szemben a mezővárosok nyernek teret (Gyimesi 1975, 163–166). 
Megállapítását kiegészítenénk azzal, hogy nem a városok jogi különbözősége a 
lényeges, hanem az, hogyan tudnak bekapcsolódni az agrárgazdaságba, akár mint 
termelők, akár mint a termékek közvetítői. Az agrárszektor dinamikáját igazolja az 
is, hogy a korszakban folyamatos a szabad királyi városi kézműipar hanyatlása, 
miközben az iparosok aránya különösen az 1830-as, 1840-es években gyorsan nö-
vekszik. A jelenség magyarázata a falusi, mezővárosi kézműipar fejlődésében rej-
lik, melynek fejlődése pedig a falusi árutermelés fellendülésével, a vásárlóerő nö-
vekedésével hozható összefüggésbe. Mindez a városi ipar szerepének jelentős meg-
gyengüléséhez vezet. Gyimesi Sándor eljut ahhoz a megállapításhoz is, hogy a XIX. 
sz. első felében a kézműipar már nem városképző erő (Gyimesi 1975, 175). A vá-
rosok fejlődésének sokkal fontosabb tényezője volt az agrárkonjunktúrába való 
bekapcsolódás. Így vizsgálatunkban is kitüntetett szerepet kell kapnia az agrárter-
mékek forgalmának, a kézműipar térszervező szerepét pedig csekélyebbnek kell 
tekintenünk. 

A térszervezés formái és központjai 

A falusi termékek külkereskedelmét a Kisalföldön két eltérő szervezet végezte: a 
városok, mezővárosok kereskedői, illetve az uradalmak (uradalmi központok: sok-
szor maguk is mezővárosokhoz kapcsolódnak). Először az uradalmakról essék szó. 
A XVI–XVII. sz.-ban erősödik meg az uradalmak helyzete, szerepe, ők azok, akik 
árutermelésükkel először kapcsolódnak be a nyugati piacok forgalmába.  Kezdetben 
csak a saját termékeikkel kereskednek, később az uradalmakhoz tartozó falvak 
jobbágygazdaságaiban előállított terményeket is felvásárolták, elsősorban az urada-
lom alkalmazásában álló zsidó terménykereskedők révén. A jellegzetes árucikk 
ebben az időszakban az élőállat (elsősorban marha), s később a gyapjú volt. Míg a 
jobbágygazdaságok bekapcsolódhattak a belkereskedelembe elsősorban a városi 
piacok ellátása révén, a külkereskedelmet ekkor szinte kizárólag az uradalmak szer-
vezték. A XVIII. sz. első feléig az áruk exportjának haszna a nagybirtokosoknál 
csapódik le. Ez természetesen gátolta a városok árutermelését, kereskedelmét 
(Rúzsás–Szűcs 1966, 38). Arról már megemlékeztünk, hogy az uradalom gazdasági, 
gazdaságszervezési funkciója mellett bíráskodási, igazgatási szerepet is ellátott. Az 
uradalom olyan térszervező erő lett, amely meghatározta az emberek és áruk moz-
gását az uradalom területén. Ilyen uradalmi központ volt a Kisalföldön pl. Pápa, 
Rohonc, Németújvár, Szalónak, Pinkafő, Sárvár, Kapuvár, Körmend, Kismarton, 
Magyaróvár, Jánosháza. Ezen települések fejlődését, központi funkcióinak kiépülé-
sét uradalmi központ voltuk nagyban befolyásolta, néhányan közülük később, ami-
kor uradalmi központ szerepük megszűnt, vagy ennek jelentősége elhalványodott, 
az új funkciók közül is számosat magukhoz tudtak ragadni. A településhálózat las-
san változó rendszer, sajátságos tehetetlensége van, amikor a dinamikahordozó 
elem már jelentőségét veszti, hatása még sokáig jelentkezik. Egyes funkciók meglé-
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te más funkciókat is odavonz, ezek térszervező ereje új táplálója a fejlődésnek 
(Mendöl 1963, 377). A térszerveződésnek – mint láttuk – eltérő hierarchiaszintjei 
vannak, léteznek olyan kapcsolatok, amelyek a szűkebb körzetre terjednek ki, van-
nak, amelyeknek hatása regionális léptékben érvényesül, és vannak régión túlnyúló, 
országos léptékű jelenségek. Az uradalmak térszervező ereje az első kategóriába 
tartozik, hatóköre az uradalom falvain nem terjedt túl, ha az uradalmi központ ennél 
jelentősebb szerepre tett szert (pl. Pápa), akkor ez nem uradalmi központ jellegéből 
következett, hanem más jelenségek hozták létre.  

Az uradalmak fontossága a térszervezés legalsó szintjén a XVIII. sz. második fe-
lében kezdett gyengülni. Az 1754-es vámrendelet kedvezőtlenül érintette a határ-
széli uradalmak külkereskedelmét, ugyanakkor az igazgatási központ jellegük már 
nem volt olyan erős, hogy központi funkciójuk megmaradjon. Ebben az időben 
állandósult a megyegyűlések székhelye, egyre fontosabbá vált az állami, egyházi 
(pl. püspökség) igazgatási szervezet, erősödött a városok kulturális funkciója is 
(iskolák stb.). Mindez a városok szerepének bővüléséhez vezetett (Bácskai 1995, 
60–62). Látjuk majd, hogy az uradalmi központok szerepét folyamatosan átveszik a 
kisvárosok azon fejlődés során, ahogy a polgári igazgatás intézményei felváltják a 
feudális intézményeket, ahogy a feudális gazdaságszervezés helyét átveszi a szabad 
verseny. 

Másodikként a városok szerepköréről emlékezünk meg. A jogi felosztás kétféle 
várostípust ismert: a szabad királyi városok (civitas) és a mezővárosok (oppidum) 
csoportját. Hangsúlyozzuk, hogy ez jogi különbségtétel, az elhatárolás pusztán a 
városok kiváltságait tükrözi, nem pedig gazdasági szerkezetüket. Mezővárosi jogál-
lás sokféle lehetett, közös jellemzőjük, hogy földesúri fennhatóság alatt állottak, és 
néhány kiváltsággal rendelkeztek (vásártartási jog, valamilyen önkormányzati, 
bíráskodási autonómia). Az uradalmi központok többsége is élvezte a mezővárosi 
kiváltság előnyeit, de mint láttuk, térszervező szerepük jó része nem ebből fakadt, 
mezővárosi privilégiumaik inkább csak hangsúlyosabbá tették ezt a szerepet. A 
szabad királyi városok közvetlenül a királyi fórumok alá tartoztak (tehát a megye-
szervezet hatálya sem terjedt ki rájuk), és országgyűlési képviselettel bírtak. A 
mezőváros nem egyenlő az agrárvárossal, egy részüknél a kereskedelmi, ipari tevé-
kenység meghatározó volt, a szabad királyi városok jó része pedig speciális mező-
gazdaságából (bortermelés) élt. A két városcsoport egyike sem fedi azt a definíciót, 
amit a településföldrajz a városokra alkotott: a területi munkamegosztás azon ele-
me, amely központi funkciókat lát el, kevésbé mindennapi szükségleteket kielégítő 
szolgáltatásokat tömörít (Mendöl 1963, 26). A városok vizsgálatát tehát nem szű-
kíthetjük egyik csoportra sem, hanem a funkcionális városfogalom megvilágításá-
ban nekünk kell ezen csoportokból a valódi városokat elkülönítenünk. 

Térségünkben öt szabad királyi város volt ebben a korszakban, Győr, Sopron, 
Kismarton, Ruszt és Kőszeg. Az utóbbi négy város gazdaságában a legnagyobb 
szerepet a bortermelés és a kereskedelem játszotta. Kismarton és Ruszt külföldön 
értékesítette borát, elsősorban Ausztriában (Rúzsás 1963, 20–21). Térszervező 
funkciója egyiküknek sem jelentős, nem vettek részt sem az egyéb agrártermékek 
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forgalmazásában, sem a külföldi cikkek elosztásában. Vidékük terményeinek, ala-
csony lakosságszámuk következtében nem lettek jelentős fogyasztói, kézműipari 
tevékenységük jelentéktelen. Borkereskedelmüket az 1754-es vámrendelet kedve-
zőtlenül érintette, ezután már nem tudtak új funkciókat magukhoz kapcsolni 
(Beluszky 1999, 78). Ezen két város közül Kismarton az, amely csekély térszervező 
szereppel bírt. Kőszeg és Sopron gazdasági életében is jelentős szerepe volt a bor-
termelésnek és kereskedelemnek (Rúzsás 1963, 15; 18), azonban ezek a városok 
más funkciókat is betöltöttek, mindkét település az Alpokat a Kisalföldtől elválasz-
tó vásárvonalon fekszik (Frisnyák 1992, 51). Mindkét városban éltek olyan keres-
kedők, akik a külföldi iparcikkek behozatalával és forgalmazásával foglalkoztak, 
ezenkívül Sopron bekapcsolódott az agrártermékek forgalmába is, kiváltképp Alsó-
Ausztria és Bécs piacainak ellátásába. A soproni kereskedők elsősorban a régióban 
előállított mezőgazdasági termékek forgalmát szervezték. Sopron közlekedési hely-
zete jó, a Fertő tó és mocsarai ill. a Soproni-hegység jelölték ki a Ny–K irányú út 
irányát, amely itt kereszteződött a már régi időktől használt É–D irányú úttal (Bo-
rostyánkő-út). Sopron megyeszékhely szerepe és kulturális központ jellege is erősí-
tette térszervező funkcióit (Matejka 1959, 454). Sopron (kisebb mértékben Kőszeg) 
szerepe kettős volt. Egyrészt a város piackörzetéhez tartozó települések termékei-
nek forgalmát bonyolította, másrészt egy nagyobb léptékű (más hierarchiaszintű) 
kereskedelembe is bekapcsolódott, ami túlmutatott szűk (város)körzetének keretén: 
más területek forgalmát is szervezte, hatóköre az egész Kisalföldre, esetenként a 
Dunántúlra, és más országrészekre is kiterjedt. Kulturális központ szerepe is túlmu-
tat a régión: evangélikus líceuma, teológiai főiskolája, jogakadémiája, bencés gim-
náziuma a régión kívülre is éreztették hatásukat.  

Győr a Rába és a Marcal torkolatában kitűnő közlekedésföldrajzi helyzetét kama-
toztatta. A szárazföldi utak számára jó és elkerülhetetlen átkelőhely: a Rába és a 
Marcal mocsarai itt összeszűkülnek, lehetővé téve a K–Ny irányú forgalmat. A 
Fehérvár felől érkező utat a Sokoró akadálya tereli északi irányba, amely szintén itt 
éri el a Rábát. A város leginkább a Mosoni-Duna vízi útjának előnyeit élvezte, ezzel 
a lehetőséggel a nagyobb kisalföldi városok közül egyedül rendelkezett (Kalmár 
1923, 61–63). Ez a vízi út adja Győr specialitását: ez a város nemcsak szűkebb 
városi vonzáskörzetének központja (és elsősorban nem az), szerepe teljesen más. 
Győr a XIX. sz. elejéig kisalföldi gabonát gyűjt, és azt közvetíti Bécs és Alsó-
Ausztria felé (Rúzsás 1964). Már ez is regionális léptékű szerepére, kapcsolataira, 
térszervező erejére utal. A XVIII. sz.-ban kibontakozó agrár-árutermelés lassan 
túlnyúlt – az ebbe először bekapcsolódó – Kisalföld határain, a közlekedésileg fel-
tárt területeken terjeszkedett tovább az Alföldön. A terjeszkedésnek különösen 
gyors időszaka volt a napóleoni háborúk gabona-konjunktúrája (Beluszky 1999). Ez 
a közlekedés a vízi forgalmat jelenti, elsősorban ilyen módon lehetett nagyobb 
mennyiségű, szállításra érzékeny árut forgalmazni. Amíg a marha volt a legfonto-
sabb kiviteli cikk, ennek szállítása a szárazföldi utakat követte, ezen utak menti 
városok profitáltak ebből a kereskedelemből. Ilyen fontos útvonal volt pl. az ún. 
„Mészárosok útja”, amely Budáról Székesfehérváron át vezetett Győr irányába, 
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onnan tovább Ausztriába. Ebbe a forgalomba olyan városok is hatékonyan be tudtak 
kapcsolódni, , amelyek nélkülözték a vízi út előnyeit (mint pl. Sopron). A XIX. sz. 
elejére gyökeresen megváltoztak a feltételek. Az új árucikk és annak szállítási mód-
ja, közlekedési feltételhez való kötöttsége átrajzolták a távolsági (országos léptékű) 
kereskedelem térszerkezetét, új településeket tüntettek ki a megváltozott gazdasági 
feltételek. A Kisalföldön a gabonakereskedelem haszonélvezője először Pápa, 
Moson és Magyaróvár, majd a gőzhajózás megindulásával az 1830-as évektől egy-
értelműen Győr lett. A három ágra szakadó Duna ágai közül a Mosoni-Duna volt a 
hajózás számára a legkedvezőbb, de ez is csak kisebb hajókkal volt járható a szabá-
lyozást, kotrást megelőzően. A Bécs felé tartó szállítmányokat Gönyűnél, Győrnél 
át kellett rakni kisebb hajókra, majd Magyaróváron szekérre (Kövér 1982). Az 
Öreg-Duna kotrása után először Moson és Magyaróvár szorulnak ki ebből a keres-
kedelemből, Győr gabonakereskedelme azonban más szerencsés tényezők követ-
keztében megmarad (Rúzsás 1964). E három (igazából kettő) város, ha rövid időre 
és eltérő mértékben is, de országos térszervező szerepet, jelentőséget töltött be, 
kereskedőik bácskai, bánáti gabona forgalmazásával foglalkoztak. Győr szerepe 
hangsúlyosabb, kereskedői tényleges szervező szerepet töltenek be, Moson és Ma-
gyaróvár sokkal alárendeltebb, a városok fontosságát igazából az átrakás szükséges-
sége biztosítja. A Moson és Magyaróvár városkettősből az utóbbi rendelkezik ad-
minisztratív és oktatási szerepkörökkel. Magyaróvár uradalmi központ, Moson 
vármegye székhelye, a XVIII. sz. végétől pedig gazdasági akadémiának is helyet 
ad. Győr kulturális központi szerepe is túlmutat a városi piac szervezte vonzáskör-
zetén (ami viszont majdnem egybeesik adminisztratív körzetével, Győr vármegyé-
vel): katolikus püspöki székhely, a bencés gimnázium, a jogakadémia, a teológiai 
főiskola – regionális, esetenként régión túlnyúló szerepkört betöltő intézmények. 

Pápa esetében is felrajzolhatjuk ezen kettős, hármas hierarchiaszintű térszerkeze-
tet. Pápa uradalmi központ jellege mellett fontos mezőváros; sok iparos él a Bakony 
és a Kisalföld vásárvonalán fekvő városban, az uradalom árnyékában és védelme 
alatt nagyszámú zsidó kereskedő telepedik meg, akik bekapcsolódnak a terményke-
reskedelembe (1848-ig a legtöbb szabad királyi város kitiltja falai közül a polgárok 
komoly konkurenciájaként jelentkező zsidókat, megtelepedésük elsősorban az ura-
dalmak központjaiban és más mezővárosokban lehetséges [a Kisalföldön így pl. 
Rohoncon vagy Pápán].) Ez a sajátosság is magyarázza, hogy ebben a korszakban a 
mezővárosok fejlődése, vagyonosodása sok esetben gyorsabb, mint a szabad királyi 
városoké. Pápa kiveszi a részét a marhakereskedelemből, majd a kisalföldi gabona-
kereskedelemből, melynek hatásköre messze a régión túlra is kiterjed (igaz, a Ba-
kony falvai felé érvényesülő hatása a kisebb mértékű árutermelés miatt a forgalom 
volumenében nem olyan jelentős) (Matejka 1959; Rúzsás 1964). Pápa református 
központként tölt be régión túlnyúló funkciókat. Itt van pl. a Dunántúli Egyházkerü-
let kollégiuma (ami nemcsak középiskola, hanem teológiai főiskola is). 

Korszakunkban kezdődik Szombathely fejlődésének az a felívelő szakasza, amely 
zenitjét a polgári korszakban éri el. A város fontos és forgalmas közlekedési útvo-
nalakon fekszik, amelyek már a római időszakban jelentős települést fejlesztettek. 
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Az Alpok előterében levő É–D irányú útvonal, a Borostyánkő-út itt találkozik azzal 
a K–Ny irányú úttal, amely Graz felől a Rába-völgyben éri el Magyarországot, és 
amelyet a Rába mocsarai kényszerítenek É-i kitérőre. Erről a pontról Ausztria felé 
még több kisebb jelentőségű út vezet. Ezenkívül Szombathely megyéjének centru-
mában is fekszik, bár a megye központjának szerepét a középkorban Vasvár töltötte 
be (Kerekes 1923). Szombathely mint mezőváros a XVIII. sz.-ig csupán városkör-
nyékének piacközpontja volt, ennél nagyobb térszervező hatást nem tudott kialakí-
tani (Rúzsás 1964). Egészen a koraújkorig a városok egyik meghatározó funkciója 
volt a védelmi szerepkör betöltése. Ezt a védelmi szerepkört kihasználva iparosok, 
kereskedők telepedtek meg a vár oltalma alatt, vagy ritkábban az ő jelenlétük tette 
szükségessé erődítmény emelését (Mendöl 1963). Ez régiónkban a török hódoltság 
szomszédságában különösen fontos volt. Ennek a funkciónak a kisalföldi városok is 
eleget tettek, minden városnak vagy országos (esetenként birodalmi) jelentőségű 
végvára volt (pl. Győr), vagy kisebb erőssége, mint a praesidionalis mezővárosok 
erődítményei. Szombathely nem fekszik jól védhető helyen, számottevő erősség 
nem volt a városban. A városhoz vezető utak mentén viszont számos mezőváros és 
vár található (Sárvár, Vasvár, Körmend, Kőszeg, Rohonc, Szalónak, Németújvár, 
Léka). Gyakorlatilag ezeken a településeken szétszórva érvényesültek Szombathely 
fekvésének előnyei, az utak csomópontjától kicsit távolabb. Ezen települések ré-
szint mint uradalmi központok, részint mint kisvárosok töltöttek be térszervező 
szerepet. Közülük, mint láttuk, elsősorban Kőszegnek volt a régióra is kiterjedő 
hatóköre. Amint a védelmi funkció jelentőségét veszti (a kuruc harcok múltával), 
úgy tudja fokozatosan érvényesíteni Szombathely a fekvéséből származó előnyöket; 
úgy alakul át a térszerkezet, idomulva a közlekedési adottságokhoz. Szombathely 
előnyeinek érvényesülését kezdetben még gátolja Kőszeg versenye, azonban Kő-
szegnél hiányoznak azok az adminisztratív funkciók, amelyek Szombathely fejlődé-
sében éppen a XVIII. sz.-tól egyre jelentősebbek lesznek. Vas vármegye székhelye, 
Mária Terézia uralkodása óta katolikus püspökség központja, ez azonban ebben az 
időszakban még kevés a dinamikához, az igazi (gyorsaságában a Kisalföldön egye-
dülálló) fejlődés a polgári korszakban veszi kezdetét (Kerekes 1923). 

Városhierarchia-kísérletek a feudális korszakra  

Történtek kísérletek a magyarországi városok koraújkori, újkori hierarchiájának 
megállapítására. Gyimesi Sándor vizsgálatának eredménye igazából nem hierarchia, 
hanem csupán városrangsor, pontmódszer segítségével rangsorolta a feudalizmus-
kori városállományt, és kísérletet tett arra is, hogy a városiasság alsó értékét ezen 
pontmódszer segítségével meghatározza. Négy tényezőt vett figyelembe: a települé-
sek népességét, iparosaik számát, igazgatási funkcióikat és kulturális szerepkörüket 
(Gyimesi 1975). Vizsgálatát ugyanolyan szempontok és ugyanolyan típusú adatok 
alapján 1715-re és 1828-ra is elvégezte (1. táblázat).  

Bár pl. az 1715-ös lakosságszám-becslésének pontossága megkérdőjelezhető, és 
pontmódszerével kapcsolatban más problémák is felmerülnek (egyes intézmények 
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súlyozása, a kereskedelmi tevékenység nagyságának gyenge reprezentációja stb. 
(Bácskai–Nagy 1984), mégis, mivel jól jelzi a változást, érdemesnek tartjuk bemu-
tatni a kisalföldi, (e módszerrel) városnak tekintett települések rangsorát.  

1. TÁBLÁZAT 
A kisalföldi városok helyzete Gyimesi Sándor 1715-re és 1828-ra vonatkozó város-

rangsorában 
(Position of Cities of Kisalföld in the City Hierarchy in 1715 and 1828 Made by 

Gyimesi) 

 Település 1715 Rang-
szám 

Pont-
szám- 
érték 

Település 1828 Rang-
szám 

Pont-
szám- 
érték 

1. Győr 3. 13,3 Győr 4. 10,4 
2. Pápa 13. 6,2 Sopron 13. 7,9 
3. Sopron 17. 5,5 Szombathely 18. 7,0 
4. Kőszeg 29. 3,2 Pápa 20. 6,5 
5. Nezsider 36. 2,1 Kőszeg 37. 2,7 
6. Szombathely 36. 2,1 Magyaróvár 48. 1,5 
7. Magyaróvár 42. 1,4    
8. Rohonc 46. 1,0    

Forrás: Gyimesi 1975. 

Vizsgálata Magyarország területén 1715-ben 74, 1828-ban pedig kereken 100 te-
lepülést talált városiasnak, oly módon, hogy ugyanazt a rangszámot egyező pont-
szám esetén több település is megkaphatta. 1715-ös vizsgálatának utolsó rangszáma 
a 46, az 1828-as vizsgálatának pedig az 52 (Gyimesi 1975, 262–266). Szembetűnő a 
két időpont között Szombathely és Kőszeg helycseréje. Bár ebbe belejátszik az is, 
hogy Gyimesi módszerében túlreprezentáltnak tűnik az igazgatási szerepkör súlya, 
az elmozdulás valós folyamatokat tükröz. Szombathelyen már a polgári időszakot 
megelőzően sokkal nagyobb volt a „modern” ágazatok súlya, mint Kőszegen 
(Beluszky 1999). Pápa is pozíciót veszít Sopronnal szemben: Pápán is hiányoznak 
azok az adminisztratív funkciók, amelyek jelentősége a korszakban fokozatosan 
növekszik, és amelyek Sopron súlyát emelik.  

Bácskai Vera és Nagy Lajos is kísérletet tettek az 1828-as időpontban a városhierar-
chia vizsgálatára. Az 1828. évi országos összeírás külön pontban kérdezett rá a 
falvak eladó- és vevőhelyéül szolgáló piacokra. Ez alapján, ha nem is tökéletesen, 
le lehet határolni egyes piacközpontok kereskedelmi vonzáskörzeteit. A forrást 
nemcsak térkép felrajzolására lehet használni, az összeírás még számtalan adatot 
tartalmaz a piacközpontokra és a falvakra is. Az adatokat három faktorba csoporto-
sították, a faktoranalízisek eredményéből pedig egy mutatót hoztak létre; a változók 
között legnagyobb súllyal a népességszámra vonatkozó adatok szerepelnek, város-
rangsoruk pedig elsősorban a kereskedelmi vonzáskörzet népességét reprezentálja 
(Bácskai–Nagy 1984, 100–102). Megjegyezzük, hogy vitatható a faktoranalízisek 
eredményeinek egy mutatóvá való alakítása, az egyes faktorokban elért rangszámok 
súlyozatlan összesítése, mindezen fenntartások után közöljük ezt a rangsort is, 



Győri Róbert TÉT XIII. évf. 1999  4 

 

94 

hangsúlyozva, hogy elsősorban a kereskedelmi funkciókat, azon belül is a város és 
piackörzete egységét tükrözi. Vizsgálatuk Magyarország területén 138 piacfunkciót 
betöltő települést talált (Bácskai–Nagy 1984, 122–124). A településeket piacköz-
ponti funkcióik erőssége alapján öt kategóriába sorolták. A központi funkciók érvé-
nyesülése alapján Sopron és Győr az igen erős (I.), Pápa, Szombathely, Körmend és 
Kőszeg az erős (II.), Moson-Magyaróvár (vizsgálatukban a két mezőváros össze-
vontan szerepel), Kismarton, Nezsider a közepes (III.), Kiscell pedig a gyenge (IV.) 
kategóriába került (2. táblázat). Ez a vizsgálat és értékelése arra koncentrál, hogy a 
városok fejlődésében–fejlettségében nem a távolsági vagy külkereskedelmi szerep-
kör a lényeges (mint korábban), hanem a vonzáskörzet ellátásában, szervezésében 
megnyilvánuló központi szerepkör (Benda 1995). Azonban vizsgálatuk és interpre-
tációjuk szempontjai nem azonosak az általunk használt szempontokkal, így ezeket 
a besorolásokat nem tudtuk beilleszteni munkánkba. 

2. TÁBLÁZAT 
A kisalföldi városok helyzete a 

Bácskai Vera – Nagy Lajos által készített városrangsorban, 1828  
(Position of Cities of Kisalföld in the City Hierarchy in 1828 Made by Bácskai Vera 

and Nagy Lajos) 

 Település 1828 Rangszám Pontszámérték 
1. Sopron 3. 46,5 
2. Győr 8. 64,0 
3. Pápa 21. 109,5 
4. Szombathely 29. 123,0 
5. Körmend 40. 156,5 
6. Kőszeg 41. 158,0 
7. Moson-M.óvár 51. 181,5 
8. Kismarton 74. 224,5 
9. Nezsider 76. 228,5 
10. Kiscell 122. 303,0 

Forrás: Bácskai–Nagy 1984, 122–124. 

Jelen vizsgálatunk alapján a Kisalföld városait a központok térszervező szerepé-
nek fényében három csoportba sorolhatjuk be. Akár hierarchia-tagolásnak is fölfog-
hatjuk ezt a három szintet. Az első csoportba Győr kerülne első helyen, és más-más 
szempontok alapján Sopron és Moson-Magyaróvár. Ezek a települések olyan hely-
zetben vannak, hogy térszervező tevékenységük, kapcsolataik túlnyúlnak a régió 
határain, más országrészeken is érvényesítik hatásukat. A második kategória telepü-
lései: Pápa, Szombathely, Kőszeg, olyan városok, amelyeknek kapcsolatai elsősor-
ban a régió területén érvényesülnek. A harmadik kategória a kisvárosok és uradalmi 
központok világa. Ez a településcsoport a legheterogénebb, mintegy háromtucatnyi 
település, amelyek a térszervezés legalsó szintjét képviselik: kizárólag saját környé-
kük számára gyakorolnak központi funkciókat. Egyesek hatásterülete nagy, mint 
például Körmendé, a Batthyány-uradalom központjáé; a kisebb uradalmak központ-
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jai (pl. Szany mint mezőváros, a győri püspökség néhány faluból álló keszői ura-
dalmának központja) csekély körzetre gyakorolnak hatást, azonban a vonzáskörzet 
eltérő nagysága nem jelent eltérő hierarchiaszintet. 

A térszerkezet változásai a polgári időszakban 

Tanulmányunk bevezetésében röviden összefoglaltuk, milyen új hatások érik ré-
giónk térszerkezetét a vizsgált időszakban. Most ezen hatások elemzésére térünk ki. 
Mendöl Tibor a városi vonzáskörzetek kialakulásának (átalakulásának) folyamatát 
történeti léptékben is megpróbálta összefoglalni. A közlekedés lassúsága volt az a 
korlátozó tényező, amely határt szabott a városi vonzáskörzetek növekedésének. 
Ezen időszakban a kicsi városok és kicsi vonzáskörzetek jellemezték a teret. A 
vonzáskörzetek nem minden esetben értek össze, várostalan területek ékelődtek 
közéjük, ahol nagyfokú autarkia jellemezte a falvak életét. Ezek a foltok a közleke-
dés fejlődésével felszámolódtak, a városi vonzáskörök már nemcsak érintkeztek, 
hanem egymás rovására is terjeszkedtek. A városállomány (hálózat?) megrostáló-
dott, a városok egy része feleslegessé vált, a szükséges funkciókat jobb adottságú 
települések nagyobb hatékonysággal elégítették ki. Teljesen nem szűnt meg a ki-
sebb városok létjogosultsága sem, bizonyos funkciókat megtartottak, másokat a 
nagyobb települések átvettek tőlük. Kialakult a vonzáskörzetek és funkciók hierar- 
chikus rendje (Mendöl 1963). Mi úgy találtuk, hogy a Kisalföldön ez a hierarchikus 
rend már a XVIII. sz.-ban kialakult, valószínűleg már azóta létezik, amióta a régió 
bekapcsolódott az árutermelésbe és a távolsági forgalmazásba. Most azonban gyö-
keresen megváltoznak a térszerveződés feltételei, s nemcsak a közlekedés átalaku-
lása miatt. 

A polgári igazgatás hatásai 

A polgári korszakban az uradalmak igazgatási, igazság-szolgáltatási szerepe vég-
leg megszűnt. Az alsó fokú bíráskodás és közigazgatás színhelyei a járási (szolgabí-
rósági) székhelyek lettek. A járási székhely szerepkör betöltése éles határt húzott a 
legalacsonyabb fokú központok között. Például Sopron megyében 40, Vas megyé-
ben 39 mezővárost találhatott a XIX. sz. közepének utazója (Kósa 1998, 185). Ter-
mészetesen ezek egy része semmilyen központi szerepet nem töltött be, városias 
arculatról vagy városi társadalomról sem beszélhetünk többségüknél, de nagy há-
nyaduk bírt valamilyen térszervező szereppel (esetek többségében mint uradalmi 
központ). A járási székhelyek ezeket a szórt szerepköröket egyesítették, így azok a 
tényezők, amelyek e településeket táplálták, most a járási székhelyen egyesülhettek. 
Az uradalmakhoz hasonló gazdaságszervező szerepet természetesen a járások nem 
folytattak, így ennek térszervező ereje nem ruházódott át. Ugyanakkor megváltozott 
a kapcsolattartás intenzitása, egyre több szolgáltatást kellett igénybe venniük a 
falusiaknak a bürokrácia és a szakszerűség szélesedésével, és egyre több szolgálta-
tást használhattak az igények növekedésével. A falu–város kapcsolatok sűrűsödését 
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elősegítette és gyorsította a közlekedési lehetőségek javulása. Az eleve városhiá-
nyos térségekben bizonyult különösen gyorsnak az igazgatási központok fejlődése 
(Beluszky 1999). Térségünkben a következő települések voltak járási székhelyek: 
Moson vármegyében: Magyaróvár, Nezsider és Rajka; Győr vármegyében: Győr, 
Győrszentmárton (ma Pannonhalma) és Tét; Sopron vármegyében: Csepreg, Csor-
na, Közép- majd Felsőpulya, Kapuvár, Kismarton, Nagymarton és Sopron, Vas 
vármegyében: Felsőőr, Kiscell, Körmend, Kőszeg, Muraszombat, Németújvár, 
Sárvár, Szentgotthárd, Szombathely és Vasvár; Veszprém vármegye érintett terüle-
tein pedig Devecser és Pápa. Természetesen voltak olyan járási székhelyek, amelyek 
az adminisztratív funkciókon kívül semmilyen más kapcsolatot nem tudtak környé-
kükkel kiépíteni, ez esetben városi szerepkörről bajosan beszélhetünk (Beluszky 
1999). Térségünkben ilyen járási székhelynek tekinthetjük Rajkát, Felsőpulyát, 
Csepreget, Győrszentmártont és Németújvárt. 

A megyegyűlések székhelyeinek, mint láttuk, már a XVIII. sz. dereka óta növek-
szik adminisztratív funkciója. Ez a polgári igazgatás korában már a járási intézmé-
nyek fölötti igazgatási, bíráskodási szintet is jelent. A megyeszékhelyeken már 
számottevő tisztviselőréteg telepedik meg, s az állami hivatalok holdudvarában 
felduzzad a középrétegek létszáma. Térségünkben egyetlen olyan települést talá-
lunk, amely csak intézményeiben tölti be a megyeszékhely funkciót, polgárság vagy 
városi élet nem nőtt fel ehhez a szerephez: ez Magyaróvár (Beluszky 1999). 

Rövid életű intermezzónak bizonyult a megyerendszer fölszámolásának kísérlete 
a Bach-korszakban. Sopron adminisztratív térszervező szerepe messzi a régión túlra 
kiterjedt: Veszprém, Zala, Somogy, Tolna és Baranya vármegyék is a soproni köz-
pont igazgatása alá kerültek (Szörényiné Kukorelli 1998). Mindez az összes megye-
székhely adminisztratív térszervező erejének koncentrációját jelentette volna. Gya-
korlatilag tartományi jellegű területegységeket szerveztek az országból, így a köz-
pontok igazgatási, bíráskodási szerepe hihetetlenül felduzzadt, nagyszámú katona-
ságot vezényeltek a városba, számos új intézmény telepedett meg ekkor. (Például az 
ebben az időben megszervezett állami postaszervezet központjai is a kerületi szék-
helyekhez kötődtek, s ma is Sopronban találjuk a Postaigazgatóságot.) Ez tartós 
változást nem hozhatott, az új közigazgatási felosztás szűk tíz esztendőt élt meg, és 
amikor megszűnt, Sopront százával hagyták el az alig pár éve letelepedett morva, 
cseh és osztrák tisztviselők (Rétvári 1967).  

Ide kívánkozna a kulturális intézmények hatásának értékelése. Ez is része a falu–
város kapcsolatok megváltozásának. A városok egyre több kulturális szolgáltatást 
nyújtanak, amelyeket a falusiak mind gyakrabban vesznek igénybe. Ezen szolgálta-
tások között a legfontosabb az oktatás, a középiskolák jelenléte. Léteznek kulturális 
vonzáskörzetek is, ezek feltérképezése külön kutatást igényel. 

A polgári viszonyok áttekinthető (és centralizált) közigazgatást kívántak, ezért 
megszűntették a heterogén mezővárosi jogállást és egységesítették a városok körét. 
A törvényhatósági jogú városok a volt szabad királyi városok közül kerültek ki; 
ezek számát először bővítették, majd 1876-ban erőteljesen megrostálták, és azok, 
amelyek nem érték el a 12 000 fős lélekszámot, automatikusan kiestek. Ezen telepü-
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lések a megyei igazgatással kerültek egy szintre, míg a városok másik csoportja, a 
rendezett tanácsú városok köre a járási igazgatás alól került ki, de a megye jogköre 
kiterjedt rá. Ez a csoport sem volt túl tág: elsősorban a törvényhatósági jogból ki-
szorult volt szabad királyi városok, a püspöki városok, a polgárvárosok, tehát a 
mezővárosok elitje került bele. A városok rendi megkötöttségének feloldásával vált 
lehetővé a városok közötti szabad verseny, ami nagyon sok település fejlődésének 
új irányt szabott. A két városkategóriában 1910-ben összesen 138 várost találunk 
(Hajdú 1996, 218–219; Gyáni–Kövér 1998, 52–53). 

A Kisalföldön törvényhatósági jogú város Győr és Sopron lett, míg Szombathely, 
Pápa, Kőszeg, Kismarton és Ruszt tartoztak a rendezett tanácsú városok közé. Mint 
látjuk, e városfelosztás elvei sem tettek eleget a funkcionális városszemlélet követel-
ményeinek, hiszen pl. térségünkben olyan különböző települések, mint Ruszt és 
Szombathely egyaránt városi címet viseltek; Moson vármegye viszont egyike lett az 
ország azon kevés vármegyéjének, ahol az I. világháborúig nem volt város. Ezen vá-
rosokban a járási illetve megyei intézményekkel azonos funkciójú és súlyú hivatalok 
működtek, amelyek térszervező hatása azonban (érthető okokból) nem jelentkezik. 

A gazdasági változások hatásai 

A dualizmus kori gazdaság legszembetűnőbb átalakulása a gyorsuló iparosodás. 
De tudnunk kell azt is, hogy Magyarország továbbra is agrárország maradt, a nem-
zeti jövedelem növekedésének legfontosabb forrása a mezőgazdaság korszerűsödé-
se, illetve növekvő piacra termelése, kivitele (Beluszky 1999, 132–133). A mező-
gazdasági termékek feldolgozása az iparosodás egyik meghatározó mozgatója volt, 
kisebb jelentőséggel, de elősegítette ezt a mezőgazdaság gépigénye is. A mezőgaz-
daság piacra termelését a kiviteli lehetőségek szűkülésével a belső fogyasztás növe-
kedése ösztönözhette is, azaz a szekunder és tercier foglalkozású lakosság arányá-
nak megugrása, tehát az iparosodás fölgyorsulása (Kövér 1982). A vasúthálózat 
kiépülésének irányait, gyorsaságát is elsősorban a mezőgazdasági termékek, kitün-
tetetten a gabona szállításának igényei szabták meg (Frisnyák 1992, 102). Régiónk-
ban ezen időszakban lett a területi fejlődés egyik meghatározó tényezője az iparo-
sodás. A század végére a Kisalföld területe az ország egyik legiparosodottabb térsé-
gévé vált, iparszerkezetében a könnyű- és az élelmiszeripar dominált, de a nehéz-
ipar is képviseltette magát (Beluszky 1999, 138). A századfordulón megjelenik egy 
egészen új térformáló folyamat, a városi ipari üzemekbe történő ingázás. 

A Kisalföld és a vasutak 

A vasútvonalak hatása a területi pályák, kapcsolatok átrendeződésére, a települé-
sek fejlődésére némiképpen túlértékeltnek vagy félreismertnek tűnik. A vasutak 
hatását legtöbbször úgy értékelik, hogy egyes települések (a csomópontok) virágzá-
sát elindították és táplálták, azokon a településeken pedig, amelyeket a vasút elke-
rült, néhány évtizedre megállt az élet. Ez a kép leegyszerűsít egy sokkal összetet-
tebb folyamatot. Ugyanis nemcsak a közlekedési pályák áthelyeződéséről és új 
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térhálózat kialakulásáról van szó, és elsősorban nem erről. A vasút dinamizálja az 
egész gazdasági életet, nem egyes pontokat alakít át, hanem az egész teret átformál-
ja. Nem csupán azért fejlődnek a vasúti csomópontok dinamikusan, mert egy új 
hálózatnak lettek a kitüntetett pontjai, hanem azért mert azok a területek, ahonnan 
vasútvonalaik befutnak, bekapcsolódnak a modern, árutermelő gazdaságba. Nem 
összemérhető a jelenség azzal a korábbi átrendeződéssel, amit leírtunk: amikor a  
marha- ill. borkereskedelem központjai elvesztik térszervezésük erejét az új kiviteli 
termék, a gabona térhódításával. A gabonakereskedelem központjai csak részben 
estek egybe a korábbi külkereskedelmet szervező városokkal; ekkor az új termelési 
struktúra új térszerkezet kialakulását vonta maga után, ez magyarázta Győr gyors 
előretörését a XIX. sz. elején, és Sopron viszonylagos stagnálását. A vasút megjele-
nésével a közlekedés felgyorsul, a városi vonzásterület új területeket tud elérni, a 
vasút térfeltáró szerepe azonban nem merül ki ennyiben. A vasút új lehetőségeket 
nyit, megélénkíti a vidékek gazdaságát, a csomópontok dinamikája nem a térpályák 
áthelyeződéséből fakad, hanem abból, hogy dinamizálódó területek központjai 
lesznek, nem a korábbi fejlesztő erők csoportosulnak csupán át, hanem új erők 
kapcsolódhatnak be a térfejlődésbe (Mendöl 1963). 

A vasút országos piacot teremt, a korábbi archaikus táji munkamegosztás nyomait 
is felszámolja. A vasutak településfejlesztő hatása kétségtelen, de a vasutak vonal-
vezetését a meglévő gazdasági térszerkezet és térpályák is befolyásolták. A vasút is 
épít várost, de a város is épít vasutat; a megyeszékhelyek, amelyek ambicionálták a 
vasútfejlesztést, a megyei piacot saját magukhoz tudták szervezni. Ilyen megye-
székhely volt pl. Szombathely. De nem igaz az, hogy Szombathely csupán a vasút-
jai miatt került fölénybe Kőszeggel szemben. Szombathely a XIX. sz. elején a tö-
megáruk kereskedelmével, gabona-, állat-, épületfa-, építőanyag és mindenféle ter-
mény kereskedelmével foglalkozott, míg Kőszeget a bortermelés és -kereskedelem, 
céhes kézműipar és az importáruk szétosztása jellemezték, azaz nem a XIX. sz. húzó-
ágazatai (Beluszky 1999). Szombathelyen láthatjuk azt legjobban, hogy a vasutak 
nyomvonalai a régi szárazföldi utakat követik, szó sincsen a térpályák áthelyeződé-
séről, hanem a dinamizálódásról. Szombathely már akkor Vas megye középpontjá-
ban volt, amikor vasutaknak még se híre, se hamva nem volt, a fejlődés során hely-
zetét jobban ki tudta használni, ill. mivel Vas megye gazdasága is élénkült, a köz-
ponti jelleg is több gyümölcsöt hozott (Kerekes 1923). 

Külön kell bontanunk a fővonal-hálózat és mellékvonal-hálózat kiépülésének idő-
pontját és hatását is (először a térszerkezet legfelső hierarchiaszintje alakult át, 
kisebb hatással az alacsonyabb szintekre). A fővonal-hálózat kiépülése a távolsági 
kereskedelmet dinamizálta, alakította át, míg a helyi gazdasági élénkülés a mellék-
vonalak kiépülése után következik be (Erdősi 1991). Mindezek figyelembevételével 
vesszük számba a vasútvonalak kiépülése nyomán bekövetkező változásokat. 

A vasutak kiépülése néhány évtized alatt történt meg, eltérő időpontban ért el te-
lepüléseket, ezért a térszerkezet is gyorsan változhatott ebben az időszakban. A 
legnagyobb változást a korábban főként a folyóvízhez kötött gabonaszállítás szen-
vedte el. Moson és Magyaróvár, mint láttuk már az 1830-as években elvesztette 
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korábbi szerepét a gabonakereskedelemben. 1855-ben nyílott meg a (Bécs–)Bruck–
Győr–Újszőny vasútvonal. A Győrig vízi úton szállított gabonát most már nem 
kisebb hajókra rakják át, hanem vasútra, s úgy szállítják tovább Bécs felé (Rúzsás 
1964, 8–9). Győr egyelőre az átalakuló szállítási pályákon is kitűntetett pont ma-
radt. Az 1850-es évek a város kereskedelmének fénykorát jelentik, új kikötő épül, 
mintegy másfél száz raktárépület, 1845-ben megépül a Dunántúl legnagyobb mal-
ma, új bankok, pénzintézetek nyílnak, és kiépülnek a külvárosok (Matejka 1959, 
454). Győr országos szerepköre azonban leáldozóban van. A pesti gabonakereske-
dők az alföldi gabona vízi és vasúti szállításában egyaránt átveszik a szervező sze-
repet. A pesti malmok által megőrölt gabona ill. az őröletlen termény vasúton, vagy 
az öreg Duna teljes kotrása után, vízi úton, Győr kikapcsolásával közvetlenül kerül 
a piacra (Kövér 1982). Győr virágzása nem a legalsó, vagy második térszervező 
hierarchiaszint kihasználásából fakadt, hanem a legfelsőéből, az országosból. A 
regionális, vonzáskörzete piacának megszervezésének feladatát elhanyagolta, s ez a 
város dinamikájának megtörésében bosszulja meg magát az 1870-es évek elejére. 
(Egybeesik ez a gabona-értékesítés egyik mélypontjával, a gazdasági válság idősza-
kával is.) Az 1884-ben Újszőny és Budapest között megvalósult közvetlen vasúti 
összeköttetés már csak lezárja ezt a folyamatot; Győr elveszíti régión túlnyúló sze-
repének jelentős részét (Rúzsás 1964). Ebben az időszakban kárpótolja magát Győr 
a regionális kereskedelem megszervezésével. 1872-ben megépül a Győr–Pápa–
Kiscell–Szombathely(–Graz) vasútvonal, majd 1876-ban a Győr–Sopron közötti 
összeköttetés is. Ekkor ragadja el Győr Pápától a regionális gabonakereskedelem 
központi szerepét (gyakorlatilag a közép-dunántúli gabona előtt nyit piaci lehetősé-
get ez a vasút), s az új vasútvonalak Bécs kikerülésével új piaci irányokat is jelente-
nek (reményt a tengeri szállításra is). Azonban Győr már nem lesz nemzetközi 
gabonakereskedelmi központ, hiába tudja eljuttatni gabonáját Triesztbe, majd Fiu-
mébe. A magasabb hierarchiaszint helyett kénytelen beérni a jóval alacsonyabbal. 
Az európai piacokon megjelenő olcsó orosz és amerikai gabona versenye lehetet-
lenné teszi a magyar agrártermékeknek a Monarchia határain túli értékesítését, a 
gabonaexportban Budapest versenye amúgy is elnyom minden konkurenciát. Az 
1896-ban Veszprém felé megépülő vicinális már a város közvetlen vonzáskörzeté-
nek piacszervezési igényét jelenti. A századforduló után a városi piackörzetet, mé-
retéből is adódóan nagyon hatékonyan tudja szervezni Győr.  1910-ben az egész 
Kisalföldön Győr megyében a legalacsonyabb a hetivásárokat tartó települések 
száma és a vásárok gyakorisága, míg az országhatár fele haladva, rohamosan nö-
vekszik a vásárok száma (Princz 1934). 

Az átalakulás érzékenyen érinti Pápát is. Pápa regionális gabonakereskedelme és 
térszervezése súlyosan károsodik az 1872-es vasútépítéssel. Gyakorlatilag szervező 
szerepét Győr veszi át a térségben, Pápa népességnövekedése megáll, a város dina-
mikája megszűnik. A Dunántúl egykor második legnépesebb városa a hanyatlás 
jeleit mutatja (Matejka 1959). Hanyatlásában szerepet játszik az is, hogy Pápán 
(némi gyáripara ellenére) igen erős a kézműipar szerepe, ez az ágazat pedig a múlt 
század utolsó évtizedeiben egyre mélyebb válságba süllyed. 1896-ban mellékvonal 
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épül Csorna, 1902-ben pedig Bánhida felé, ettől kezdve a település elsősorban váro-
si vonzáskörzetének kereskedelmét fogja szervezni, jelentősége ennél távolabbra is 
kisugárzik, de az egykori regionális térszervező szerep már a múlté (Majdán 1995; 
Rúzsás 1964). 

Az a város, amelynek közvetítő kereskedelme a vasútépítések hatására nemhogy 
gyengül, hanem erősödik, az Szombathely. Szombathely kitűnő földrajzi helyzeté-
ben már rég predesztinált a regionális térszervező szerepre, ez a szárazföldi utak 
világában kevésbé tudott megvalósulni, most a vasutak lehetővé teszik ezen szerep 
betöltését. Korszakunk elején rövid időre csökken térszervező hatékonysága: a 
Bruck–Győr vasútvonal megnyitása elragadja regionális vonzáskörzetének északi 
részét Győr javára (Rúzsás 1964, 16). 1865-ben megépül a Sopron–Szombathely–
Nagykanizsa vasúti fővonal, amely a Bécs felé irányuló kereskedelmet dinamizálja, 
majd a tenger felé is kapcsolatot nyit. A regionális szerepkör további erősödésével 
jár az 1872-es Graz–Szombathely–Győr vasútvonal megnyitása is. A szerepkör 
növekedése itt is együtt jár a város lakosságának felduzzadásával, a külvárosok 
kiépülésével (Kerekes 1923, 19). A mellékvonalak a város közvetlen vonzáskörze-
tének kiterjesztését illetve növelését szolgálják a környékbeli kisvárosi központok 
rovására. A város megyeszékhely, ennek a hatalomnak az előnyeit élvezi akkor is, 
amikor a kiépülő megyei vicinális-hálózatot Szombathely központúra formálja 
(Beluszky 1999). A megyei közgyűlés határozata szerint a megyei költségvetésből 
és helyi alapokból támogatják a székvárosba befutó vonalak építését (Majdán 
1995). 1883-ban megépül a Szombathely–Kőszeg (ezt a vonalat később Sopronig 
meghosszabbítják), 1891-ben a Szombathely–Porpác–Hegyeshalom–Pozsony, 1894-
ben a Szombathely–Rum, 1898-ban a Szombathely–Pinkafő mellékvonal (Rúzsás 
1964, 16). Gyakorlatilag Vas megye egyik részéből a másikba csak Szombathelyen 
keresztül lehetett utazni. Szombathely megszilárdította regionális szervező szerepét, 
s messze kiterjesztette városi vonzáskörzetét.  

Sopron a dunántúli városok közül elsőként kapott vasútvonalat, Bécsújhely–Bécs 
irányába, még 1847-ben, s ezt a vonalat bővítették 1865-ben Szombathely–
Nagykanizsa felé. 1871-ben épült meg a győri vonal, ami Ebenfurthnál csatlakozott 
az ausztriai vonalhálózathoz. Ezzel vált teljessé a fővonalak megépítése: Sopron 
regio-nális szervező szerepe nem növekedett ugyan, de nem is csökkent, országos 
térszervező szerepről pedig már a XIX. sz. derekától nem beszélhetünk. Mellékvo-
nal itt is a városkörnyéki vonzáskörzet kielégítésére épült Kőszeg felé. A megye 
vasúthálózata korántsem olyan monocentrikus, mint Vasban, vagy Győrben: Fertő-
szentmiklós, Wulkapordány, Csorna önálló vasúti csomópontok. 

A korábbi regionális térszervező központ, Kőszeg jókora szerepvesztést szenve-
dett el a polgári korszakban, csupán városkörnyéke szervező szerepét tudta betölte-
ni. A vasúti fővonalak is elkerülik az országos és regionális szempontból elhanya-
golható települést, csupán 1883-ban jut Szombathely irányából vicinálishoz. Kő-
szeg városi vonzáskörzetét szervező településsé degradálódik (Rúzsás 1963). 

Azon települések, amelyek járási székhellyel bírtak, és ehhez vasútállomás, vagy 
csomópont is társult, kiterjesztették vonzáskörzetüket a környék kisebb központjai 
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rovására. Pl. Csorna, amely piacközponti funkciót betöltő mezőváros volt, állomá-
sára öt irányból érkeztek vonatok, a vicinálisok megjelenésekor kimutathatóan 
megugrott a lakosságszám, a település vonzáskörzete is szélesedni tudott. Persze a 
vasúti csomópont nem mindig hozta magával a fejlődést, sokszor a társadalom 
befogadó készsége, nyitottsága az újításokra, sokkal jelentősebb tényező volt ennél. 
Körmend a XIX. sz. elején Szombathelyhez hasonló népességű mezőváros volt, a 
távoli környékét is átfogó vonzáskörzettel bírt, jelentős uradalmi központ volt. Már 
1872-ben volt vasútállomása is, a századvégen pedig csomóponttá vált. A település 
vezető társadalmi csoportját a szélsőségesen konzervatív világlátású kézművesek 
adták. Nem fogadták el az állami gimnázium odatelepítését, mondván, hogy nincs 
erre igény, és elzárkóztak minden újítás elől. A város korábbi vonzáskörzetébe 
élesen belemetszett északról a gyorsan növekvő Szombathely; nyugatról pedig az a 
Szentgotthárd, amelynek lakosságszáma alig volt harmada Körmendének, viszont a 
település vezetésében invenciózus értelmiségiek, tisztviselők ültek: ők támogatták 
az állami gimnázium letelepedését, az állami dohánygyár ellen sem emeltek kifo-
gást, számos modern ipari üzem telepedett meg a városban (kaszagyár, óragyár, 
selyemgyár). Az apró központba egyetlen vasútvonalán is számtalan ingázó érke-
zett, a település lakossága messze nem tudta kielégíteni az üzemek munkaerő-
szükségletét, vagy az iskola diáklétszámát. Szentgotthárd innovatív társadalma 
olyan előnyt jelentett, amelyet Körmend múltja, tekintélye és (ami fontosabb) vas-
útjai ellenére sem tudott pótolni. 

Van olyan település, amely meghatározó mértékben a vasútnak köszönheti gyors 
gyarapodását: Kiscell, illetve 1903-tól Celldömölk. A korábbi búcsújáróhelyen a 
vasúti csomópont-jelleg és a járási székhely az alapja a gyarapodásnak, a kisvárosi 
társadalom meghatározó rétegét is a vasutasok és tisztviselők alkotják (Majdán 
1995; Beluszky 1999). A kedvező vasúti helyzet elősegíti a központi települések 
gyors iparosodását, a központi szerep markánssá válását is. Olyan település, mint 
Sárvár vasútja(i) segítségével tesz szert ipari üzemekre (köztük a legjelentősebb a 
cukorgyár), s válik élénk életű és funkciójú kisvárossá. Répcelakon viszont, amely 
vicinálisok metszéspontjában fekszik még kimutatható népességgyarapodást sem 
okozott a csomópont-jelleg (Majdán 1995, 194). 

Összefoglalva a vasutak hatásáról mondottakat: láthattuk azt, hogy az összes 
olyan település, amely országos térszervező erővel rendelkezett a vasutak megjele-
nése előtt, elveszti ezt a szerepkörét. A hanyatlás általános: Győr regionális szerve-
ző erejűvé csúszik vissza, Kőszeg regionális hatóköre már korábban meggyengült, 
Pápáé pedig az 1870-es években válik erőtlenné. Moson és Magyaróvár térszervező 
ereje még megyéjük keretét sem tölti ki, csupán városi körzetükre koncentrálódik. 
Sopron megtartja regionális szerepkörét, miközben Szombathely folyamatosan 
erősödve épít ki ilyen regionális hatókört. A század elején négy város gyakorolt 
ilyen térszervező szerepet, Győr, Sopron, Pápa és kisebb mértékben Kőszeg. Most 
három település, három megyeszékhely: Győr, Sopron és Szombathely tölt be ha-
sonló szerepkört. Más szempontú vizsgálat is már csak e három városnak tulajdonít 
regionális szerepkört (Beluszky 1999). A térszervezés legalsó szintjén a vasutak 
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hatása szintúgy differenciáló. Az az egykor bármilyen központi funkciót betöltő 
település, amelyik sem vasúti csomópont jelleggel, sem járási székhely funkcióval 
nem rendelkezik elveszíti térszervező szerepének maradékát is. Ez a törvényszerű-
ség persze nem minden esetben igaz, és főként visszafelé nem igaz. Porpác, Hegy-
falu, Bük vagy Répcelak hiába fekszenek vasutak metszéspontjánál, ettől még nem 
töltenek be térszervező szerepet. 

A régió a koraújkortól kezdve az ország centrumának szomszédságában, annak 
közvetlen közelében helyezkedett el, a modernizációban elől járt. 1867-tel áthelye-
ződik a hatalmi centrum, és lassan a gazdasági súlypont is elmozdul az új főváros és 
annak ipari, szolgáltató potenciálja felé. A régió nem lesz periférikus helyzetű, de 
látványos fejlődése már nem folytatódik; városai kiszorulnak a korábbi országos 
térszervező szerepből. A dualizmuskori fejlődés elsősorban a fővárosra és az Al-
földre koncentrálódott, a Kisalföld változásai nem annyira szembetűnőek (Benda 
1995, 55). Átalakult és modernizálódott a mezőgazdaság, a régió nagyobb települé-
sei gyorsan iparosodtak; a terménykereskedelemben összegyűlt tőke átáramlott a 
gyáriparba (Rúzsás 1964). A városok népességnövekedése azonban vontatott volt 
(kivéve Szombathely), a jelentősebb városok zöme lassan növekedett, vagy inkább 
stagnált (Kőszeg, Pápa, Sopron). 

Budapest gyors növekedése térszervező erejének szélesedéséhez is vezetett. A tő-
kefelhalmozásban, pénzintézetek számában, ipari potenciálban, hatalmi döntések-
ben olyan elképesztő fölényre tett szert, amellyel a térség városai a távolság ellené-
re sem tudtak versenyezni. Nem véletlen, hogy a gabonakereskedelem szervezése, 
amelyben a kisalföldi városok élen jártak, teljesen Budapest kezébe kerül. Budapest 
országos térszervező szerepe a Dunántúlon nem enged élni vetélytársakat, gyakorla-
tilag az ország más részein sem (Rúzsás 1964), csak regionális centrumok nőhettek 
fel mögé. Egyértelműen kijelölhető regionális centrum nem alakult ki a Kisalföld-
ön. Ezt a szerepet a három város egymás között felosztva látja el (Beluszky 1999). A 
különböző regionális léptékben előforduló intézmények e három város valamelyik-
ében találhatók (pl. a postaigazgatóságot Sopronban, a MÁV igazgatóságot Szom-
bathelyen; az Osztrák–Magyar Bank fiókját Győrben találjuk). 

Szót kell ejtenünk még az iparosodás okozta térszerkezeti átalakulásokról, hiszen 
a gyáripar kibontakozása alapvetően új térformáló jelenségekhez vezetett. A gyár-
ipar megjelenésének hatását két aspektusra bonthatjuk: az egyik a városi vonzás-
körzetek átalakulásában játszott szerep. A kapcsolatoknak új típusát alakította ki: a 
mindennapi ingázás, munkába járás. Bár ilyenre az iparosodás előtt is találunk pél-
dát, a falvak lakói napszámosként, szőlőkapásként korábban is felkerestek lakó-
helyüktől elkülönülő településeket, de ez a jelenség ekkor válik tömegessé. Nem 
csak a nagyvárosokat érintette. Olyan kisebb, de iparral rendelkező települések, 
mint Sárvár vagy Szentgotthárd már kialakítottak ilyen kapcsolatokat. Gyakran a 
közigazgatás is követte a változásokat, az agglomerálódó falvakat vagy a csak jogi-
lag önálló településeket a városhoz csatolták (ez történik pl. Sárváron [Majdán 
1995]).  
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Városhierarchia a polgári korszakban 

Láthattuk, hogy az 1870-es évek közigazgatási rendezésével megalkotott városi 
kritériumok sem tesznek eleget a funkcionális városszemléletnek.  Ezért ismét a mai 
kutatók feldolgozásaihoz kell fordulnunk. T. Mérey Klára érdekes vizsgálatot vég-
zett egy olyan kutatás keretében, amely a mai városhálózat történeti alakulását vizs-
gálta. Azok a városok, amelyek 1986-ban városi címet viseltek, de lakosságuk nem 
érte el a 30 000 főt, képezték a dualizmuskori kisváros-vizsgálat alapját (T. Mérey 
1995, 49). Ez a „fejtetőre-állított” vizsgálat bizonyos szempontokból nagyon ter-
mékeny lehet, de a mi kiindulási alapunk a korszak létező funkcionális városhálóza-
ta. Beluszky Pál 1900-ra készített el egy hierarchikus rangsort. Véleménye szerint a 
városok hierarchikus rangját a központi funkciót betöltő intézmények mennyisége 
és sokfélesége határozza meg. Vizsgálatában 75 intézmény előfordulását veszi 
figyelembe, súlyozatlanul, az intézmények kiválogatásánál elsődleges szempont 
volt, hogy nagyjából azonos számban kerüljenek be a különböző hierarchia-
szintekhez kötődő intézmények. Természetesen nem ez a 75 intézmény generálja a 
teret, nem csak ezek alakítanak ki kapcsolatokat, hoznak létre eltérő szintű vonzás-
körzeteket, de jól reprezentálják a térkapcsolatok összességét. Beluszky 245 telepü-
lést talált, amelyek a századfordulón valamilyen térszervező szerepet töltöttek be. 
Ezek közül a kisalföldieket mutatja be a 3. táblázat (Beluszky 1990). 

3. TÁBLÁZAT 
A kisalföldi városok helyzete a Beluszky Pál által az 1900-as évre készített város-

hierarchiában 
(The Position of Cities of Kisalföld in the City Hierarchy in 1900 Made by Beluszky Pál) 

Település  Rangszám 
Sopron 15. 
Győr 16. 

Szombathely 18. 
Pápa 85. 

Magyaróvár 113. 
Szentgotthárd 117. 

Kőszeg 137. 
Csorna 182. 

Kapuvár 188. 
Körmend 192. 

Sárvár 205. 
Devecser 222. 

Nagymarton 226. 
Kiscell 235. 

Muraszombat 238. 
Kismarton 239. 

Forrás: Beluszky 1990, 32–36. 
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Táblázatunkban aláhúzással jelöltük a városi jogállással rendelkező településeket. 
Jól látható, hogy a jogállás nem tükrözi vissza a funkciót, Kismarton a táblázat alján 
foglal helyet, Ruszt pedig nem is szerepel. Sopron, Győr és Szombathely a teljes 
értékű megyeszékhelyek csoportjában gyakorlatilag egymás mellett foglalnak he-
lyet, a regionális funkciókat a három város megosztva gyakorolja. A régió többi 
városa nem került be a regionális központok közé. Láthatjuk azt is, hogy mekkora 
űr követi ezeket a városokat, Pápa messze leszakadva tőlük a teljes értékű középvá-
rosok kategóriájába került, és ennek a kategóriának az alján foglal helyet Magyaró-
vár és Szentgotthárd is. E városokat az általunk készített besorolás csak a közvetlen 
vonzáskörzetét szervező települések körébe sorolja, ezek közül a települések közül 
ez a három tökéletesen elláthatja ezt a funkciót, és bizonyos aspektusban ennél 
nagyobb szerepet is betölt. Kőszeg, az egykori regionális szerepet ellátó központ, 
már csak részleges középváros, Szombathely mellett csak a helyi vonzáskörzete 
szervezésére képes. A többi város kisváros, amely rangra pl. Csorna, Kapuvár és 
Devecser joggal lehet büszke, de egy volt szabad királyi város, mint Kismarton már 
nem dicsekedhet vele. Érdekes Körmend és Szentgotthárd helyzete, melynek külön-
legeségéről már megemlékeztünk. 1900-ban Körmend lakossága 6300 fölött van, 
míg Szentgotthárdé alig haladja meg a 2000-et. A népességnagyság és a térszervező 
funkciók tehát ebben az esetben nincsenek arányban, a kettő között nincsen olyan 
szoros kapcsolat. 

Befejezés 

Tanulmányunk elején kitértünk arra, hogyan értelmezhető a „Kisalföld történeti 
régió”, és megpróbáltuk e fogalmakat kellőképpen megvilágítani. Tanulmányunk fő 
irányát az a törekvés jellemezte, hogy bemutassuk a különböző (elsősorban gazda-
sági) hatások nyomán időben hogyan változott meg a régió térszerkezete. A telepü-
lések és vonzáskörzetek hierarchikus rendjét hármas tagolásban ábrázoltuk: a városi 
vonzáskörzet, a regionális és az országos szint szempontjából. Részletesebb vizsgá-
lat természetesen finomabb beosztást hozhat, de úgy érzzük e három szint megfelel 
a térszerkezet legfontosabb tagolásának.  

Jegyzet 
1 Ez úton szeretnék köszönetet mondani Beluszky Pálnak, illetve Nemes Nagy Józsefnek és Benda 

Gyulának, akik a tanulmány elkészítése során nagy segítségemre voltak. 
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CHANGES IN THE SPATIAL STRUCTURES IN THE 
KISALFÖLD DURING THE PROCESS OF MIDDLE-

CLASSING 

RÓBERT GYŐRI 

The author tries to discover the changes in the spatial structures in the Kisalföld in 
the 18-19 centuries. He considers the historical Kisalföld as a spatial structural unit, 
which is not only an operational instrument for the research but is a functional unit 
established by real processes formed spatial structure. So this region is not the same 
with the Kisalföld geographical area, their borders are coincided just partly.  

Before the era of the middle-class functional cities and manorial centres that man-
aged the relations overreaching the region border also, were the main centres of the 
spatial structure. At this time Kisalföld was one of the most modern region of the 
country connecting to the close Wien in many ways and joining in the European 
economic system. In this era the importance of administrative centres increased and 
transportation node function (especially railway) created advantageous situation in 
the city competition. The whole region has developed and strengthened because of 
railways meanwhile nodes became the centres of this dynamic system. Neverthe-
less, the weight of Budapest in Hungary gathered at the same time and its relations 
extended to this region also, hindering the main cities to obtain national importance.  

All this has been reflected in the change of city hierarchy. In the beginning of the 
18 century Győr, Pápa, Sopron, Kőszeg were in the head of the hierarchy (centre 
for trade of wine, cattle and other crops). However for 1990 Sopron, Győr and 
Szombathely became the most important cities of the region (all of them were ad-
ministrative centres, meeting points of railways and centres of economic and cul-
ture). The region hasn’t got a clearly definable centre because the three cities divide 
their functions and manage them together. 
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KITEKINTŐ 

JELENLEGI TRENDEK AZ AMERIKAI EGYESÜLT 
ÁLLAMOK URBANIZÁCIÓJÁBAN 

(Current Trends of Urbanisation in the USA) 

VÉGH NORBERT 

Bevezetés 

Az Amerikai Egyesült Államokban napjainkban a lakosság közel 80%-a a hivata-
los városhatárokon belül, a városokat körülölelő hatalmas szuburbanizált agglome-
rációkban (a városokhoz szociológiailag és gazdaságilag kötődő urbanizált területe-
ken), illetve a kiterjedt poszt-szuburbán régiókban él (1. ábra). A jelen dolgozat 
célja, hogy egy általános képet nyújtson az Egyesült Államokban jelenleg végbe-
menő urbanizációs folyamatokról. Az amerikai városfejlődés eredményei várhatóan 
jelentkezni fognak a világ más részein, többek között Magyarországon is, tehát 
fontos, hogy az új urbán formák társadalmi és térszerkezeti konzekvenciáival tisz-
tában legyünk.  

1. ÁBRA  
A városi és a vidéki lakosság megoszlása az Amerikai Egyesült Államokban  

1790 és 1990 között 
(The Percentage of Urban and Rural Population in the United States between  

1790 and 1990) 

Forrás: U.S. Bureau of the Census (1998). 
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A tanulmány első része, a könnyebb érthetőség végett, röviden bemutja a közel-
múlt városfejlődésének legfontosabb elemeit. A második rész elemzi a jelenlegi 
urbán trendeket, majd részletesen bemutja az igen gyorsan fejlődő Southwest két 
előretörő „city régió”-ját: Orange Countyt (Kalifornia) és Las Vegast (Nevada). E 
két kiemelkedő térség elemzésekor kiemelten foglalkozik a globalizáció és a gazda-
sági fejlődés városfejlődésre gyakorolt hatásaival, valamint a környezetvédelmi és a 
bevándorlás okozta problémákkal.  

Az Informatika urbanizációja (1990–?) 

A telematika igen gyors fejlődésének eredményeként a gazdasági fejlődés kulcs-
szereplőjévé lépett elő az informatika. A világ gazdaságában lejátszódó szerkezeti 
változások a városok viszonylagos jelentőségét világszerte átrendezték, és sok város 
esetében ez a fizikai alakzat és a városlakók, valamint a gazdasági társulások térbeli 
eloszlásának átalakulását eredményezte. A telekommunikáció és a számítástechnika 
fejlődésének eredményeként a telemunka – munkavégzés otthon a számítógépen az 
irodaház helyett – igen széles körben elterjedt. A folytatódó dekoncentráció mellett 
egyes városok – a csúcstechnológia és az információs technológia központjai – ki-
emelkedő helyet foglalhatnak el a településhierarchiában, ami a városszerkezet kon-
centrációjához vezet. A kisebb régiók és városok sokkal gyorsabban tudtak alkal-
mazkodni a változó gazdasági körülményekhez, mint egész országok (Sassen 
1994). Következésképpen, először is bizonyos kulcsrégiók és városok sikeres szín-
terei lettek az innovációk és beruházások új hullámának. Ilyen régió például Orange 
County Kaliforniában. Másrészt viszont egyes városoknak komoly problémakkal 
kell szembenézniük a városfejlődésnek ezen új szakaszában. Las Vegas Nevadában 
egyike azon városoknak, ahol a jelen problémái szélsőségekben is jelentkeznek.  

E két város vagy helyesebben város-régió elemzése támpontokat adhat az egész 
amerikai városhálózat jövőbeli fejlődésére vonatkozóan. Orange Countyt gyakran 
Amerika jövőbeli urbánus fejlődését megtestesítő térségként említik, Las Vegas 
pedig jelenleg a legyorsabban növekvő város az Egyesült Államokban (1. táblázat). 

1. TÁBLÁZAT  
A népesség százalékos változása 1990 és 1997 között 

(Population–percent change, 1990–1997)  

Metropolisz Százalék Helyezés 
Las Vegas 48,0 1 
Laredo 37,5 2 
McAllen–Edinburg–Mission 33,2 3 
Boise City 29,7 4 
Naples 28,7 5 
Phoenix–Mesa 26,9 6 
Fayetteville–Springdale–Rogers 26,6 7 
Austin–San Marcos 26,6 8 
Wilmington 24,7 9 
Provo–Orem 24,5 10 
Los Angeles–Riverside–Orange County 7,4 146 
Forrás: U.S. Bureau of the Census (1998). 
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Orange County, Kalifornia   

A hetvenes évek közepétől kezdve a Los Angeles központú kaliforniai város-
régió, amely San Diegotól San Franciscoig terjed, fokozatosan a technológiai és 
kulturális innovációk magterületévé vált. Robert Geddes szerint „időszakonként 
egy-egy város testesíti meg az ‘új’ imázsát: a történészek az adott éra ‘sokk-
városának’ nevezik. Napjaink ‘sokk-városa’ Los Angeles, ahogy az angliai Man-
chester volt a XIX. században, New York pedig századunk első felében. Los Ange-
lest manapság úgy jellemzik, mint az első olyan amerikai várost, amely teljesen 
elszakította magát az európai növekedési és szerkezeti modelltől. Richard 
Weinstein, építész és városszakértő szerint a „Los Angelest jellemző épített környe-
zet egy olyan növekedési mintát mutat, amely már jelenleg is minden második 
amerikai otthonára jellemző, és amely kisebb változtatásokkal a fejlett világ legtöbb 
új településének növekedési modellje is.” (Geddes 1997, 40–46) 

Egy európai ember számára Los Angeles nem más, mint az Egyesült Államok ur-
bánus kultúrájának klasszikus megtestesítője. Ha egy kicsit specifikusabbak aka-
runk lenni, úgy is mondhatjuk, hogy a látogató egy autókkal és kamionokkal telített 
végtelen autópálya-hálózat látványára van felkészülve, amikor egy amerikai metro-
polisba érkezik, és ezt meg is találja Los Angelesben. Az autópályák úgy funkcio-
nálnak, mint az emberi keringési-rendszer. A probléma abból ered, hogy bár Los 
Angelesben az „erek” a legújabb és legjobb technológiával készültek, a forgalom 
gyakran még így is elviselhetetlenül nagy, ez pedig egészségtelen „keringéshez” 
vezet. Los Angelest az autó alakította ki, követve az amerikai térszemlélet mintáját, 
valamint a személyes tér prioritásának gondolatát. Napjainkra a város teljesen szét-
terült, és a mi Dunántúlunkkal megegyező nagyságú térségre terjed ki, otthont adva 
több mint 17 millió embernek, és ‘ki tudja mennyi’ illegális bevándorlónak. Los 
Angeles tipikus az ezredforduló amerikai városait jellemző kihívások és problémák 
tekintetében: szétterülő nagyváros, gazdasági átalakulás a globalizációnak megfele-
lően, hatalmas forgalmi dugók, levegőszennyezettség valamint nagyszámú képzet-
len bevándorló beáramlása. A magasan képzett szakemberek bevándorlása szintén 
jelen van (brain-drain), de ez inkább a származási országokban jelent komoly prob-
lémákat. 

A környezetével együtt jelentős szerkezetátalakuláson keresztülmenő Los Ange-
lest gyakran úgy emlegetik, mint a szétterjedő városok „nagymamáját”. A város 
földrajzi szétterülése gyorsabban zajlik és tovább nyúlik, mint a lakosság számának 
emelkedése.  

A szétterülő városokat megfigyelő Sierra Club adatai szerint az ún. Great 
metropolitan esetében Los Angelesben, amely magában foglalja Riverside, San 
Bernardino valamint Orange és Ventura megyéket, 296 000 acres (1 acre~4,000 m²) 
nagyságú területet építettek be 1982 és 1992 között, ez pedig majdnem 20%-os 
növekedést jelent. Mivel Los Angeles tovább terjed kelet felé, Riverside–San 
Bernardino pedig nyugatra, az egész Los Angeles–Riverside–San Bernardino–
Orange County–Ventura County régió gyakorlatilag egy önálló megalopolisszá 
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alakult, amely méretében megegyezik Connecticut állammal. 1980 és 1990 között 
Riverside–San Bernardino központi városának lakossága több mint 43%-kal csök-
kent, miközben a környező szuburbiák lakossága 66%-kal növekedett. Az északon 
Venturával kezdődő és délen San Clementéig, keleten pedig San Bernardinoig nyúj-
tózó metropolitan Los Angeles területét hasonló növekedés jellemezte, és nincs jele 
annak, hogy a folyamat jelentősen lassulna (Sierra Club Report, 1998)  
(2. táblázat). 

Ez a jelenség az egész Egyesült Államokra jellemző: „az 1970 és 1990 közötti két 
évtizedben”, írja Robert Geddes, „a New York régió csupán 8 százalékos népesség-
növekedést mutatott, miközben a város urbanizált területe robbanásszerűen, mint-
egy 65 százalékkal megnövekedett. Chicago 4 százalékkal növelte népességét, 
mialatt urbanizált területe 46 százalékkal növekedett. Még olyan városok is növel-
ték az urbanizált területük nagyságát, amelyek lakossága csökkenőben volt; Cleve-
land népessége például, 8 százalékkal csökkent, miközben a város földrajzi kiterje-
dése 33 százalékkal megnőtt.” (Geddes 1997, 40–46) A „city-régiók”, ahogy 
Geddes nevezi ezeket a területeket, szinte „belerobbannak” az őket övező vidékbe. 
A szétterjedés sebessége nyolc–tízszerese a lakosságnövekedés mértékének.  

2. TÁBLÁZAT  

A népesség nettó változása 1990 és 1997 között 
Population–net change, 1990–1997 

Metropolisz Népesség Helyezés 
Los Angeles 1 077 357 1 
Atlanta 667 684  2 
Dallas–Fort–Worth 645 731 3 
Phoenix–Mesa 601 041 4 
Houston–Galveston–Brazoria 589 012 5 
Washington–Baltimore 480 122  6 
San Francisco–Oakland–San Jose 423 228 7 
Las Vegas 409 453 8 
Chicago–Gary–Kenosha 402 355 9 
Seattle–Tacoma–Bremerton 397 572 10 
Forrás: U.S. Bureau of the Census (1998).  

Orange County (county=megye), amely Nagy Los Angeles déli részét alkotja  
szinte minden olyan fórumon felmerül, ahol a városok szétterülése a téma. Orange 
Countynak, „ahol bármi lehetséges, de semmi sem valós,” körülbelül 2,3 millió 
lakója van, akik kb. 30 városban élnek. A legnagyobb városok az összlakosság kb. 
10%-át tömörítik. San Diego Countyban a hasonló nagyságú népesség 50%-a San 
Diego városában él. A hagyományos urbanizált régiókkal szemben Orange 
Countyban nem találunk olyan kiemelkedő várost, amely művészeti és kereskedel-
mi központként funkcionálna. Orange County, Amerika legkifejlettebb urbanizált 
„fülkéje”, ahol a kapcsolódások ma már a csúcstechnológián alapulnak, nem pedig 
a földrajzi közelségen, és ahol a város és a szuburbia klasszikus definíciói többé 
már nem időtállóak. Talán ez a megye – nagyobb és kevésbé sűrűn lakott, mint a 
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legnagyobb városok, de kisebb, mint a legkisebb államok – fogja átvenni a város 
szerepét mint a jövő urbánus központja (Kaplan 1998).  

Edward W. Soja, kiemeli, hogy a hasonló metropolitan-régiók fontossága napról-
napra növekedik az Egyesült Államokban, „mert minden nap felbukkan egy újabb 
Orange County – Boston, New York, San Francisco, Chicago, Washington, Dallas– 
Forth Worth, Miami, Atlanta körzetében –, ez pedig az ipari városok XIX. századi 
megjelenlése óta az urbán tájak és az őket leíró kifejezések leglátványosabb meg-
változását eredményezi.” (Soja 1992, 95) 

Valóban megfigyelhetjük, hogy számos új szakkifejezés került be az amerikai 
szakirodalomba. Az új szakszavak mindegyike arra törekszik, hogy jobban vissza-
adja a hangulatát az új településformának, amit legegyszerűbben talán úgy írhatunk 
le, hogy az információs korszak szuburbiája. Kaplan az „urban pod” (urbán fülke) 
kifejezést alkalmazza, de a szakszavak száma majdnem olyan nagy, mint az előretö-
rő poszt-szuburbiáké. Rob Kling, Spencer Olin és Mark Poster a Beyond The Edge 
The Dynamism of Postsuburban Regions (A peremen túl: A poszt-szuburbán régiók 
dinamizmusa) című könyvükben röviden felsorolják ezeket az új szakszavakat, 
mielőtt ők is bevezetnek egy újat. Íme egy rövid lista: „technoburbs” (Robert 
Fishman), „urban villages” [urbán falvak] (Kenneth Jackson), „middle landscape” 
[középtájak] (Peter Rowe), „edge cities” [peremvárosok] (Joel Garreau) és 
„exopolis” (Soja) (Kling–Olin–Poster 1995). Kling és munkatársai használják talán 
a leginkább sokatmondó kifejezést, amikor Orange Countyt és a hozzá hasonló 
metropolitan régiókat leírják: poszt-szuburbán.  

Szerintük a poszt-szuburbia helyes definíciója a következő: „a poszt-szuburbán 
régiók azon, alapvetően decentralizált térbeli elemei – amelyekben kereskedelmi, 
rekreációs, vásárlási, művészeti és vallási valamint lakóterületi funkciót betöltő 
terek egymástól térben elválasztva léteznek, és elsősorban a személyautóközlekedés 
kapcsolja össze őket.” (Kling–Olin–Poster 1995) Ez a definíció az új város-régiók 
eszenciája. A kulcskifejezések: decentralizált és személyautó. Az egyik fontos 
elem, hogy sok városi tevékenység centrumokban játszódik le, ugyanakkor ezek a 
centrumok funkciójukban különböznek, és 15–30 perces autóút választja el őket 
egymástól. A lakók rendszerint átlépik a városhatárt, amikor a munkahelyükre vagy 
bevásárolni mennek, illetve ha ki akarnak kapcsolódni. Debra Gold Hansen és Mary 
Ryan kiemelik, hogy „a személyautók áramlása az autópályahálózaton egyrészt az 
alapvető infrastruktúrát hangsúlyozza, másrészt a poszt-szuburbia társadalmi életé-
nek metafórájaként szolgál.” (Kling–Olin–Poster 1995) Mikor a látogató a poszt-
szuburbia metropolitán régiójában autózik, igen nehéz dolga lesz, ha az adott tele-
pülés nevét próbálja kitalálni, mivel nincs látható határ az egyes centrumok között. 
Két szomszédos centrum rendszerint nem különbözik sem külsőre, sem pedig szer-
kezetükben, ráadásul néhol tábla sem jelöli a kisebb centrumok határát.  

A „hagyományos” városokhoz – városközponttal, városházával, templommal, 
múzeumokkal, üzleti negyeddel – szokott látogató bizonyosan zavarba jön például 
Orange County térbeli fekvése láttán. Továbbá, a poszt-szuburbán régiók rendsze-
rint számos, de különböző funkcióval rendelkeznek (például bevásárló vagy szóra-
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koztató centrumok), amelyek több más centrumból vonzzák a látogatókat. A lakó- 
és bevásárló funkciók vagy akár a bevásárló és ipari funkciók keveredése helyett a 
poszt-szuburbiában egymástól térben egyértelműen elkülönülnek a lakóházakkal, 
bevásárlóközpontokkal vagy ipari parkokkal beépített területek.  

A poszt-szuburbia autómobil „függősége” miatt a területfejlesztők és építészek 
úgy tervezték meg a bevásárlóközpontokat, hogy kifejezetten „gyalogos-ellenesek” 
legyenek (Kling–Olin–Poster 1995). Az autópályák betonfelszíne dominálja a tájat, 
és az európai szem számára döbbenetes látvány, ahogy a több ezer autó száguld a 
modern korok „ösvényein”. 

Az öt, hat vagy sokszor még ennél is több sávos autópályák behálózzák Los An-
gelest, különösen Orange County poszt-szuburbán régióját. Orange County tervező-
it gyakran vádolják azzal, hogy túlméretezték az autópályarendszert. Ez lehet, hogy 
a jelen pillanatban jogos vád, de a történelem bizonyítja, hogy amikor hiányzik a 
megfelelő infrastruktúra, kaotikus jelenetek játszódhatnak le az autómobil által 
dominált amerikai kultúrában. Jane Jacobs mára klasszikussá vált könyvében (The 
Death and Life of Great American Cities [A nagy amerikai városok élete és halá-
la]) leír egy ilyen kaotikus jelenetet: „Amikor 1960-ban a tömegközlekedési dolgo-
zók sztrájkja miatt a szokásosnál többen igyekeztek Los Angelesbe kocsival, a 
légifelvételeken jól lehetett látni, hogy az autópályák és az autóutak szinte kivétel 
nélkül teljesen megteltek, és bedugultak a hatalmas forgalomtól, a hírekben pedig 
többször lehetett hallani a parkolóhelyek hiánya miatt kitört verekedésekről.” (Ja-
cobs 1992, 354) Valójában ma a helyzet lényegesen rosszabb. A hirhedt „highway 
shootings” (országúti lövöldözések) nemcsak Los Angeles területét, hanem az egész 
országot jellemzik.  

Az autópályarendszert ugyan 1960 óta jelentősen bővitették, de a kamionok és a 
személyautók számának emelkedése követte az utak kapacitásának növekedését. 
Sok amerikai háztartásban ma már több mint két autó van. Sok mindenre fény de-
rül, ha az „autó-éhségről” kérdezzük az ameriakiakat: „A mi családunknak négy 
autója van. Én ugyan csak az egyiket használom, de a másik három sem csak áll a 
garázsban. A feleségem, az egyetemista és a középiskolás lányom használja a többi 
autót, nap, mint nap… Nem látok rá esélyt, hogy visszatérjünk kettő vagy akár 
három autó használatára, egy autó pedig egész egyszerűen képtelenségnek hangzik. 
Nem hiszem, hogy bárki más is csökkentené az autóinak számát. Ennek a magyará-
zata nemcsak az, hogy az amerikaiak meg vannak őrülve az autókért (bár ez is két-
ségtelenül igaz). Ha valakinek autója van, az szabadságot, kényelmet és rugalmas-
ságot jelent… …a személygépkocsi a legtöbb szabadságot adó eszköz, amit valaha 
is feltaláltak.” (Kling–Olin–Poster 1995) Az autók átvették a Vadnyugat lovainak a 
szerepét. A személygépkocsik mindennapos használatát tehát a gyakorlatiasság 
mellett még a szabadság pszichológiai élménye is indukálja, hiszen a személyautó 
„a legtöbb szabadságot adó eszköz, amit valaha is feltaláltak”.  

Lehetne-e a tömegközlekedés a megoldás? Nos, a térszerkezet itt újabb problémát 
okoz: mivel a centrumok többszáz négyzetkilométer területen vannak szétszóródva, 
nem lehet olyan folyosókat találni, amelyek mentén hatékony tömegközlekedési 
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rendszert lehetne kiépíteni. Érdekes lenne egy olyan tanulmányt készíteni, amely 
megvizsgálná, hogyan tükrözi a poszt-szuburbán szétterjedést az iskolabuszok út-
vonala. A szerzőt igen meglepte, hogy a lakóterületek nagyon alacsony népsűrűsé-
ge, így a központok hiánya miatt a legtöbb gyereket az otthona előtt szedi fel és 
rakja le az iskolabusz. Ez teljesen képtelen helyzet valakinek, aki egy európai vá-
rosban nőtt fel. 

A mindennapos tevékenységek térbeli elhatárolása az embereket is eltávolítja 
egymástól. Az ilyen térségek földrajzi eloszlása a közösség kiépítését is majdhogy-
nem lehetetlenné teszi. A poszt-szuburbia lakói soha nem sétálnak el egy étterembe 
vagy más hasonló szórakozóhelyre, inkább távoli centrumokba autóznak, ha embe-
rekkel akarnak találkozni. Mitöbb, a legtöbb los angelesinek autózni kell akkor is, 
ha csak sétálni akar egyet. Lehetne vitatkozni azon, hogy ez a helyzet mulatságos 
vagy elkeserítő-e. Robert D. Kaplan, amikor ellátogatott Los Angelesbe, megje-
gyezte, hogy „lassan kezdtem rádöbbenni, hogy Los Angeles valójában a gyalogo-
sok városa. Észak-Amerika legnagyobb konfekció részlege is a városban található, 
ahol a keskeny utcák tömve vannak latinokkal és ázsiaiakkal, akár a korai XX. 
század New Yorkja. Hasonló a helyzet a Third Street Promenade-on és Mexican 
East Los Angelesben. Autóra azonban mindenképpen szükség van, ha el akarunk 
jutni egyiktől a másikig.” (Kaplan 1998, 85)  

Mindezen gyalosogos-zónák ellenére Los Angeles és Orange County majdhogy-
nem azonnal összeomlana gépjárművek nélkül. A személyautó az „üzemanyaga” 
annak az Orange Countynak, amely gazdasági teljesítménye alapján a Föld első 
harminc országa közé tartozik. Az 1960-as évek végétől kezdve Orange County 
„információ gazdasága” kezdte túlnőni a hagyományos ipart. Az 1970-es és 1980-
as évek Orange Countyja, amely 28 önálló gazdasági és kulturális élettel rendelkező 
városból állt, fokozatosan integrálódott a kapitalista világpiacba, és aktív részese 
lett a globalizáció folyamatának (Kling–Olin–Poster 1995). Az elmúlt két évtized 
folyamán az új vállalattulajdonosok, menedzserek és alkalmazottak olyan 
metropolitan területté alakították, amely az ipari társadalmon túllépő dinamikus 
világot jelképezi. Az 1940-es években Orange County egy rurális terület volt, 
amely elkülönült Los Angelestől. Az 1950-es és 1960-as években a Los Angelest 
övező szuburbiagyűrű részévé vált. Az 1970-es években megkezdődött egy önálló 
kulturális és gazdasági komplexum kialakulása. A poszt-szuburbán térszerkezet 
nem puszta véletlen. A szerkezet magánvállalkozók és az ő érdekeiket képviselő 
politikusok komplex és koordinált döntéshozatal-sorozatának az eredménye (Kling–
Olin–Poster 1995). Kling említ egy jó példát, amely bizonyítja a fenti folyamatot. 
Orange County legnagyobb magán-telektulajdonosa az Irvine Company, amely Irvine 
városát húsz év alatt egy nagy ranchből százezres várossá fejlesztette, ahol a munka-
erő 58%-a ma már az információs szektorban dolgozik (Kling–Olin–Poster 1995).  

Orange Countyt alapvetően érintette a nagyrészt Ázsiából és Latin-Amerikából 
érkező nagy számú bevándorlás, amely átalakította egész Dél-Kaliforniát az elmúlt 
évtizedekben. Kaplan hangsúlyozza, hogy „hamis az a benyomás, hogy Orange 
County 2,6 millió lakója fehér. A megye lakosságának majdnem negyede latino, 
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ami két és félszerese az országos átlagnak; 11 százalék ázsiai, majdnem háromszo-
rosa az országos átlagnak. Csupán két százalék a feketék aránya, ami egyhatoda az 
országos átlagnak.” (Kaplan 1998, 92) Orange County bővülő szolgáltatási szektora 
vonzza a fizikai dolgozókat, ez pedig a „szolganép” (servitory class) növekedéséhez 
vezet. Kling megjegyzi, hogy a megye az „illegális mexikói bevándorlók számát 
tekintve a negyedik helyen áll az országos rangsorban.” (Kling–Olin–Poster 1995) 
Kaplan szintén megemlíti a nagyszámú kínai, thai, koreai, vietnámi, pakisztáni, 
iráni és guatemalai bevándorlót, miközben hangsúlyozza a régió pozitív szerepét, 
mint a csendes-óceáni térség kiemelkedő nemzetközi civilizációja. 

A jelentős számú latino és ázsiai, akiket rendszerint agrár munkaerőként említe-
nek, valójában fontos szerepet játszanak a csúcstechnológiát képviselő szektorok-
ban. Rendkívül olcsó munkaerőt kinálnak például a számítógépeket, orvostechnikai 
és más csúcstechnológiát képviselő iparágak összeszerelő csarnokaiban. A külső 
szemlélőnek az lehet a benyomása, hogy bár az illegális bevándorló szónak negatív 
a konnotációja, ezek az emberek mégis alapvető fontosságúak Orange County gaz-
dasági szerkezetében. 

Világszerte ismert az anaheimi Disneyland, ami szintén Orange County részét al-
kotja. Lehet, hogy Orange County Disney fantáziavilágának egy peremterülete? 
Disneylandnek nem lehetne találni jobb környezetet, hiszen már a környék is idegen 
világ a bolygónk legtöbb lakója számára. Michael Steiner a következőképpen írja le 
Disneylandet: „egy álmot vált valóra: olyan műtáj, amely magában foglalja az ösz-
szes régiót, amely a modern Amerikában ma már szimbolikus jelentőségű, és ame-
lyet ma már a Földön mindenütt újra meg újra lemásolnak.” (Steiner 1998, 3) 
Orange Countynak van még egy közös tulajdonsága Disneylanddel: mindenütt 
lemásolják az Egyesült Államokban és várhatóan a legtöbb fejlett országban is. 
Továbbá Orange County nagy részét szintén aposztrofálhatjuk „műtájként”, amely 
később Amerika „szimbolikus jelentőségű” tája lehet.  

Disneyland fantáziavilága terjeszkedik Orange County fantáziavilágában. Elgon-
dolkodtató, hogy az utazási irodák eddig miért nem kínáltak Orange County túrákat 
a kiváncsiskodó turistáknak… Edward W. Soja maga járta be a megyét, majd Dis-
neyland és Orange County-beli replikáinak vátozatos képével tért haza: „Manapság 
Disneyland másolatai szinte folklorikusnak tűnnek, a múlt képeit mutatják. Orange 
County fennmaradó része maga mögött hagyja ezeket az abszolút hamisítványokat, 
és egy új varázslatos képet hoz létre, a teljesen valós abszolút fantasztikus repro-
dukciójával.” (Soja 1992, 95) 

Orange County urbánus fejlődésének figyelemmel kisérése igen fontos, hiszen 
Észak-Amerika más régiói is hasonló problémáknak néznek elébe a közeljövőben. 
További kutatások szükségesek, hogy a poszt-szuburbiák megjelenésével felmerülő 
problémákat és lehetséges megoldásaikat megismerjük. Mindannyiunk hasznára 
válhat, ha tanulunk Orange Countyból, és ez lehet az egyik út egy jobb, humánus, 
hatékony és fenntartható településmodell kialakítása felé.  
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Las Vegas, Nevada 

Fantáziavilág, urbánus terjeszkedés és az Egyesült Államok leggyorsabban nö-
vekvő városa. Virágzó város a Mojave-sivatag közepén. Mi lehet a magyarázat Las 
Vegas puszta létezésére? A népesedési statisztikák szerint 1990 és 1997 között  
Las Vegas Metropolitan Statistical Area (MSA) lakossága 409 453 fővel emelkedett, 
így elérte a 1 262 099 főt. A 48%-os növekedés azt jelenti, hogy a Mojave-
sivatagban található Las Vegas MSA első helyen áll az Egyesült Államok leggyor-
sabban növekvő városainak rangsorában (US Bureau of the Census 1998).  

A város valójában az egykoron vízben gazdag Las Vegas Valleyben található. A 
város történetében az első említésre méltó esemény 1890-ben volt, amikor a vasút-
építő társaságok Las Vegas Valleyt jelölték ki megállóként és leendő pihenőhely-
ként. Ez a döntés biztosította ugyan a város létezésének kezdeteit, de önmagában 
nem garantálta az alapokat a jövő évszázad virágzásához. Meglepő, de a modern 
Las Vegas megszületése a Nagy Gazdasági Válság éveihez köthető, hiszen ekkor 
mind a Hoover Gát építése, mind a szerencsejátékok legalizálása növekedéshez 
vezetett. A Hoover Gát Project bőséges munkaerőalkalmat kínált, így az egész 
országból vonzotta az embereket. Továbbá a gát a Colorado folyón azt is jelentette, 
hogy a Lake Mead környéki száraz területek vízellátása ideiglenesen megoldódott. 

Miközben a Hoover Gát építése folyt, a szerencsejáték-ipar is megérkezett Las 
Vegasba, ez pedig fokozatosan átalakította a város fizikai és társadalmi szerkezetét. 
A The New Yorker egyik számában Paul Goldberger azt írja, hogy „Las Vegast arra 
az alapelvre építették, hogy az emberek annál mélyebben nyúlnak a zsebükbe, mi-
nél több fantazmagóriát látnak.” (Goldberger 1998, 72) Las Vegas kitűnő munkát 
végzett a fantázia szülemények kreálásában, tudatában annak, hogy csak illúziók 
alkotásával tudja fenntartani és fokozni fejlődését a nyilvánvaló földrajzi körülmé-
nyek miatt. Goldberger a méreteket említi, mint a siker új meghatározóját Las 
Vegasban, szemben a korábbi évtizedeket jellemző neon- és óriásplakát áradattal, 
amelyről Venturi írt klasszikusnak nevezhető Learning from Las Vegas (Tanulni 
Las Vegasból) (1972) című könyvében. Valóban, a Las Vegas Sun 1999. január 2-i 
számának címlapja közölt egy cikket Gary Thomson és John Wilen tollából „A 
Velencei, a monumentális szerencsejáték központ” címmel. A cikk egy új hotel-
kaszinó (A Velencei) építéséről szól. Nem lehet meglepődni a bevezető mondat 
állításán: „Az első dolog, ami az embert magával ragadja a Velencei hatalmas mé-
rete.” Másrészről, A Velencei a Las Vegast leginkább formáló monumentalizmus és 
a fantázia keverékének terméke. Az öreg kaszinók helyét folyamatosan átveszik a 
világ híres építményeit lemásoló új kaszinók. Az új hotel-kaszinókról szólva 
Goldberger megjegyzi, hogy „A Párizs-ban lesz egy 50 emeletes Eiffel Torony 
másolat a bejáratnál; a Velencei-ben ott lesz a Dózse Palota és a Szt. Márk Torony, 
és Las Vegas saját Rialto Hídja, amely egy hatsávos autópálya bejárata fölött ha-
lad.” (Goldberger 1998, 73) Ezek a replikák egy trendet jelképeznek, amely a város 
mindenek feletti “Vidámpark” jellegét hangsúlyozzák. A Velencei elkészültével 
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Dél-Nevada hotel-motel szobáinak száma el fogja érni a 116 626 szobát, ebből az 
adatból jól látszik, hogy a Vidámpark működik (Thomson–Wilen 1999). 

A Las Vegas „Vidámpark” a több mint 6 kilométer hosszan elnyúló Strip (a főut-
ca) mentén terül el, tele ötcsillagos hotel-kaszinókkal, mint a The Mirage (Káprá-
zat), Treasure Island (Kincses Sziget), Caesar’s Palace (Cézár Palotája), The Lu-
xor and New York, New York. Ahogy Mike Davis írja, “napjaink Las Vegasa ezt a 
jelenséget is az extremitásokig viszi. A kormány és a jogi hivatalok egy részének 
kivételével a szerencsejátékipar minden más polgári tevékenységet a központból a 
peremekre tolt ki.” (Davis 1995) A város központja kétségtelenül a Strip, amely 
valószínűleg a Föld leglátványosabb utcája, és ahol az amerikaik – szinte termé-
szetellenes módon – nem autókban ülnek, hanem egyik kaszinótól a másikig sétál-
nak. Goldberger Disneylandet hasonlítja Las Vegashoz, amikor a város vidámpark 
jellegéről ír, kiemelve, hogy a Las Vegas vidámpark sajátos jellemzőkkel bír a 
virágzó szerencsejátékipar miatt: „Ellentétben Disneylanddel, amihez sokszor ha-
sonlítják, a Las Vegas Vidámpark ingyenes. Mindenki részt vehet benne, csak az 
utcára kell kimenni.” (Goldberger 1998) 

Két másik szempont alapján is összehasonlítható Las Vegas és Orange County 
(egyesek szerint Las Vegas megkülönböztethetetlen Orange Countytól, ha az ember 
egyszer hátrahagyja a kaszinókat) (Goldberger 1998, 72). Először is, a növekvő 
lakosságszámmal párhuzamosan a város térben is igen gyorsan terpeszkedik. A 
Sierra Club vizsgálatai szerint az 1990-es évek első hat évében Las Vegas urbani-
zált területe 238%-kal növekedett (Sierra Club Report 1998). Mivel a város a 
Mojave-sivatagban van, a település terjeszjedése igen komoly veszéllyel jár mind a 
város, mind a sivatag továbbélésére. „Las Vegas már régen túlhaladt a saját termé-
szeti környezetének infrastruktúráján…” – állítja Mike Davis – „… tekintve a pa-
zarló vízfogyasztást: 360 gallon/fő/nap (1 gallon=3,78 liter) szemben Los Angeles 
211, Tucson 160, és Oakland 110-es fogyasztásával.” (Davis 1995) Másodszor 
pedig: Las Vegasban jelenleg óriási autópálya-építkezések folynak. Davis felhábo-
rodva állapítja meg, hogy Las Vegas nem tanult abból a kaliforniai tapasztalatból, 
hogy az autópályák építése egy ördögi körhöz vezet, hiszen így mégjobban szétter-
jed a város, és a lakosságszám is tovább emelkedik.  

Las Vegas Észak-Amerika azon városa, ahol jelen korunk városainak problémái 
sokszor szélsőségesen jelentkeznek: a természeti környezet lebecsülése, városter-
jeszkedés, légszennyeződés, közlekedési dugók valamint hanyag várostervezés. A 
környezetpolitika egyik alaptétele, hogy ha a természettől elveszünk valamit, azt a 
természet előbb vagy utóbb visszeveszi. Las Vegas problémáit illetően mára 
egyertelmű, hogy az első számú objektívaként egy olyan módszert kell találni, 
amellyel megállítható a város lakosságának növekedése, és így elkerülhető az, hogy 
a „környezeti terrorizmus” egy totális háborúba torkolljon. 



TÉT XIII. évf. 1999  4 Kitekintő 

 

117 

Összegzés 

Jelen tanulmány alapvető célja az Amerikai Egyesült Államok jelenkori urbanizá-
ciós folyamatainak bemutatása és rövid elemzése.  

A tanulmány az urbán trendeket két, a jövőbeli városfejlődés szempontjából meg-
határozó fontosságú területen elemzi, bemutatva a városok szétterjedéséből, a sze-
mélyautók számának növekedéséből, valamint a környezet elhanyagolásából szár-
mazó problémákat, illetve kiemelve az információs technológiák és a telematika 
szerepét a jelenlegi városfejlődésben. Mivel hasonló folyamatok jelentkezhetnek a 
jövőben szerte a fejlett országokban és Magyarországon is (pl. az elmúlt évben a 
világ tíz leggyorsabban fejlődő régiója között szereplő Székesfehérvár környékén), 
igen fontos, hogy tisztában legyünk, és tanuljunk azokból a problémákból, amelyek 
ezeket a „sokk-városokat” jellemzik. Csak ha a jelenlegi döntéshozók figyelembe 
veszik a fejlettebb területek tapasztalatait, van esély egy – a legtöbb városlakó ér-
dekeit szolgáló – várospolitika megalkotására.  
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GYORS TÉNYKÉP 

TÉRSZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS 
VÁLTOZÁSOK BUDAPEST IPARI TERÜLETEIN 

1989 UTÁN 
(Change in Spatial Structure and Functions in the Industrial 

Areas of Budapest after 1989) 

KISS ÉVA 

Bevezetés 

A rendszerváltozás után a kelet-európai országokban olyan gyökeres változások 
kezdődtek az élet minden területén, amelyek rendszerint a fővárosokban haladnak a 
leggyorsabban (Gritsai 1997b). Közülük is a magyar főváros, mely még mindig 
fontos ipari centrum is egyben, az egyik legdinamikusabban átalakuló. A nagy 
hagyományokra visszatekintő ipara igen tetemes kiterjedésű területet foglalt el, 
amelyek 1989-et követően szintén jelentős változások színterei az iparban lejátszó-
dó és az iparra ható folyamatoknak köszönhetően. Éppen ezért e tanulmány kereté-
ben elsősorban azt vizsgáljuk, hogy hogyan módosult az ipari területek térszerkeze-
te és funkciója Budapesten, azaz milyen fő tendenciák figyelhetők meg az egyes 
ipari területek sorsának alakulásában, és hogy mindezek hogyan hatnak a város 
szerkezetére és funkcionális tagozódására. 

Az elmúlt évtizedekben, főleg az 1970-es évektől a fejlett nyugati nagyvárosok 
ipari területei markáns változásokon mentek keresztül, amelyek alapvetően a világ-
gazdaságban bekövetkezett változásokra vezethetők vissza. Rodwin ezen kívűl még 
három másik okot (a nemzetközi verseny intenzívebbé válása, a kutatás és innová-
ció kumulatív hatása, az életet kényelmessé tevő dolgok jelentőségének fokozódá-
sa) is megemlített, amelyek felgyorsították e folyamatokat (Rodwin 1991). De min-
den bizonnyal a tercierizáció erősödése következtében fellépő helyhiány, a környe-
zetvédelem érvényesülése iránti fokozott igény és a globalizáció mind határozot-
tabb megnyilvánulása is hozzájárult még azokhoz. Ugyanakkor Kelet-Európában a 
rendszerváltozás nyitott zöld utat, az tette lehetővé egyfelől, hogy az iparban radi-
kális szervezeti, strukturális átrendeződések kezdődjenek, másfelől, hogy az előző-
ekben felsorolt okok Európa ezen felében is mindinkább érvényesüljenek, és fel-
gyorsítsák az ipari területek megújulását, illetve funkcióváltását. Két lényeges kü-
lönbséget azonban ki kell emelni a kelet- és nyugat-európai nagyvárosok között, 
nevezetesen, hogy az előbbiekben jóval később kezdődtek ezek a folyamatok, és 
hogy nemcsak egy-egy ágazatot vagy céget érintettek a változások, hanem az ipar 
egészét és szinte valamennyi céget (Hillman 1992). Éppen ezért az átalakulás felte-
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hetően hosszabb ideig is fog tartani, mint Nyugaton. Ezt sugallja az is, hogy Kele-
ten a gazdaság és a társadalom egészének az állapota sokkal rosszabb helyzetben 
van, mint annak idején Nyugaton volt. A változások sikeressége pedig többek kö-
zött attól fog függeni, hogyan reagálnak az egyes ágazatok és cégek a kihívásokra 
és az új körülményekre. 

Az eddigi kutatások tapasztalatai egyöntetűen arra utalnak, hogy Kelet-Európában 
(Gritsai 1997a; Kiss 1993; Korcelli 1995; Korec 1997; Misztal 1997) és Nyugat-
Európában (Camagni 1991; Doling és tsi. 1994; Parkinson 1991) is az ipari terüle-
teken megfigyelhető változások több-kevesebb hasonlóságot mutatnak egymással a 
történelmi háttértől, a gazdasági helyzettől és a társadalmi–kulturális viszonyoktól 
függően. Ezek a folyamatok napjainkban is zajlanak, de intenzitásukban térben és 
időben különböznek, és bizonyos fokig az ipari cégek, ipari területek evolúciója 
természetes következményeinek tekinthetők (Chapmann–Walker 1988). 

Az iparban zajló változásokkal összefüggésben több fogalom (pl. restruktú-
rálódás, dezindusztrializáció, rehabilitáció) is felmerül, amelyek mindegyikének 
más a tartalma, bár lényegében ugyanannak a jelenségnek a különböző oldalai. 
Közülük a restruktúrálódás fogalma a legkomplexebb, amely alatt egyrészt a politi-
kai, gazdasági és társadalmi szervezetekben zajló általános szerkezeti változás, 
másrészt a társadalom különböző szektorainak a fejlődése érthető (Virkkala 1994). 
Hamilton viszont úgy véli, hogy két ellentétes, egy konstruktív és egy destruktív 
folyamatot foglal magában, amelyek térben és időben különböző szinteken zajlanak 
(Hamilton 1995). Lokális szinten – többek között – az ipari telephelyeken, az ipari 
területek nagyságában és hasznosításában regisztrálható változásokat jelentheti, 
amelyek Budapest példáján keresztül történő bemutatása képezi e munka fő tárgyát. 

Módszertani kérdések, források 

Ezen tanulmány alapjául az OTKA keretében 1995 és 1998 között végzett kuta-
tás1 azon tapasztalatai szolgálnak, amelyek a főváros iparának funkcionális és tér-
szerkezeti változásaihoz kapcsolódnak. Ezzel összefüggésben 1998-ban sor került a 
nagyváros tradicionális ipari területeinek a feltérképezésére. A vizsgálat kiindulási 
bázisául Budapest 1:20 000 méretarányú térképe szolgált, amely a főváros régi ipari 
területeinek döntő hányadát ábrázolta. Elsősorban azokat, amelyek az úgynevezett 
második munkahelyövben, vagy másként a vegyes funkciójú övezetben, a város-
központ és a külső kerületek között foglalnak helyet. Az egyes ipari területeken 
végbement méret- és funkcióváltozás mértékének térképre vitele során több meto-
dikai probléma is felmerült, amelyek részben az adott területen belüli, szinte kibo-
gozhatatlan tulajdonviszonyokból, részben pedig az egyes cégek tevékenységének 
sokszínűségéből fakadtak. Mivel sokszor szinte lehetetlen volt a kis területen össze-
zsúfolódott, alig pár négyzetmétert elfoglaló cégeket egymástól elkülönítve bejelöl-
ni a térképen, amelyek között álvállalkozások is akadtak, ezért azt az elvet követ-
tük, hogy a cégek elsődleges tevékenységét alapul véve becsültük meg, hogy az 
adott terület hány százaléka hasznosul másként, azaz az eredeti ipari funkciótól 
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eltérő módon. Így az elkészített ábra annak ellenére, hogy nem mentes a szubjekti-
vitástól, és emiatt némi fenntartással kezelendő, mégis alkalmas arra, hogy szembe-
tűnően jelezze az eddigi főbb tendenciákat. Ezen túlmenően interjúkat készítettünk 
a kerületek önkormányzati szakembereivel is az ipari területekkel kapcsolatos fej-
lesztési, tervezési elképzelések megismerése érdekében. Továbbá felhasználtuk a 
rendelkezésre álló statisztikai és egyéb forrásokból (cégközlönyök, cégkatalógusok) 
kigyűjtött adatokat is. 

Történelmi előzmények 

A múlt század utolsó harmadától a főváros ipara gyors ütemben fejlődött, s a szá-
zad vége felé már az ipari területek körvonalai is kezdtek kirajzolódni. A XX. szá-
zad elejére pedig lényegében kialakultak Budapest tradicionális ipari területei, ame-
lyek elhelyezkedését számos tényező (pl. természetföldrajzi adottságok, közlekedé-
si kapcsolatok, telekárak, közművek kiépítettsége) befolyásolta (Bernát–Viszkei 
1972). 

A későbbiekben e téren sem a két világháború között, sem a II. világháborút köve-
tő újjáépítés során nem történt releváns változás, mivel a romokban álló ipari léte-
sítményeket általában az eredeti helyükön építették újjá. Módosult viszont az ipari 
területek városon belüli helyzete az 1950-es fővárosi közigazgatási határváltoztatás 
miatt. Ugyanis addig az ipari területek a város, Kis-Budapest peremén helyezkedtek 
el, azonban amikor a 23 települést hozzácsatolták, és a mai Nagy-Budapest létrejött, 
ezek a területek mintegy „beszorultak” a városközpont és a periféria, a belváros és a 
külső kerületek közé (1. ábra).  

Ez a fajta elhelyezkedés és zsúfoltságuk fokozódása a szocializmus évtizedeiben 
rengeteg feszültség forrása lett (Preisich 1969). Ennek ellenére markáns térbeli 
változásra nem került sor, és az ipar által elfoglalt terület is csak lassan gyarapodott 
(pl. 1960 és 1980 között mintegy 800 ha-ral). Így 1986-ban az ipari területek nagy-
sága 4536 ha-t ért el, ami a főváros összterületének 8,6%-át tette ki. A különböző 
nagyságú ipari területek túlnyomó hányada a városközponttól északra és délre, 
valamint délkeleti irányban, elsősorban a pesti oldalon helyezkedett el mintegy 
sarló formát öltve és az ipari üzemek zömét magukban foglalva (Bence 1963). 

A rendszerváltozás óta a belváros mellett ezek a területek alkotják a város leg-
gyorsabban változó részeit az iparban zajló változásoknak betudhatóan. Természe-
tesen a változás üteme és mértéke a város egyes kerületeiben igen eltérő, mivel az 
ipari cégek és az ipari területek az átalakulás, a fejlődés más-más fázisában vannak. 
Ez több okra is visszavezethető, pl. az ipari területek elhelyezkedésére, az ott levő 
cégek ágazati struktúrájára és nagyságára. Tulajdonképpen ezek azok a tényezők, 
amelyek részben az ipari létesítmények és ipari területek kilátását, sorsát is megha-
tározzák. A sokféle és igen bonyolult kölcsönhatások eredményeképpen vannak 
olyan területek, amelyek szinte változtatás nélkül fennmaradnak, vannak olyanok, 
amelyek teljesen megújulnak, illetve ahol az ipar különböző mértékben szorul hát-
térbe, és vannak olyanok is, ahonnan eltűnik, s a helyébe egészen más funkciók 
lépnek, sőt új ipari körzetek is kialakulhatnak majd. 
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Fontosabb tendenciák az átmenet időszakában 

Az elmúlt évtizedben alapvetően két, egymással párhuzamosan haladó, ellentétes 
irányú folyamat figyelhető meg a fővárosi ipari területeken. Az egyik az ipari terü-
letek eltűnését, funkcionális átalakulását foglalja magában, míg a másik a régi ipari 
területek teljes vagy részleges megújulását. Az előbbi inkább a város északi, észak-
keleti körzeteire jellemző, ellenben az utóbbi jobbára a déli, délkeleti ipari terüle-
tekre. Habár az is kétségtelen, hogy ezek a tendenciák térben egymás közelében 
levő ipari területeken (pl. Herz Szalámigyár és a Gyapjúfonó üzeme a Soroksári 
úton) vagy egy ipari területen belül (pl. az egykori Hajógyár területének egy részén 
a Duna Plaza kereskedelmi, szórakoztató központ épült fel) is előfordulhatnak. Az 
utóbbi évek trendje viszont mintha azt mutatná, hogy ezt az észak–déli irányú 
„megosztást” felváltja a városközponttól való távolság függvényében történő funk-
cionális átalakulás. Azaz a belvároshoz közelebb levő és esetleg más szempontból 
is kedvező adottságú ipari területeken a funkcióváltás, míg a távolabbi, „perifériku-
sabb” helyzetű ipari területeken az ipar megújulása és új, de a régi alapítású ipari 
cégektől számottevően különböző ipari cégeknek a létesítése lenne a gyakoribb. A 
dezindusztrializáció és az ipar rehabilitációja, valamint a reindusztrializáció egyide-
jűleg zajlik, ám az egyes ipari körzetekben nem azonos mértékű a megnyilvánulá-
suk (2. ábra). 

A funkcióváltásért nemcsak a már említett okok felelősek, hanem az iparban, an-
nak szervezetében, struktúrájában, méretében, tulajdonosi körében, térkapcsolatai-
ban lezajlott drámai változás is. A rendszerváltozás óta drasztikusan csökkent az 
ipari telephelyek száma, miközben nagyon sok kis cég is létesült, habár ezek térbeli 
megoszlását vizsgálva nyilvánvalóvá vált, hogy azok zöme a meglevő ipari terüle-
tekhez kapcsolódott, vagyis a területcsökkenéssel párhuzamosan nőtt a cégek szá-
ma, ami a cégsűrűség fokozódásához vezetett. De magának az ipari termelésnek az 
átalakulása, tercierizálódása is hozzájárult a nem-termelő tevékenységek szerepének 
előtérbe helyeződéséhez. Ez összhangban van azzal a tendenciával, hogy a XX. 
század végétől egyre meghatározóbb lesz a sok információt igénylő modern infor-
matikai hálózatra támaszkodó, kifinomult technikával folyó ipari termelés. Mivel az 
ipari és tercier jellegű tevékenységek közötti különbségek mérséklődnek, a jövőben 
már nem a „gyárkéményes” ipar lesz az uralkodó, hanem a gyárkémény nélküli, 
korszerűen felszerelt, automatizált üzemekben folyó termelés. 

A város északi felében levő ipari területeken kezdődött a legkorábban a funkció-
váltás, és itt halad a leggyorsabban is. A körzet főtengelyeként a Váci út jelölhető 
ki. Az egykori ipari üzemekkel, gyárakkal szegélyezett úton, különösen a Dunához 
közelebbi oldalán forradalmi változások zajlottak le az elmúlt években. Ezek egy-
öntetűen arra utalnak, hogy az ipar helyébe a tercier (kereskedelmi, javító, szolgál-
tató) funkciók léptek, s ma már azok dominálnak. Ezt támasztja alá egyfelől a nem-
termelő szférába irányuló beruházások tetemesebb mértéke (Kiss 1993), másfelől, 
hogy az 1990 és 1995 között megszűnt ipari cégek száma igen számottevő volt 
ebben a kerületben, ugyanis 65 céget zártak be ezidő alatt.  
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Ezáltal a dezindusztrializáció e városrészben a legelőrehaladottabb, amit sokan az 
ipar újrastruktúrálódása egyik elemének tartanak, és amelynek Chesire szerint sok 
rejtett aspektusa van, és sokféle eszközzel (pl. cégmegszűnések volumene) mérhető 
(Chesire 1991). A változások a külsőségekben is megnyilvánulnak és szembetűnően 
kifejezésre is jutnak, amit részben a felújított és/vagy új, más, nem ipari szerepkör-
rel rendelkező épületek jeleznek. Továbbá az adott körzet egész arculatát, hangula-
tát megváltoztatja az a rengeteg hirdetés, kiírás, plakát, valamint reklámzászlók 
tömege, amelyek az utóbbi években tűntek fel (3. és 4. ábra). 

Ezen városnegyed relatíve gyors „elipartalanodása” azzal is összefügg, hogy az 
egyre zsúfoltabbá váló belváros a helyhiány miatt elsősorban ez irányba, illetve 
főleg azon területek felé terjeszkedik, amelyek még nincsenek messze a városköz-
ponttól és viszonylag könnyen megközelíthetők különféle közlekedési eszközökkel. 
A belváros, a City tehát csápszerűen „benyomul” az egykori ipari körzetekbe, mint-
egy „megtörve”, „darabokra szaggatva” azokat, miközben a környezetét is több-
kevesebb mértékben átformálja. Ennek és a city-funkciók erősödésének tulajdonít-
hatóan Budapest Cityje is egyre jobban kezd hasonlítani a nyugati nagyvárosokéhoz 
(Klucka 1996).  

A város déli, délkeleti felében levő ipari területeken, ahova a City csak lassan 
nyomul be, inkább az ipar megújulása, az ipari létesítmények felújítása, továbbélése 
a jellemző. Kitelepíteni vagy áthelyezni csak a környezetszennyezőket, a lakosság-
hoz közel fekvőket vagy a valamilyen aspektusból kedvezőtlen fekvésűeket kell, 
éppúgy mint annak idején Tokióban tették (Takeuchi 1985). Ez egyúttal azt sejteti, 
hogy az ipari tevékenységgel a jövőben is számolni kell ebben a városrészben. Ezt 
támasztja alá egyrészt, hogy itt az 1990-es évek első felében kevesebb ipari cég 
szűnt meg, másrészt, hogy az ipari beruházás volumene is tetemesebb (Kiss 1993). 
A befektetett összegeket az ipari cégek a leggyakrabban a termelés korszerűsítésére, 
a műszaki–technikai színvonal emelésére és az ipari létesítmények állapotának a 
fejlesztésére fordítják. Az elmúlt esztendőkben a befektetett összeg több mint 60%-
át költötték gépek, berendezések vásárlására, míg a fennmaradó részt építésre, pon-
tosabban a már meglevő épületek javítására, felújítására és kisebb mértékben újak 
létesítésére. A gépi beruházások elsősorban a modernizációt és a termelés haté-
konyságát, a műszaki színvonal emelését, tágabb értelemben a hazai ipar felzárkó-
zását szolgálták. Néhány példa az előbbiek illusztrálására az 1990-es évek első 
felében folyt beruházásokból: a Tungsram Lézertechnikai Kft.-nél nagy teljesítmé-
nyű lézeres megmunkáló-rendszert létesítettek, a DEXTER Szerszámgyártó Rt.-nél 
üzemcsarnokot és irodát építettek, a Compack–Douwe Egberts Rt.-nél Nescafé 
töltő- és csomagológépet állítottak üzembe, a COATS Magyar Cérnagyártó és Érté-
kesítő Kft.-nél a fonoda rekonstrukciója valósult meg (5. és 6. ábra). 
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4. ábra 



Gyors ténykép TÉT XIII. évf. 1999  4 

 

128 
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Az elmúlt évtizedben alapvetően az előbbi folyamatoknak köszönhetően előnyö-
sen változott az egy-egy ipari létesítményen, cég területén belüli épített környezet 
minősége is, mivel a régi épületek helyrehozatalára is több pénzt költöttek. Főleg a 
valamilyen mértékben külföldi tulajdonban levőknél tapasztalható gyors és rendkí-
vül figyelemre méltó változás, feltehetően a rendelkezésre álló nagyobb tőkeforrá-
sok miatt. Annak ellenére, hogy néhány új ipari épületet, csarnokot is létrehoztak az 
ipari területeken, ezek valójában nem hatottak az ipar térszerkezetére, hiszen ez a 
fajta megújulás elsősorban a hagyományos, régi ipari területekhez kapcsolódott. 
Ugyanis a helyszűke és a magas telekár miatt a „zöldmezős” ipari beruházásoknak 
nem a főváros az elsődleges célpontja. Egészében véve tehát ebben a térségben a 
„gyárkapun belüli”, az ipari cég területén belüli változások uralkodnak, amelyek 
azonban kifelé, a kívül álló számára kevésbé látványosak és az ipar térszerkezetét 
sem érintik érdemben. 

A főváros iparában megfigyelhető két alapvető tendencia alapján nyilvánvaló, 
hogy az ipari területek egyik csoportjában az ipar teljes vagy részleges fennmaradá-
sa várható, míg a másikban, részben az előbbiből fakadóan, az adott terület részle-
ges funkcióváltása vagy az ipar teljes eltűnése esetén az adott terület egészének más 
célú hasznosítása. A továbbiakban elsősorban az utóbbiaknak az alaposabb értéke-
lésére helyezzük a hangsúlyt, hiszen a város tér- és funkcionális szerkezetének az 
alakításában azok játszanak jelentősebb szerepet. 

Az ipari területek újrahasznosítása 

Az elhagyott, feleslegessé váló tradicionális ipari területek (ipari épületek) sorsa 
igen differenciáltan alakult a rendszerváltozás óta. Különböző tényezők (pl. az ipari 
terület mérete, elhelyezkedése, az ottani cégek száma, ágazati hovatartozása, tulaj-
donosi köre, az egyes cégeken belüli különféle épület- és/vagy területhasznosítási 
változtatások nagyságrendje) bonyolult kölcsönhatásának a függvénye, hogy tény-
legesen mi is lesz velük a jövőben. S ez a várostervezés, a városfejlesztés szem-
pontjából sem mindegy, hiszen alapjaiban befolyásolhatják a város szerkezetét és 
funkcionális tagozódását.  

Budapest ipari területeinek tetemes hányadán részleges vagy teljes funkcióváltás 
valósul meg, ami azt jelenti, hogy az ipari funkció mellett vagy helyett más funkciók, 
feladatkörök tűnnek fel. Az elmúlt évtizedben az egyik leggyakoribb tendencia az 
volt, hogy a kisebb területre visszaszoruló ipari tevékenység mellett főleg ipari, 
kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató cégek jelentek meg. Kapcsolatba 
hozható ez azzal is, hogy nagyon sok cég különböző okok miatt eladta vagy bérbe 
adta a területét és/vagy az épületeit, s a bevételből próbálta meg egyrészt túlélni a 
rendszerváltozás okozta óriási traumát, másrészt finanszírozni megmaradt iparának 
fejlesztését. Ez a „megoldás” jó néhány cég számára fontos túlélési stratégiát jelen-
tett. Példaként említhető a IV. kerületi Bányagépgyártó Vállalat, amely területének 
egy részét az AluKönigstein, Vas és Alumínium Kereskedelmi Kft. vásárolta meg. 
Az Óbudai Hajógyári sziget 32 ha-ros területén 85 épület volt, ebből 45-öt lebontot-
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tak, 40-et pedig különböző céllal bérbe adtak kb. 100 bérlő részére, akik igen sokfé-
le (pl. kulturális, oktatási, sport) feladatot látnak el. A szocializmus időszakának 
legnagyobb vállalata, a Csepel Művek több önálló egységre esett szét, a felesleges-
sé váló egykori ipari területeken pedig mintegy 150–170 különböző tevékenységű 
kisebb-nagyobb cég osztozkodik Az újpesti Ipari Parkot az Újpesti Textilművek Rt. 
területén alakították ki, ahol kb. 15–20 cég kapott helyet. Ez a fajta „együttélés” 
bizonyos problémákat is felvet. Nevezetesen az eredeti tulajdonos és a bérlők (vagy 
új tulajdonosok) közösen használják a közműveket, ami számos feszültség forrása, 
mivel a fogyasztás egyenkénti mérése nem igazán megoldott. Ugyancsak gond, 
hogy igen magas az új cégek halandósága, ezáltal gyakori a tulajdonos-csere is. De 
nehezíti a helyzetet a tulajdonviszonyok rendezetlensége, a „fantom cégek” sűrű 
előfordulása is. Arról nem is beszélve, hogy ez a kusza és elaprózott tulajdonosi 
struktúra várostervezési, városfejlesztési szempontból ugyancsak nagyon kedvezőt-
len, mert hosszú távon megakadályozhatja, illetve jelentősen késleltetheti is az adott 
terület rendezését és másfajta hasznosítását. 

Az ipari tevékenység alól teljesen felszabaduló területek másik leggyakoribb 
hasznosítási módja a kizárólagos tercier (kereskedelmi, szolgáltató) funkció, ami 
megegyezik a lengyel fővárosban tapasztaltakkal (Misztal 1997). Kitűnő példát 
szolgáltat erre a Váci úti egykori Csavargyár, amelynek az épületeit felújították, 
kifestették, s ma már számos üzlet, szupermarket, szolgáltató egység található ben-
nük. Ennél valószínűleg jóval költségesebb volt a kivitelezése a hajógyártól megvá-
sárolt területen felépített bevásárló és szórakoztató centrumnak, a Duna Plazanak, 
amit 1996-ban elsőként nyitottak meg. Azóta azonban már számos ilyen és hasonló 
központot hoztak létre. 

Relatíve kevés, mindössze néhány százalékra becsülhető az adminisztratív, irodai 
feladatokra hasznosított ipari területeknek a nagysága. A legáltalánosabb az, hogy  
a meglevő ipari épületeket alakítják át, újítják fel és adják ki irodai, illetve admi-
nisztratív célokra. Több gyár (pl. a Perion Akkumulátorgyár Rt. a XIII. kerületben, 
az ÉLGÉP a IX. kerületben és a Rico Kötszerművek a X. kerületben) is hirdette 
épületeit irodát bérelni szándékozóknak. Ez rendszerint mindkét fél, a bérbe adó és 
a bérbe vevő számára is előnyös. Az előbbieknek azért, mert bevételt biztosít az 
esetleg a fennmaradásáért küzdő cégnek, az utóbbiaknak pedig azért, mert olcsóbb 
bérleti díjat kell fizetniük, mivel ezek a helyiségek általában a városközponttól 
távolabb vannak, habár ahhoz gyakorta jó közlekedési kapcsolatok fűzik. Ráadásul, 
mivel az egyéb infrastrukturális ellátottságuk is többnyire kedvező, különösen a  
kezdő vállalkozások körében népszerűek. Jóval ritkább, hogy teljesen új irodaépüle-
tet (pl. a Váci úton az International Trade Center vagy a négyszintes, modern Duna 
Office Center) emelnek az egykori ipari területen. 

A lakófunkciójú hasznosítás, legalábbis az eddigi kutatások alapján nem tartozik a 
kedvelt módok közé, mert az ipari területeknek csak a töredékén építettek lakáso-
kat, szemben például a finn fővárosban, Helsinkiben tapasztaltakkal (Kiss 1998). Ez 
azzal magyarázható, hogy a budapesti ipari területek több-kevesebb mértékben 
szennyezettek, kedvezőtlen a földrajzi fekvésük, továbbá társadalmi környezetük 
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sem vonzó. Hiába épül fel a magas színvonalon kivitelezett, jól felszerelt lakóház, 
ha a társadalmi–kulturális környezetének a milyensége, az adott városrész „rossz 
hírneve” nem vagy csak nagyon lassan változik. A XIII. és a IX. kerületben is tör-
téntek kísérletek lakásépítésre, de kevésbé jártak sikerrel. Például a XIII. kerületi 
Gömb utcában 451 lakásos társasházat akartak építeni, de félbe maradt az érdeklő-
dés hiánya miatt. Ugyancsak nehézségekbe ütközött a már megépültek értékesítése, 
mert a tehetősebbek, akik meg tudták volna fizetni ezen, szinte luxuslakások vétel-
árát, nem szándékoztak a pesti oldalon, néhai „munkás” kerületekben letelepedni. 
Valószínűleg nem lesznek értékesítési gondjai viszont azon kivitelezőknek, akik a 
nagymúltú Magyar Optikai Művek helyén építenek majd lakásokat a XII. kerületben. 

Ezidáig az ipari területeknek csak egy nagyon szerény hányada hasznosult az em-
lítettektől eltérően. Ezek, az úgymond egyéb funkciójú területek többnyire szétszór-
tan fordulnak elő a város legkülönbözőbb pontjain. Ez, valamint az a tény, hogy 
ezek a területek általában kicsik, jelentősen megnehezíti az újrahasznosításukat. Ide 
sorolhatók azok a területek, amelyek néhol parkolóként hasznosulnak (pl. a Rendőr-
ség Teve utcai székházával szembeni elhagyott ipari terület) vagy raktárként, ame-
lyek iránt az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt a kereslet (pl. a XIII. kerületi 
Szerszámgépipari Vállalat területének egy része, amit a Külkereskedelmi Bank 
vásárolt meg).  

A vizsgálat során természetesen akadtak olyan területek is foltszerűen, ahol a régi 
gyár maradványait már teljesen eltüntették, de a terület még üres (pl. Újpesti Tégla-
gyár területe), mert az újrahasznosítása nem kezdődött meg. De előfordultak olya-
nok is, amelyeken még a bezárt gyárak pl. Csepeli Kenyérgyár, a Soroksári úti 
Gyapjúfonó lepusztult épületei álltak. Ezeknek a további sorsa tehát egyelőre bi-
zonytalan, s nem tudható, hogy mi történik velük a jövőben.  Mindenesetre hosszú 
távon elképzelhető, hogy ezek a régi ipari területek az eddigieknél sokoldalúbban 
(szabadidő, sport, kulturális létesítmények építésével) hasznosulnak majd, illetve, 
hogy a lakóépületként hasznosítottak aránya növekedni fog. 

Összegzés 

Budapest tradicionális ipari területeinek az elhelyezkedésében nem történt rele-
váns változás az elmúlt évtizedben, hiszen nem került sor azok tömeges áthelyezé-
sére vagy kitelepítésére, továbbra is a pesti oldalon fordulnak elő főképp. Látványo-
san módosult viszont az általuk elfoglalt terület nagysága, durván a felére csökkent, 
s jelenleg kb. 4–4,5%-át teszik ki a főváros területének. A korábban összefüggő, 
kiterjedt ipari területek „felszakadoztak”, „feldarabolódtak”, s kisebb, foltszerű 
egységekre estek szét. Ez elsődlegesen a funkcióváltásnak tudható be, amelynek 
gyökerei az iparban zajló változásokból fakadnak. Ez ma még egyáltalán nem te-
kinthető lezárt folyamatnak. Éppen ezért az ipari területek nagyságának csökkené-
sével a jövőben is számolni kell, melynek üteme azonban mindenképp lassulni fog. 
Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az ipar nem fog eltűnni a főváros gazdasági 
életéből, a továbbiakban is szükség lesz rá éppúgy, mint a nyugati nagyvárosokban 
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(Rodwin 1991), csak jelentős átalakulásokon megy keresztül, hogy megfeleljen a 
XXI. század kihívásainak. 

A fővárosban végbement eddigi folyamatok számos közös vonást mutatnak a 
nyugat-európai nagyvárosok ipari területein tapasztaltakkal, mintegy megkésve is, 
de követik azokat. Ugyanakkor felfedhetők hasonlóságok a kelet-európai városok-
ban megfigyeltekhez is. Mindezek együttesen azt vetítik előre, hogy az Európa két 
különböző felében fejlődő városok egyre inkább hasonlóvá válnak egymáshoz 
(Weclawowicz 1992). 

Összességében mindezek a folyamatok a város szerkezetét, funkcionális tagozó-
dását, valamint az adott városrész külső megjelenését, image-t, lokális társadalmát 
sem hagyják érintetlenül, amelyek feltárása a kutatás folytatását, ilyen irányú elmé-
lyítését igényli. 

Jegyzet 
1 Ezúton is köszönetemet fejezem ki az OTKA-nak az F 016238-as számon nyilvántartott, „Az ipar 

szervezeti és strukturális átalakulásának földrajzi térkapcsolatai a Központi Régióban” c. kutatás tá-
mogatásáért. 
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KONFERENCIA BESZÁMOLÓ 

A SZERKEZET-ÁTALAKÍTÁS ALATT LÉVŐ RÉGI 
IPARVÁROSOK ÉS IPARI TÉRSÉGEK JÖVŐJE  

– A FOCUS PROJEKT  
Krakkó, 1999. november 8–9. 

 
Az 1980-as évek végére a közép- és kelet-európai országokban is egyre inkább 

érezhetővé vált a fordista tömegtermeléshez kötődő gazdasági paradigmaváltás, ami 
jelentős problémákat okozott e térség országaiban a nagy nyersanyag-kitermelő és 
alapanyaggyártó vállalatokat koncentráló hagyományos ipari térségekben. E prob-
lémák felerősödéséhez jelentős mértékben hozzájárultak az 1990-es évek elején 
elindult, és a rendszerváltáshoz kötődő gazdasági–társadalmi átalakulás folyamatai 
is. A közép- és kelet-európai országokban, a hagyományos iparvárosokban és ipari 
térségekben bekövetkező strukturális változások a területfejlesztés számára is kihí-
vást jelentenek. A régi ipari térségek szerkezet-átalakítása a területi tervezés számá-
ra gyakorlatibb feladatot kínál, fontos, hogy ezeket a tapasztalatokat nemzetközi 
szinten megosszuk egymással, és egy kutatási projekt keretében összehasonlítsuk e 
stratégiák feltételeit.  

A Területi Tervezésért, az Építésügyért és a Városfejlesztésért felelős Német Szö-
vetségi Minisztérium kezdeményezésére 1992-ben létrehozták a területi kutatások-
kal foglalkozó közép- és kelet-európai intézetek együttműködési hálózatát (Net-
work of Spatial Research Institutes in Central and Eastern Europe). A részt vevő 
intézetek a hálózat legfontosabb céljaként a területi tervezéssel és a területfejlesz-
téssel kapcsolatos európai kérdések közös kutatását, illetve az újabb kutatási 
együttműködési lehetőségek megnyitása érdekében az aktuális kutatási eredmé-
nyekkel kapcsolatos információcserét jelölték meg. További célként tűzték ki a 
területi kutatás stabilizálását, a politikai tanácsadást és közös kutatási projektek 
kezdeményezését a különböző közép- és kelet-európai országokban.  

A hálózat a megfogalmazott célok elérése érdekében FOCUS néven (The Future 
of Old Industrial Cities and Regions Undergoing Structural Changes – A szerkezet-
átalakítás alatt lévő régi iparvárosok és ipari térségek jövője) egy közös kutatási 
projektet indított útjára. A FOCUS projekt résztvevői Németország, Ausztria, Len-
gyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Románia, Bulgária és 
Ukrajna intézetei, míg társult tagként a projekttel együttműködnek a Balti államok 
kutatóhelyei is. A projekt finanszírozását az EU INTERREG IIC Közösségi Kez-
deményezése mellett a Közlekedésügyért, az Építésügyért és Lakásügyért felelős 
Német Szövetségi Minisztérium, a Gazdaságért és Közlekedésért felelős Osztrák 
Szövetségi Minisztérium és a részt vevő intézetek vállalták magukra. A projekt 
koordinálását a drezdai IÖR (Institute für Ökologische Raumentwicklung – Ökológiai 
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és Területfejlesztési Intézet) vállalta magára. Magyarországot az együttműködésben 
a VÁTI képviseli. 

A projekt során végzett munka két fő részre osztható. A projekt első lépéseként 
1999 novemberében, Krakkóban nemzetközi konferencia került megrendezésre 
azzal a céllal, hogy a résztvevők munkájának segítségével meghatározzák a közép- 
és kelet-európai országokban található hagyományos ipartérségek közös jellemzőit, 
vonásait, problémáit, illetve, hogy megkülönböztessenek bizonyos típusú térsége-
ket. Ezt követően a következő lépés a közös tapasztalatcserén alapuló, a válságtér-
ségek szerkezetváltásával kapcsolatos gazdasági, társadalmi és ökológiai problémák 
transznacionális megoldására irányuló fejlesztési stratégiák kezdeményezése lesz, 
ennek megfelelően a 2000 őszén Drezdában tartandó konferencia már a fejlesztési 
stratégiákkal szándékozik foglalkozni. 

A Krakkóban rendezett konferencia legfontosabb kérdése: Vajon lehetséges-e 
olyan térség típusok meghatározása, amelyek hasonló szerkezet-átalakítási problé-
mákkal kényszerülnek szembenézni szerte Közép- és Kelet-Európában? E kérdés 
megválaszolása érdekében a következő kérdésekre keresték a választ a konferencia 
résztvevői: 
– Melyek a régi iparvárosok és ipari térségek tipikus problémái Közép- és Kelet-

Európában?  
– Miben gyökereznek ezek a problémák, és vajon hasonló körülmények között 

jelentkeznek-e? 
– Milyen indikátorokkal lehet bemutatni e térségeket? 
– Vajon a különböző országokban egyaránt alkalmazhatók a szükséges indikáto-

rok adatbázisai? 
A konferencia plenáris ülésén a tapasztalt kutatók ismertették a hagyományos 

ipartérségekre, az ott tapasztalható szerkezet-átalakítási folyamatokra és fejlődési 
lehetőségekre vonatkozó általános megállapításaikat. Ezek közül az egyik legfonto-
sabb, hogy a vizsgált térségek fejlődésében kiemelkedő szerepet játszott a külföldi 
működő tőke megjelenése, illetve az endogén erőforrások megléte és hasznosítása, 
míg a területi politika az elmúlt évtizedben csak jóval kisebb mértékben volt képes 
befolyásolni a folyamatokat.  

A hálózat tevékenysége a konferencián a résztvevők közötti párbeszéd fokozása 
érdekében három munkacsoportban folyt, melyek tárgya:  

1. munkacsoport: A régi iparvárosok és ipari térségek speciális problémáinak  
jellemzése;  

2. munkacsoport: A régi iparvárosok és ipari térségek válságának okai;  
3. munkacsoport: A régi iparvárosok és ipari térségek bemutatását szolgáló indiká-

torok.  
A közép- és kelet-európai fiatal kutatók részvételének támogatása érdekében az 

egyes munkacsoportokban 4–5 fiatal kutató kapott lehetőséget, hogy az adott tárgy-
körben beszámoljon kutatási eredményéről. 

Bár az 1. munkacsoportban elhangzott előadások a közép- és kelet-európai ipar-
térségek különböző típusait mutatták be, és egymástól földrajzilag távol eső térsé-
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gekre irányították a figyelmet (Észtországtól Ausztriáig, vagy a német–cseh határtól 
a Dnyeper menti iparvidékig számos problémával találkozhattunk), több közös 
vonás is felfedezhető volt e térségek és problémájuk kapcsán. A hagyományos 
iparvárosok vagy ipari térségek fejlődését hátrányosan befolyásoló tényezők közül 
a munkacsoport munkája során összesen hétféle különböző problémakör került 
meghatározásra: 
–  Földrajzi fekvésből adódó problémák  

Főként a fontosabb európai és országos gazdasági központokból való elérhető-
ség (vagy elérhetetlenség) jellemzi; 

–  Gazdasági problémák   
Ezek alapja a hajdan domináns gazdasági ág/ágazat hanyatlása és leépülése, az 
új, innovációra képes ágazatok megjelenésének hiánya, illetve ebből adódóan a 
térség gazdasági versenyképességének alacsony szintje; 

–  Mentális és kulturális problémák  
Leginkább a térségben élő lakosságnak a múltra jellemző gondolkodásmódja, a 
problémák külső megoldására és az új befektetőkre való várakozás, a rugalmas-
ság, illetve a saját erőre való támaszkodás hiánya, az alacsony színvonalú vagy 
specializált oktatás sorolódnak e problémakörbe; 

–  Társadalmi problémák  
Legfontosabb ismérve az átlagjövedelmek tartós és érezhető mértékű csökkené-
se, a munkanélküliség megjelenése és drasztikus növekedése, illetve a jövedel-
mek közötti különbségek jelentős mértékű szélesedése; 

–  Politikai problémák  
Az újonnan jelentkező problémák megoldatlanságából eredő, az adminisztráció 
rugalmatlanságából és a régi beidegződések uralkodásából, illetve a zöld és a 
barna mezős beruházások ellentétéből adódó politikai problémák; 

–  Ökológiai problémák   
A talaj-, a víz- és a légszennyezés növekedése, a megnövekedett egészségügyi 
kockázat, illetve a lepusztult tájkép és a degradálódó városi terek alkotják e 
problémakört; 

–  Imázzsal kapcsolatos problémák  
A potenciális befektetők és lakosok tudatában kialakult kép a városról, vagy a 
térségről jellemzően negatív, és csak igen nehéz fáradságos munkával változtat-
ható meg. 

A hagyományos iparágak tipikusan megjelenő problémái között a globális erede-
tűk, vagy a kelet-európai térségre jellemzők mellett speciális, helyi problémák is 
felfedezhetők. A globalizációval és a poszt-fordista gazdasági paradigmával a ha-
gyományos kitermelő és alapanyagipar elvesztette a termelési folyamatokban betöl-
tött, korábban meghatározó szerepét, a gazdaság húzóerejévé egyre határozottabban 
a tudás alapú iparágak válnak (globális hatás). A volt szocialista országokban tör-
tént rendszerváltás, illetve ahhoz kapcsolódóan a KGST piac összeomlása csak 
felgyorsította e folyamatot (kelet-európai hatás). Nemzeti és regionális szinten főleg 
a politikai keretek nem támogatták a hajdani óriásvállalatokkal jellemezhető  
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hagyományos nehézipart, míg szinte valamennyi ipartérségben számolni kellett a 
helyi jellegű problémákkal is.  

Az ágazat specifikus input-output szerkezete és a versenyképesség szerint a ha-
gyományos ipari ágazatok többféle típusa került meghatározásra:  
–  kizárólag bányászat, a térség gazdaságában csak a bányászat játszott jelentős 

szerepet, feldolgozás nem történik (pl. uránium bányászat – Johanngeorgenstadt, 
szénbányászat – Petrozsény-völgye), 

–  bányászat és a hozzá kapcsolódó ipari tevékenységek, elsősorban a barnakőszén, 
bauxit és vasérc bányászat, illetve az ezekhez szorosan kötődő energetikai ipar, 
alumínium és vaskohászat (pl. Ruhrgebeit, Felső-Szilézia, Tatabánya–Oroszlány), 

–  nehézipari dominancia, elsősorban acélgyártás, gépgyártás, nehézgépgyártás 
illetve hadipar (pl. Közép Vah-völgye, Kelet-Szlovákia, Borsod), 

–  vegyipari dominancia, 
–  textilipari dominancia, 
–  különleges sajátossággal rendelkező gazdaság (pl. Gdansk-i kikötői agglomeráció). 

A hagyományos ipari térségek klasszifikációja során a következő tényezők ját-
szották a legnagyobb szerepet: 
–  a térség település-szerkezete, 
–  a térségre jellemző gazdasági struktúra, 
–  a város/térség mérete. 

E tényezők szerinti vizsgálódás eredményeként három jól elkülöníthető térség-
típus azonosítható: 

Mono-funkcionális települések 

Olyan kis- illetve középvárosok tartoznak e csoportba, amelyek gazdasága kizáró-
lag egy kiemelkedő jelentőséggel rendelkező iparág köré szerveződött. Az ilyen 
városok esetében gyakori, hogy egy nagyvállalat képezi szinte a teljes gazdaságot. 
A szerkezetváltás folyamata a gazdasági szerkezet egyoldalúságának köszönhetően 
e városokban jár a legkomolyabb problémákkal. Jó példa erre a már említett urán-
bányára épülő Johanngeorgenstadt.  

Több funkciós térségek 

Diszperz jellegű települések (nagyobb központokkal), ahol leggyakrabban a szén-
bányászat illetve az acél- és a nehézipar dominál, mely iparágak negatív imázst 
adnak a térségnek. E térségekben a problémák igen komolyak, azonban azok egy 
részét a térség kezelni képes. E csoportba tartozik például a felső-sziléziai iparvidék.  

Sokfunkciós nagyvárosok 

Olyan nagyvárosok és térségeik alkotják e csoportot, amelyek gazdaságában 
egyetlen iparág sincs különleges helyzetben, egyik sem rendelkezik domináns sze-
reppel, aminek köszönhetően imázsuk is gyakran pozitív. A különböző hagyomá-
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nyos iparágak szélesebb skálája és a tercier szektor erősebb jelenléte lehetővé teszi 
a problémák kezelését. Például ilyen sokfunkciós nagyváros Krakkó, ahol a nehéz-
ipar mellett jelentős szerepe van az idegenforgalomnak, az oktatásnak és a kulturá-
lis centrum szerepéből fakadó szolgáltatásoknak is. 

Végső soron a Krakkóban megrendezett konferencia célja a közép- és kelet-
európai országokban található hagyományos iparvárosok és ipari térségek klasszifi-
kációja, a problémák okainak vizsgálata és rendszerezése, illetve a jellemzéshez 
használatos közös indikátorok azonosítása volt. Közvetlenül a konferenciát követő-
en, 2000. év folyamán elkészül a konferencia eredményeit feldolgozó munkaanyag, 
melyet eljuttatnak a szerkezetváltás alatt álló városok és térségek széles köréhez. 
Ezután kidolgozásra kerül az esettanulmányok összehasonlító elemzése, mely során 
a régi iparvárosok és ipari térségek helyzetének áttekintését követően meghatároz-
zák azok speciális problémáit, jellegzetességeit, e problémák okait, a helyzetet 
legtökéletesebben bemutató indikátorokat, majd a projekt szempontjából fontos 
szereplőket. Előreláthatólag 2000 májusában, Drezdában kerül sor egy workshopra 
az összehasonlító elemzések megbeszélése érdekében. 2000 őszén pedig egy újabb 
konferencia kerül megrendezésre a hálózatban résztvevők számára, melynek témája 
már a hagyományos iparvárosok és ipari térségek fejlesztési stratégiája lesz. A 
konferencia fő célja a kutatók és a különböző résztvevők bevonása e stratégiák 
megtárgyalásába és kidolgozásába.  

        
 Grosz András 
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legyen társa oldal
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AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS 
BIZOTTSÁG HÍREI 

HORVÁTH GYULA EURÓPAI REGIONÁLIS 
POLITIKA CÍMŰ AKADÉMIAI DOKTORI 

ÉRTEKEZÉSÉNEK NYILVÁNOS VITÁJÁRÓL 

1) Horváth Gyula Európai regionális politika c. doktori disszertációjának nyilvá-
nos vitájára 1999. december 8-án került sor a Magyar Tudományos Akadémia 
székházában.  

A disszertáció szerzője közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális 
Kutatások Központjának főigazgatója, Széchenyi Professzori Ösztöndíjas. A Pécsi 
Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán a Regionális gazdaságtani dok-
tori program társ-programvezetője, regionális politika és összehasonlító európai 
regionális politika tárgyak előadója graduális és posztgraduális kurzusokon. Tudo-
mányos eredményeit két önálló monográfiában, 15 önálló kiadványban, 130 tudomá-
nyos közleményben jelentette meg, 13 regionális tudományos tárgyú kötetet szer-
kesztett. A regionális tudomány önálló diszciplínává fejlesztésében, a tudományos 
eredmények gyakorlati felhasználásában markáns tudományszervező tevékenységet 
fejt ki. Tagja több hazai és nemzetközi tudományos társaságnak és 1997 óta tagja a 
Kormány Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának is.  

Az Európai regionális politika című munka Horváth Gyula egy évtizedes tudo-
mányos kutató tevékenységének eredménye. A doktori értekezés az európai regio-
nális politika cél-, eszköz- és intézményrendszerének XX. századi fejlődését, az 
azokat befolyásoló gazdasági, politikai és államszervezési tényezőket vizsgálja. A 
mélyebb szerkezeti elemzések a regionális politika kiteljesedésének 1970–1995 
közötti időszakára vonatkoznak, a XXI. századi jövőképek és fejlődési prognózisok 
2010-ig terjednek. A szerző mind tudományos, mind gazdaságpolitikai tekintetben 
jelentős hiány pótlására vállalkozott a magyar szakirodalomban, amikor a közösségi 
és a magyar regionális politika monografikus feldolgozását tűzte ki céljául. A ma-
gyar csatlakozási stratégia szempontjából a harmonizációs törekvések mellett külö-
nösen fontos az, hogy miként alakul a közösségi regionális politika feltételrendsze-
re. A mű megközelítésmódja interdiszciplináris jellegű, elméleti részei definiálják a 
fontosabb területfejlesztési fogalmakat és kategóriákat, ismertetik a terminológiák 
tartalmának fejlődését, utalnak az elmélettörténeti összefüggésekre. A szerző tekin-
télyes méretű és jó minőségű szakirodalmi anyagot dolgozott fel, amit saját kutatási 
eredményeivel egészített ki. Ennek eredményeként kiemelkedő elméleti felkészült-
séggel alátámasztva tudja meghatározni a magyar felzárkózás és az EU tagság szem-
pontjából kiemelkedően fontosnak tartott területfejlesztés konkrét feladatait. 
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2) A doktori disszertáció, amely könyv alakban 1998-ban jelent meg a Dialóg 
Campus Kiadónál, hét fejezetből áll. Az első fejezetben a szerző a területfejlesztés 
intézményesülésével, célrendszerével, a regionális politika fejlődésének súlypontja-
ival foglalkozik. A második fejezet az Egyesült Királyság, az Ír Köztársaság,  
Olaszország és Kelet-Európa példáján keresztül mutatja be a területi fejlődési pá-
lyák és fejlesztési modellek típusait. A harmadik fejezetben Horváth Gyula a terüle-
ti fejlődést befolyásoló tényezők szerepével foglalkozik a posztindusztriális Euró-
pában, míg a negyedik fejezetben az állam és a régiók közötti hatalommegosztás 
témakörét vizsgálja, érintve a regionális politika központi szabályozását, az állami 
regionális támogatások átalakulását, a középszintű közigazgatás megerősödését és a 
regionalizmus térnyerését. Az ötödik fejezetben az európai integráció kohéziós 
politikáját mutatja be a szerző. A mű hatodik fejezete a magyar regionális politikát 
elemzi, az intézmény- és eszközrendszer értékeléséhez saját kutatások és a Dél-
Dunántúlon folytatott fejlesztési tanulmányok eredményei szolgáltatnak empirikus 
adatokat. A zárófejezetben Horváth Gyula az európai regionális fejlődés és politika 
XXI. századi perspektíváiról fejti ki véleményét. 

Három OTKA, két PHARE ACE és az EU PECO programja által finanszírozott 
kutatások során a szerző feldolgozta az angol, olasz és orosz nyelvű regionális poli-
tikai szakirodalmat, illetve a területi fejlődés elemzéséhez, a területfejlesztés esz-
köz- és intézményrendszerének tanulmányozásához elengedhetetlen mértékadó 
közgazdaság-, történet-, politika- és jogtudományi munkákat. A publikált szakiro-
dalmi forrásokon kívül a könyv felhasználja az elemzett országok politikai doku-
mentumait, merít nem publikált koncepciókból és regionális munkaanyagokból. A 
területi fejlődési folyamatok elemzése széles statisztikai adatbázison nyugszik, 
nemzeti statisztikai évkönyvek, regionális adattárak és EU-programozási dokumen-
tumok adatait a szerző önálló feldolgozásban közli, a 119 táblázat nagy része erede-
ti közlésnek minősül. A táblázatokban közölt információk eligazítanak a regio-nális 
fejlesztés, finanszírozás és a területfejlesztési eredmények értékelésének módszer-
tanában. A 79 ábra többségét a szerző szerkesztette. 

3) Az értekezés hivatalos bírálói Bartke István, Inotai András és Török Ádám vol-
tak.  

Bartke István opponensi véleménye bevezetőjében kiemelte, hogy e disszertáció 
számít az első átfogó és részletes elemzésnek a vizsgált témában, időszerűségét 
pedig hazánk uniós csatlakozási törekvései egyértelműen alátámasztják. Az oppo-
nens hangsúlyozta, hogy a szerző doktori értekezése elkészítéséhez hatalmas meny-
nyiségű tényanyagot dolgozott fel, kiemeli a munka kézikönyv-jellegét, amely a 
szakemberek számára a meghatározó alapművek közé emeli a disszertációt.  

Bartke István három kérdés köré csoportosította opponensi véleményét. Elsőként 
az állami pénzalapok és célelőirányzatok felhasználásával összefüggésben a 
dekoncentrált, illetve a decentralizált modell kiépítésének lehetőségét elemezte és a 
szerzővel megegyező végkövetkeztetésre jutott, mely szerint a decentralizált irányí-
tási séma kiépítése lenne a követendő példa hazánk számára is. Az előzőekhez 
kapcsolódva a második kérdésben a jelenlegi magyar területfejlesztési politika 
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jellemző vonásait vizsgálta, végül a tervgazdálkodási időszak területi irányítási 
rendszerét elemezte. Az opponens kritikai észrevétellel illette a szerző azon megál-
lapítását, hogy a megyei és helyi tanácsok nem számítottak a területfejlesztés lénye-
ges szereplői közé, bár rögtön hozzáfűzte, hogy a dekoncentrált modell jelentős 
hibákat is magában foglalt, területi koordinációs készsége meglehetősen rosszul 
funkcionált. Bartke István arra a következtetésre jutott, hogy első lépésben a terület-
fejlesztési források minél szélesebb körét kellene a területi irányítás hatókörébe 
utalni, valamint a megyei közigazgatás kereteit irányítási tartalommal ellátni, és 
csak ezt követően valósítható meg egy minőségi változás, a régiók szerepének felér-
tékelése, a területi irányítás decentralizált modelljének tényleges kivitelezése. 

Bartke István a városfejlesztés témaköréhez kapcsolódva annyi kiegészítést fűzött 
a disszertációhoz, hogy az urbanisztika a várost régóta, mint komplex természeti–
gazdasági–társadalmi stb. képződményt értelmezi. 

Inotai András a disszertáció általános értékelésében többek között kiemelte, hogy 
ilyen átfogó összegzésre a mai magyar tudományos élet képviselői közül csak na-
gyon kevesen képesek. A gazdasági–társadalmi modernizációból, a globalizációból 
és az Európai Uniós tagságra való felkészülésből adódó hármas kihívás pedig a 
disszertáció aktualitását mutatja. Az opponencia második részében az értekezés fő 
tudományos értékei, a magyar regionális politika megvalósítása szempontjából tett 
legfontosabb megállapítások kerültek összefoglalásra. Tisztán a felsorolás szándé-
kával Inotai András szerint ezek a következők: a régió abszorpciós képességének 
szerepe a regionális fejlesztési politika sikerében, a minőségi tényezők elsődleges-
sége a regionális fejlesztés eredményeinek fenntarthatóságában, a mindenkori poli-
tikai erőviszonyok szerepe a regionális politikák alakításában, a központi és a regio-
nális fejlesztés szerves összekapcsolása a sikeres regionális politika érdekében, a 
regionális/lokális tudat szerepe a regionális politikában, a felülről és kívülről törté-
nő modernizáció sikertelensége az elmaradott régiókban, a modern funkciók szere-
pe a települések regionális központtá válásában, a nemzetközi regionális kapcsola-
tok fejlesztésének fontossága, a fejlesztő állam és eszközeinek nélkülözhetetlen 
szerepe a sikeres regionális politikában, a regionalizmus további térhódításának 
prognózisa Nyugat- és Közép-Kelet-Európában, valamint a meghatározó belső 
feltételek mellett a külső támogatások szerepe a regionális  felzárkózásban. 

Inotai András kritikai megjegyzései között elsődlegesnek azok az észrevételek 
számítanak, melyekben a minőségi fejlesztési stratégia előfeltételeinek bemutatását, 
a „modernizációs robbanás” időigényét, az ún. „kritikus tömeg” legfontosabb 
elemeinek és szükséges nagyságrendjének meghatározását hiányolta. Kiemelte, 
hogy egy régió relatív fejlettsége még egyáltalán nem jelent garanciát arra, hogy a 
későbbiekben innen induljanak ki a dinamizáló hatások a kevésbé fejlett régiók felé, 
vagy akár, hogy e régió további fejlődése önmagában biztosítva lenne. Az opponens 
hiányolta annak magyarázatát, hogy az Olaszország által követett sajátos moderni-
záció – a régi technológia import útján történő megújítása – mennyiben különbözik 
a más országok esetében alkalmazott hasonló modellektől, mi biztosította az idő-
szakos és látszatmodernizáció helyett a fejlett világban való megkapaszkodás lehe-
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tőségét. Inotai András kritikával illette az Európai Unió szerepének bemutatását a 
regionális kohézió jövőbeli erősítésében, hiányolta annak prognosztizálását, hogy 
vajon milyen szerepet fognak játszani a kontinens regionális fejlődésében a (nyu-
gat-)európai erőegyensúly-eltolódások, az euro bevezetése. Végül az opponens 
nyomatékosította azon véleményét, mely szerint a közép- és kelet-európai társult 
országok nem egy régiót képviselnek, fejlődési mintáik és fejlesztési stratégiáik 
jelentősen különböznek, és ez a történelmileg kialakult differenciáltság a jövőben 
valószínűleg csak még tovább fog erősödni.  

A harmadik opponens, Török Ádám kiemelte, hogy a regionális politikát hasonlóan 
igényes és korszerű módon, ugyanakkor széles körben tárgyaló tankönyv Horváth 
Gyula munkájáig nem állt rendelkezésre. 

Török Ádám kritikai észrevételei között megemlítette, hogy a szerző azon fontos 
megállapítása, miszerint az európai identitás megteremtése mellett a regionalizmus 
volt a fő dinamizáló tényező a második világháború utáni Nyugat-Európa politikai 
és gazdasági fejlődésében, meglehetősen röviden kerül kifejtésre. Véleménye sze-
rint a központi hatalom ún. „tehermentesítési tézise” csak másodlagos jelentőségű 
motívumnak tekinthető. Az opponens hiányolta a keresletnövelő állami beavatko-
zás és a gazdasági térszerkezet átalakulása közötti összefüggés bemutatása kapcsán 
a hosszabb távú gazdaságpolitikai hatások elemzését, az előnyök és hátrányok ösz-
szevetését, annak eldöntését, hogy vajon melyik hatás befolyásolja tartósabban a 
gazdaság működési feltételeit. Török Ádám megjegyezte továbbá, hogy a szerző az 
ír regionális politika elemzésekor nem fejtette ki a regionális szemléletű oktatási 
politika kidolgozásának és az ír munkaerőbázis gyors korszerűsödésének az iparfej-
lődésre és a működőtőke-import mikroszerkezetére gyakorolt hatásait. Az opponens 
hiányolta, hogy a kelet-európai regionális fejlődés folyamatait bemutató részben 
elmaradt a vitathatóan magas szófiai regionális fejlettség magyarázata, és szerke-
zetileg oda nem illőnek érezte az orosz regionális politikáról írt alfejezetet. Végeze-
tül Török Ádám kritikai észrevételeit azzal az ajánlással zárta, hogy a szerző jelen 
kutatómunkájának folytatásaként végezze el a magyar régiók mélyebb, aktuális 
versenyképességi elemzését.  

4) Horváth Gyula válaszában kiemelte, hogy az opponensek az értekezés tudomá-
nyos eredményeit összefoglaló megállapításaival egyetért, és csupán a kritikai meg-
jegyzésekre, a kutatások új irányaira vonatkozó javaslatokra reflektál. 

Az opponensek véleménye alapján öt olyan fontos kérdéskört különített el a szer-
ző, melyek válaszokat és részletesebb magyarázatokat igényelnek: 

1) A területfejlesztés intézményrendszerének fejlődéstörténete; 
2) A négy fejlődési modelltípus sajátosságainak értelmezése; 
3) A magyar területi fejlődés és regionális politika kritikus pontjainak értelme-

zése, az átalakulás mérlege, a magyar regionális politika jövője; 
4) A régiók szerepe az európai gazdasági tér formálásában; 
5) Az Európai Unió felfogása a regionális kohézió erősítéséről. 
A fejlődéstörténeti összefüggések kapcsán Horváth Gyula egyetértett Török 

Ádámnak azzal a megállapításával, hogy a tudatos térszervezés fejlődéstörténete 
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elnagyoltan került bemutatásra. A szerzőt elsősorban terjedelmi korlátok gátolták 
abban, hogy az európai területi fejlődés, a változatos gazdálkodási formák, a telepü-
léshálózat és az államszervezet hosszú történeti fejlődésének fontos területszervezé-
si csomópontjait elemezze, máig érvényes tanulságait megfogalmazza. E kérdéseket 
a modell-országok területi–történeti fejlődését tárgyaló korábbi munkáiban elemez-
te, az értekezésben mindössze a modern területfejlesztési intézményrendszer kiala-
kulásának közvetlen történeti előzményeire utalt. 

A három regionális modelltípus sajátosságainak értelmezése kapcsán felmerült 
észrevételekre reagálva a szerző az északkelet- és közép-olasz régiók sikerét az 
alábbiakra vezette vissza: 
a) policentrikus területi szerveződés, a városi funkciók széleskörű elterjedése, erős 

kis- és középvárosi hálózat; 
b) a kooperációs kultúra, a társadalmi szolidaritás ereje, jelentős szakmai és társa-

dalmi mobilitás; 
c) az ipari terek integrációjának intézményesítése, a szorosan együttműködő vál-

lalkozások nagy száma, a klaszteresedő, hálózatos gazdaság tudatos szervezése, 
stratégiai szövetségek kialakítása. 

Az olasz modernizáció tapasztalataiból arra a következtetésre juthatunk – fogal-
mazott válaszában Horváth Gyula –, hogy a globális gazdaságban a dinamizáló 
hatások nem csupán a nemzeti tér magterületeinek diffúziójától, hanem a rugalmas 
termelési hálózatok tevékenységei koncentrált megtelepedésének feltételeiből is 
adódnak. 

A szerző egyetértett Inotai Andrással és Török Ádámmal a regionális versenyké-
pesség fontosságát illetően. Véleménye szerint egy régió versenyképességének 
meghatározásához gazdag módszertani eszköztár és eredmények állnak rendelke-
zésre, közülük is kiemelhetők a gazdaság szerkezeti jellemzői.  

Az expanzív gazdasági fejlődés ír modelljét sok tényező részben tudatos, részben 
pedig szerencsésen véletlenszerű összefonódásaként lehet leírni. A gazdasági fejlő-
dést serkentő faktorok láncolatából négy meghatározó jelentőségű emelkedik ki, 
melyek együttesen hozták létre a modernizációs robbanáshoz szükséges kritikus 
tömeget. Az első elem a partneri kapcsolatokra építő kormányzati politika intéz-
ményrendszerének megteremtése, második a szigorúan takarékos költségvetési 
politika, harmadik az Európai Unió támogatási politikájának változása, végül a 
negyedik befolyásoló elem az általános gazdaságpolitikai célok teljesülését segítő 
ágazati programok és ösztönzők biztosítása. 

Török Ádám kritikai észrevételére válaszolva Horváth Gyula jogosnak tartotta a 
viszonylag magas szófiai fővárosi fejlettség magyarázatának hiányosságával kap-
csolatos megjegyzést. A felhasznált szakértői források becsült adatokat tartalmaz-
nak, és a régió kiemelkedő pozícióját mutatják. A bolgár gazdaságban szigetszerűen 
megnyilvánuló modernizációs jelenségek kizárólagos gyűjtőpontja a főváros, ugyan-
akkor a kelet-közép-európai regionális fejlődés egyik lényeges sajátosságára, a 
„backwash”-hatásra, a fővárosokat közvetlenül környékező térségek (NUTS 3 régiók) 
rendkívül alacsony teljesítőképességére is jó példa Szófia megye. Az orosz regionális 
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fejlődést és politikát bemutató alfejezettel a szerzőnek az volt a szándéka, hogy 
bemutassa, milyen kedvezőtlen örökséget hagyományozott a szovjet modell a biroda-
lom legnagyobb utódállamára, másrészt érzékeltesse a konzekvens államszervezési és 
regionális politikai alapelvek hiányából származó dezintegrációs folyamatokat. 

A magyar területfejlesztés kritikus pontjaival és annak európai kompatibilitásával 
kapcsolatosan Horváth Gyula jogosnak tartotta Bartke István észrevételét, miszerint 
a tágabban értelmezett területi irányítás – amelynek meghatározó döntési és egyben 
szervező központja volt a megyei pártbizottság – igen széles hatókörrel rendelke-
zett, a látens alkumechanizmusokban az érdekérvényesítő képességek jól érvénye-
sülhettek, nem kis mértékben a nagyrégiók közötti különbségek mérséklését is 
szolgálva. A szerző szintén egyetértett Bartke István azon megállapításával, hogy az 
urbanisztika a várost, mint komplex képződményt kezeli, a városfejlesztés gyakor-
lata azonban még Nyugat-Európában sem ezeket az elveket követte. A szerző hi-
vatkozott az európai térstruktúra jövőjét vázoló European Spatial Development 
Perspectives-re, amely kiemelten kezeli a város és vidéke közötti partnerséget, 
valamint a városi gazdaságok diverzifikált fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.  

Mindhárom opponens érintette a régiók problémáját. Kitüntetett figyelmet fordí-
tottak a területi középszint gazdaságpolitikai funkcióinak, hatalmi struktúrában 
elfoglalt pozícióinak és a magyarországi közigazgatási fejlődés várható irányainak. 
Az opponensek észrevételeire reagálva Horváth Gyula négy tényezőre vezette visz-
sza a regionalizmus térnyerését. Véleménye szerint ide sorolhatók a regionális etni-
kai mozgalmak, a társadalomirányítás funkcionális elemeinek racionalizálása, a 
regionális érdekartikuláció megnyilvánulása, végül a közös összehangolt uniós 
regionális politika. A regionális önkormányzat intézményi struktúrájára ma még 
több alternatíva képzelhető el. A lehetséges változatok megvalósulását többek kö-
zött az befolyásolja, hogy milyen alkotmányos pozíciókat szán a politikai döntésho-
zó a régióknak, milyen választási rendszer alapján szerveződnek meg a regionális 
testületek, miként alakul finanszírozási rendszerük, milyen elvek alapján működik a 
régiók jogszabályalkotása, és milyenek lesznek kapcsolataik a települési és a me-
gyei önkormányzatokkal.  

Az opponensek közül mindenekelőtt Inotai András fogalmazott meg kérdéseket az 
Európai Unió kohéziós és strukturális politikájának elveiről, megvalósításuk gya-
korlatáról és a bővítés várható következményeiről. Horváth Gyula válaszában ki-
emelte, hogy az uniós reformok azért érdemelnek fokozott figyelmet, mert az euró-
pai kohézió erősítésében az integráció strukturális és kohéziós alapjaiból nagyság-
rendekkel nagyobb támogatásban részesülnek a régiók, mint a nemzeti regionális 
forrásokból. A hatékonysági követelmények gyenge érvényesülésének egyik leg-
főbb okaként a támogatások szétaprózottságát nevezte meg. A szerző véleménye 
szerint a nemzetállam alapvető érdeke lesz a jövőben, hogy a gazdaságpolitika 
irányítása feletti hatalmát a külső – globalizációs és integrációs – nyomás hatásából 
az országhatáron belüli döntési potenciál növelésével, a régiók szabályozott érdek-
érvényesítő képességének fokozásával kísérelje meg ellensúlyozni. A keynesiánus 
gazdaságpolitika tradicionális regionális fejlesztési gyakorlata az új paradigmában 
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már nem alkalmazható sikeresen, az állami regionális politikát a régiók saját politi-
kája váltja majd fel. Az európai integráció az irányítás különböző – szupra-
nacionális, nemzeti és szubnacionális – szintjei közötti hatásköri és döntési jogosít-
ványok újrafogalmazását kényszeríti ki. Az állam intézményszabályozó és politikai 
szereplőket orientáló funkciója szétválik. Horváth Gyula szerint az Unió regionális 
politikájának megszervezése óta a legfontosabb reformlépésnek a partnerség elvé-
nek bevezetése és alkalmazása tekinthető. A partnerség révén a korábban konzulta-
tív szerepkörre kényszerített szubnacionális aktorok a döntési mechanizmus fő 
áramlatába kapcsolódhattak be. A nemzeti sajátosságok, a történelmi hagyományok 
vagy éppen a külső függéstől való félelem motiválta védekezés következtében az 
intézményi struktúrákban még ma is alapvető különbségek figyelhetők meg a tagál-
lamok között. Ezzel párhuzamosan azonban az is érzékelhető, hogy a közös köve-
telmények megfogalmazása iránti igény fokozatosan tért hódít a gazdaságon kívüli 
szférákban, úgy tűnik, hogy az Európai Unió minden kétséget kizáróan szisztemati-
kus szervezőmunkát generál a tagállamok autonóm működési rendszereinek integ-
rálására. E szándék tükröződik a kötelező érvényű EU-jogszabályokban, a regioná-
lis politikai alapelvek érvényesítésének szigorú követelményeiben és a hatékonysá-
got fokozó működési rendszerek (pl. a monitoring) elterjesztésében. 

Horváth Gyula befejezésül megjegyezte, hogy az opponensek felvetései, javasla-
tai új kutatási feladatok egész sorát ölelik fel. A XX. századi európai területi fejlő-
dés teljes körű vizsgálata, az új évszázad kihívásai a regionális tudomány kutatói-
nak bőséggel kínálnak kutatási programokat. 

Horváth Gyula válaszait az opponensek elfogadták. 
5) Enyedi György akadémikus által vezetett bíráló bizottság 21 ponttal, az elérhe-

tő maximális pontszámmal értékelte a doktori disszertációt, és Horváth Gyulának 
az MTA Doktora címet adományozta. 
 
        Koltai Zoltán 
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BESZÁMOLÓ A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA  

1999. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
1) A Településtudományi Bizottsággal együtt februárban, az MTA székházban 

sikeres konferenciát rendeztünk a „Településügy helyzete” címmel. A résztve-
vők száma 70–80 fő között volt. A konferencia állásfoglalást adott közre, ame-
lyet eljutatott a szakmai szervezetekhez.  

2) A Bizottság 1999 áprilisában az MTA Stratégiai Kutatások keretében folyó, „A 
területfejlesztési program tudományos megalapozása” c. program kutatásainak 
bemutatására konferenciát rendezett Budapesten, az MTA Székházban. A konfe-
rencia délutánján pódiumbeszélgetést rendeztünk a „Regionális tudomány – Regi-
onális politika együtt és külön-külön” címmel, ahol vezető kutatók és politikusok 
mondták el véleményüket. A sikeres tanácskozás résztvevőinek száma 100–120 fő 
között volt (az ismertetést lsd. Tér és Társadalom 1999. 1–2. 191–194.). 

3) Júniusban a Bizottság a Dialóg Campus Könyvkiadóval közös könyvbemutatót 
szervezett Horváth Gyula „Európai regionális politika” és Rechnitzer János 
„Területi stratégiák” c. monográfiájáról. 

4) A Bizottság januárban tartott téli ülésén megtárgyalta Horváth Gyula doktori 
címre benyújtott pályázatát. Ezen az ülésen került alapos megvitatásra egy do-
kumentum, amely a „A regionális tudomány, mint önálló diszciplína” címmel 
került összeállításra. A tagtársak által egyhangúan támogatott memorandumot 
(Tér és Társadalom 1998. 3. 162–163.) eljutattuk az MTA elnökének, hogy a 
diszciplína vitában a véleményünket vegyék figyelembe. Eddig nem kaptunk 
választ a beadványunkra.  

5) A Bizottság tavaszi ülésén egy beterjesztést tárgyalt, Pálné Kovács Ilona doktori 
cselekményre beadott pályázatát. A cselekmény megindítását a bizottság doktori 
fokozattal rendelkező tagjai támogatták. 

6) A bizottság őszi ülésén megtörtént a tisztségviselők megválasztása (Tér és Tár-
sadalom 1999. 3. 131–132.), illetve megbízás történt az Oktatási Munkabizottság 
megalakítására (vezető: Buday-Sántha Attila tanszékvezető egyetemi tanár, Janus 
Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar). Az Oktatási Munka-
bizottság novemberben Pécsett ülésezett, megkezdődött az oktatási tematikák fel-
térképezése, a tananyagok összegyűjtése, az oktatási programok egyeztetése. 

7) A Bizottság munkájáról a szakmai közönséget rendszeresen tájékoztatjuk a Tér 
és Társadalom folyóiraton keresztül, mivel az MTA Regionális Tudományos 
Bizottsága hírei önálló rovatban jelennek meg. 

8) Örömünkre szolgál, hogy 1999-ben két doktori címre érkezett be pályázat. Az 
egyik a védéssel sikeresen lezárult (Horváth Gyula), a másiknak a nyilvános vi-
tára történő előkészítése megtörtént (Pálné Kovács Ilona). 

9) A taglétszámban 10–15%-os növekedés tapasztalható, ami döntően a sikeres 
rendezvényeknek, illetve a téma iránti növekvő érdeklődésnek köszönhető.  

 

Győr, 2000. január 28.    Rechnitzer János DSc. 
        elnök 



 

TISZTELT IFJÚ REGIONALISTÁK! 
 

Az MTA Regionális Tudományos Bizottság és az MTA Regionális Kutatások 
Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete 2000. június 1–2. között 
immár másodszor rendezi meg az Ifjú Regionalisták Konferenciáját. 

A konferencia helyszíne: MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete, 
Győr, Liszt F. u. 10. 

A konferencia célja bemutatkozási lehetőséget adni a regionális tudományban és a 
kapcsolódó tudományterületeken (geográfia, közgazdaságtan, szociológia) dolgozó 
fiatal kutatóknak. A rendezvényen, terveink szerint, jelen lesznek a hazai regionális 
tudomány jeles képviselői is. 

A konferencián részt vehet bárki, aki maximum 3 éve rendelkezik PhD. fokozattal, 
vagy doktori tanulmányai folyamatban vannak. 

Amennyiben részt kíván venni a konferencián, előadása szövegét kinyomtatva és 
lemezen 2000. április 30-ig kérjük elküldeni az alábbi címre:  
 
Nárai Márta vagy Hardi Tamás 

MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet 
9002 Győr, Pf. 420. Tel.: 96/516–576 
E-mail: naraim@edo.rkk.hu vagy hardit@edo.rkk.hu 
     
 
Terjedelem: maximum 10 oldal Word 6.0 formátumban, betűméret: 12, sorköz: 1,5. 
 
 

Várjuk jelentkezését! 
 
 
Tisztelettel: 
 

Rechnitzer János DSc.   Izsák Éva PhD. 
 elnök   titkár 

 
 
Győr, 2000. február 20. 



 

 

MEGJELENT! 
 

Elválaszt és összeköt – a határ 
Szerkesztette: Nárai Márta – Rechnitzer János 

(MTA RKK, Pécs–Győr, 1999 – 307 o.) 
 

Az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos 
Intézetében éppen tíz esztendeje, 1989-ben kezdődtek meg a határ menti együttmű-
ködésekkel foglalkozó kutatások. Kedvező helyzetben voltak a kutatók, hiszen a 
határrégióban a nyolcvanas évek végére soha nem látott mértékben felélénkültek a 
gazdasági, társadalmi, politikai, intézményi és természetesen a személyek közötti 
kapcsolatok, s azok egyre sokoldalúbb struktúrákat alkottak, miközben a pozitív és 
a negatív hatások egész sorozatát indukálták.  

A nyolc tanulmány megkísérli átfogni az osztrák–magyar határrégió jellemzőit. A 
felvezető tanulmány a határ menti együttműködések rendszerét vizsgálja Európában 
és Magyarországon (Rechnitzer János). Az osztrák–magyar határtérség változásá-
nak főbb irányainak, azok tartalmi és formai kereteinek felvillantása után 
(Rechnitzer János) alapos értékelést olvashatunk a határ menti térségekről, mint 
élettérről, s annak változásáról az ott élők véleménye alapján (Nárai Márta). Hardi 
Tamás tanulmánya bemutatja az egyének és közösségek megítélését a határról és a 
másik oldalról, Izsák Éva írásában a szomszédokról a sajtóban kialakított képről 
olvashatunk. A gazdasági blokkban nem a szokásos elemzéseket találjuk meg, ha-
nem a határ menti vállalkozások jövőképének alakulását (Dőry Tibor), Szörényiné 
Kukorelli Irén tanulmánya a kisvállalkozások, s különösen a nők által vezetett szer-
vezetek alkalmazkodásába és gondjaiba kalauzolja el az olvasót, végül a munkaerő-
piac sajátosságait tárja fel Csapó Tamás írása két határ menti megye példáján. 

A tanulmánykötetet hasznosan forgathatják a határrégiókban élők, e sajátos terü-
leti szerkezettel foglalkozók, a helyi, területi, de az országos politikusok is, s mind-
azok, akiket érdekel a hazai térszerkezet átalakulása, illetve annak hatása a különfé-
le területi dimenziókban. A kötet megjelenését és az ahhoz kacsolódó kutatásokat a 
PHARE CBC program támogatta, illusztrálva ezzel, hogy a regionális tudomány is 
hozzájárulhat a határrégió alakításához a jelenlegi folyamatok regisztrálásával és a 
jövőbeli trendek felvázolásával. 
 
A tanulmánykötet 990 Ft-os áron megrendelhető az alábbi címen: 
 
MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet 

9022 Győr, Liszt F. u. 10.  Tel.: (96) 516–570  Fax: (96) 516–579 
 
 
 



 

 

MEGJELENT! 
 

Szirmai Viktória: A környezeti érdek Magyarországon 
(Pallas Stúdió, Budapest, 1999 – 191 o.) 

„…az emberek társadalmi helyzetük, gazdasági, politikai, egzisztenciális és egyéb 
érdekeik szerint látják és értékelik a természeti környezeti problémákat, az egyes 
társadalmi szereplőknek eltérőek a környezeti érdekeik, a természeti környezettel 
kapcsolatos szükségleteik. 

Nagyon különbözőképpen nézünk szembe azzal, hogy a kilencvenes évek Magyar-
országán sokan fontosabbnak tartják (tartjuk) a megélhetést a környezetvédelemnél, 
a természeti környezetnél és az egészségnél is. Mint ahogy különbözőképpen né-
zünk szembe saját környezeti érdekeinkkel is. A környezeti károk kialakításában és 
újratermelésében érdekelt gazdasági, politikai, hatalmi elit épít a kiszolgáltatottabb 
helyzetben lévők környezeti érdekeire, erősíti a környezetkárosító munka és a kör-
nyezet (az egészség) védelme közötti választás korántsem kizárólagos alternatíváját.” 

„…A környezetszociológia szakmai szempontjai (ha úgy tetszik érdekei) szerint 
az eltérő környezeti érdekek a társadalmak működésének törvényszerűségeiből 
fakadó természetes jelenségek. A természeti környezet és az emberek egészségének 
a védelme érdekében részben tudomásul kell venni a környezeti érdekek működési 
sajátosságait, másrészt meg kell érteni a társadalmi szereplők, így a szennyezők, a 
hivatásos és civil környezetvédők, a károkat elszenvedők környezeti magatartását.” 

(Részletek a könyv előszavából) 

A szerző ajánlja művét mindazoknak, akik kíváncsiak a magyar társadalom kör-
nyezeti érdekeire, akik munkájuk, szaktudásuk révén részt vesznek a környezeti 
folyamatok, a környezeti érdekek alakításában, és akik tehetnek is valamit a korlá-
tok ledöntéséért, sokszor saját környezeti problémákkal kapcsolatos egyéb érdekeik 
túllépéséért is. 

 


