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ELŐSZÓ
A szerzők valamennyien tisztelegni
szerettek volna a 75 éves Frisnyák Sándor
emeritusz professzor, a történeti földrajz
kiemelkedő egyénisége előtt azzal, hogy
tudományterületük egy-egy kutatási eredményét
publikálták az emlékkötetbe.
Számomra egy fokkal több ennek az
előszónak a megírása. Sokat töprengtem, hogy
hogyan lehet valakinek a tiszteletkötetébe úgy
előszót írni, hogy ne a korábbi kötetek
gondolatait ismételjem meg. Nos, ahogy múlt az
idő úgy érlelődött meg bennem, hogy egy
személyes hangulatú bevezető kell, amely az
embert mutatja be, és nem egy életrajzi
elemekkel teletűzdelt kronológiai felsorolás.
Szeretném hát tanáromat, tanító mesteremet, főnökömet, kollégámat,
beosztottamat köszönteni e jeles évforduló alkalmából és egyben megköszönni
minden kedves szerzőnek, hogy megtisztelte az ünnepeltet, és tudományos
munkájának egy cikkével köszönti a professzor urat.
Ismeretségünk nagyon régi, hiszen amikor 1968-ban a Bessenyei György
Tanárképző Főiskolára, Nyíregyházára került, a tanárom lett, és rögtön a
szárnyai alá vett. Mondhatom azt is, hogy apai gondoskodással és jótanácsokkal
segítette a pályámat. Több mint 40 éves ismeretségünk alatt e kiváló emberi
kvalitásait megtartotta és a mai napig, számíthatok szakmai és emberi
tanácsaira. De számíthatott valamennyi beosztottja és ismerőse is.
Nem volt köztünk konfliktus annak ellenére, hogy amikor Frisnyák
professzor már a hazai történeti földrajz megbecsült tudósa volt – a Földrajz
Tanszéken kollégák lettünk –, és a Főiskolán (nyugodt szívvel állíthatom),
iskolát teremtett, szerette volna, ha kutatási témának én is a történeti földrajzot
választom. Nem így történt, de nem haragudott meg. Belátta, hogy igazán
kutatni csak megfelelő történelmi-szakmai előélettel lehet. Kollégái közül
viszont több fiatalt „megfertőzött”, és az 1980-as évektől kezdődően többen is
csatlakoztak a történeti földrajzi iskolához.
A kor akkori jeles földrajzosai mind elismerték munkásságát, és mindez
egyben a tanszéki munka elismerését is jelentette.
Hosszú életpálya van Frisnyák professzor mögött, de munkabírása alig
csökkent. 1997-ben habilitált, majd munkássága, kutatási eredményei alapján a
„Tájak és tevékenységek” c. értekezéséért az akadémia az MTA doktori címet
adományozza.
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Bár mindenki úgy érezte, hogy ekkor volt szellemi és emberi teljesítő
képességének a csúcsán, mégis átadta a tanszékvezetést, és mint beosztott tanár
folytatta az oktató-, nevelő- és a kutatómunkát.
Emberi kvalitásai itt is kitűntek. Tudott úgy váltani, hogy nem lett terhes a
környezete számára. Tanácsaira számítani lehetett, de soha nem volt tolakodó és
olyan, aki mások félreállításával szeretne érvényesülni. Köszönésben soha nem
lehetett megelőzni.
Folytatta azt a kutatómunkát, amit kiváló eredménnyel végzett vezetőként
és nyugodtan állíthatom, hogy a nevéhez fűződő „szerencsi
konferenciasorozat”-tal is újat alkotott, amikor egy vidéki gimnázium égisze
alatt – a tanszék szakmai támogatásával – sikeres konferenciasorozatot indított.
Az elmúlt 9 évben professor emeritusként heti rendszerességgel tartja az
óráit, és segíti az időközben intézeti rangra emelkedett tudományos műhely
szakmai munkáját.
Munkásságát nagyon sok kitüntetéssel, elismeréssel jutalmazták. Ilyen
kitüntetést mi nem tudunk adni kedves professzor úr, de hidd el minden szerző
azért ragadott tollat, hogy köszöntsön 75. születésnapodon és azért, hogy legyél
még a földrajz tudományos életének meghatározó egyénisége erőben,
egészségben nagyon sokáig. Sok kis szívből jövő kitüntetés talán felér egy igazi
naggyal.
Ne haragudj – és ne haragudjon az olvasó sem –, ha nem elég magasztos a
méltatás, de most itt inkább az emberi oldaladat szerettem volna bemutatni és
nem a tudományos munkásságodat méltatni. Azt már sokan megtették, de az
emberi kvalitásaid legalább akkora magasságba emelnek, mint a tudományos
munkád.

Nyíregyháza, 2009.

Dr. Hanusz Árpád
intézetigazgató
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NYÍREGYHÁZA ORSZÁGOS POZÍCIÓJÁNAK ALAKULÁSA A
MEGYEI JOGÚ VÁROSOK KÖRÉBEN
(ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK
RENDSZERVÁLTOZÁS UTÁNI FEJLŐDÉSÉRŐL NÉHÁNY
JELLEMZŐ MUTATÓ TÜKRÉBEN)

DR. ABONYINÉ DR. PALOTÁS JOLÁN

A megyei jogú városok olyan városok Magyarországon, amelyek megfelelő
eltérésekkel saját hatáskörükként ellátják a megyei feladat- és hatásköröket. E
városkategóriába tartozó városok több önállósággal, jogosítvánnyal
rendelkeznek a többi városnál, ugyanakkor a kötelezettségük is nagyobb.
Rendelkeznek olyan intézményi feltételekkel, amelyek alkalmassá teszik arra,
hogy magasabb szintű közszolgáltatásokat végezzenek. 23 megyei jogú
városunk van, melybe tartozik valamennyi megyeszékhely, Budapestet kivéve
és öt további város.
Az első megyei jogú városok (1945-1971) II. tanácstörvény alatt
keletkeztek.
1990-ben ismét létrejött a megyei jogú városok kategóriája. A maiak
megyei jogú várossá alakulásának éve Salgótarján és Szekszárd (1994)
kivételével 1990, Érdé pedig 2006.
Nyíregyháza e körben népességnagyságát tekintve a 6. helyen áll. (2006ban 116126 fő volt a lakónépesség száma. A bűvös 100.000 fős lakónépesség
számot 2006-ban Budapesten kívül 8 városunk haladta meg (Debrecen,
Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Székesfehérvár).
A népességszám szórásterjedelme meglehetősen nagy. A felső
szélsőértéken Debrecen (204.104 fő), az alsón pedig Szekszárd (34.759) áll, ami
azt mutatja, hogy Debrecen lakónépessége mintegy hatszorosa a Szekszárdénak.
Tehát méretben nagy a differenciáltság. Hazánkban a megyei jogú városok
átlagnépesség száma 2006-ban 88.538 fő volt, amely érték 1989-ben még
96.909 főtt tett ki. 2006-ra a 23 város közül 1989-hez viszonyítva csak kettőben
(Érden és Kecskeméten) nőtt a népességszám. A szóban forgó
időintervallumban a megyei jogú városállomány össznépességszáma évi
átlagban 11.325 fővel (egy kisvárosi népesség nagysággal) csökkent, miközben
az ország városodottsága (elsősorban a várossá nyilvánítások dinamikussága
miatt) nagymértékben nőtt. Ily módon az össz hazai városállományon belül a
megyei jogú városok súlya népességszám alapján csökkent.
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Meghatározó funkciójuk szerint is óriási különbségek jellemzik ezeket a
városokat. A szakirodalom még e körbe sorolandó viszonylag fejlett, relatíve
korszerű infrastruktúrával rendelkező települések közül is Szolnokot
hídvárosnak, logisztikai központnak, Sopront kapuvárosnak, Egert egyházi
központnak, Dunaújvárost pedig ipari városnak minősíti, míg Nyíregyháza – a
fennmaradó társaival együtt - multifunkcionalitása miatt úgynevezett komplex
város típusba tartozik.
Morfológiai jegyek, illetve funkcionális morfológia alapján is eltérő
kategóriákba tartoznak e városok.
A megyei jogú városaink, a város-hierarchikus rendszerben elfoglalt helyük
alapján is heterogének. Hat város a NUTS-2 szintű tervezési- statisztikai régió
központja. E hat város, plusz még tizenkettő NUTS-3-as szintű megyék
székhelye, a fennmaradó öt pedig csupán a NUTS-4-es szintű kistérségek
központjai.
A 23 város természeti földrajzi adottságai, kialakulásuk, fejlődésüket
befolyásoló társadalmi- gazdasági tényezői, történeti múltjuk alapján is igen
differenciált. Ennek ellenére e körben bekövetkezett pozíció-változás fontos
információk hordozói lehetnek.
A megyei jogú városok körében Nyíregyháza sajátos tulajdonságokkal
rendelkező várostípust képvisel.
Ha Nyíregyháza – rendszerváltozás utáni – pozícióváltozását kívánjuk
minősíteni, akkor részben jelzés értékű alapmutatókra, részben pedig a fejlődés
ütemét, vagy fejlettségi szintjét közvetlen, vagy közvetve jelző úgynevezett
komplex mutatóra, indikátorra kell támaszkodnunk. Ilyen – relatíve sokat
kifejező mutató – a népességszám változást kifejező index, ahol a jelen
népességszámot viszonyítjuk az általunk választott 1989-es bázis évhez. Ez a
létszámváltozás tulajdonképpen a természetes szaporodás és az állandó
vándorlási egyenleg komponensekből tevődik össze és egyfajta alapul
szolgálhat a helyzetértékeléshez.
Amint fentebb már említettük két város kivételével a fennmaradó 21
megyei jogú városban csökkent a lakónépesség száma. A legkisebb ütemű
csökkenés Sopronban, majd pedig Nyíregyházán következett be (az utóbbiban
csupán 3 %-os).
Nézzük meg a továbbiakban, miként alakult a 23 városban a vándorlási
egyenleg? 1989-ben a vándorlási egyenleg (állandó + ideiglenes) 5 városban
volt negatív (Kaposvár, Miskolc, Nagykanizsa, Salgótarján, Tatabánya), 2006ban pedig 9-ben. Ezek: Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Miskolc,
Nagykanizsa, Salgótarján, Szekszárd, Szolnok, Szombathely. Az elvándoroltak
kumulált értéke a bázis évben 2639, a tény évben pedig 3060 főt tett ki.
Nyíregyháza esetében a vándorlási egyenleg pozitív előjelű volt 224, illetve 223
főt tett ki, melyet mindössze 12, illetve 8 város adata múlt felül.
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Összegezve a két évre vonatkozó vándorlási egyenlegeket megállapítható,
hogy a 23 megyei jogú város együtt 1989-ben a vándorlásból 10.547, míg 2006ban 2.642 többletre tett szert. Ez egyben a csaknem két évtizedes tendenciát is
tükrözi, mely szerint a vándorlási egyenleg még mindig pozitív, de dinamikus
csökkenést mutat, valamint a különböző volumenű, arányú és előjelű vándorlási
egyenlegek mögött is nagyon eltérő okok (és tényezőkombinációk) húzódnak
meg. Azt is észre kell vennünk, hogy az országos migrációs tendenciát (az
ország K-i, DK-i részének lassú „kiürülése”) a megyei jogú városok csak
részben tükrözik, és számos más várossal karöltve Nyíregyháza is kivételt
képez.
Viszonylag nagy az informatív ereje a születési-, a halálozási ráta
alakulásának, illetve a természetes szaporodás mutatója módosulásainak.
A születési ráta 1989-ben 10,2 és 13,6 ‰ között mozgott. Nyíregyháza a
bázis évben Kecskemét után második helyen állt a maga 13,0 ‰-es értékével.
2006-ra 10,3 ‰-re csökkent a nyíregyházi mutató értéke, s ezzel a negyedik
helyre csúszott le.
A halálozási ráta 1989-ben 9,4 ‰, 2006-ban 10,5 ‰ volt Nyíregyházán,
mely értékekkel a negyedik, illetve az ötödik „legjobb” helyezést ért el. Ez a
viszonylag kedvező relatív hely a település relatíve alacsony átlagéletkorának és
a javuló egészségügyi ellátásnak köszönhető.
A természetes szaporodás a fentiekből következően a bázis évben + 3,6 ‰,
2006-ban pedig -0,2 ‰ volt. Ezekkel az értékekkel a „mezőnyben” 1989-ben a
második, 2006-ban pedig a negyedik helyen állt.
Tehát a népességszám változásra vonatkozóan összességében leszögezhető,
hogy a népmozgalmi adatok hektikussága miatt Nyíregyházán a még relatíve
kedvező természetes szaporodás-mutatók ellenére is hosszabb távon enyhe
népességszám csökkenés következett be.
A különböző társadalmi-gazdasági folyamatok alakulását nagymértékben
befolyásolja a korstruktúra, amelynek szemléltetésére és jellemzésére a korfán
kívül az öregedési index szolgál. Nyíregyházára vonatkozóan mind 1989-re,
mind pedig 2006-ra vonatkozóan leszögezhető, hogy a 23 megyei jogú városból
a legkedvezőbb értéket mutatja, mindkét időpontban Nyíregyháza öregedési
indexe mutatta a legalacsonyabb értéket, de míg 1989-ben a felső szélsőértéken
Hódmezővásárhely, Pécs, Békéscsaba és Szeged állt, addig 2006-ban
Veszprém, Dunaújváros, Miskolc, Salgótarján és Pécs vette át ezt a szerepet. E
mutatók figyelemmel kísérése a fejlesztési prioritások meghatározásában is
orientál bennünket, amikor pl. a különböző korcsoportba tartozó lakosság
infrastrukturális ellátó kapacitásokat alakítjuk ki, illetve fejlesztjük, bővítjük.
Fontos mutató napjainkban a munkanélküliség fajlagos értékének alakulása
is. A munkanélküliség relatív nagyságának egyik jelzőszáma az ezer lakosra
jutó nyilvántartott álláskeresők száma. Igaz, hogy gyorsan változó világunkban,
vagy épp napjainkban - a pénzügyi és gazdasági válság időszakában - mind
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volumenében, mind arányaiban, rövid időintervallumban is merőben más képet
mutathat, mégis hasznosítható következtetéseket lehet levonni egy
pillanatfelvételről is. A szóban forgó indikátor a megyei jogú városok esetében
nagyon differenciált képet mutat. 2007-ben legalacsonyabb értéket Sopron, Érd,
Győr, Tatabánya és Veszprém mutatott. A legnegatívabb helyzetről viszont
Salgótarján, Miskolc, Kaposvár, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Békéscsaba,
Debrecen adatai árulkodtak (ábra).
Nyíregyháza a 8. helyen állt Kecskemét és Szekszárd mutatóértékével
közel megegyezően. Ez egy olyan dinamikus kategória, amely viszonylag rövid
idő alatt markáns változáson mehet keresztül, ha a termelési tényezők, valamint
a piac igényeinek figyelembe vételével, megfelelő körültekintéssel (és
szerencsével) sikerül olyan élőmunka igényes, nagy hatékonyságú innovatív
beruházást realizálni, amely tovagyűrűző multiplikatív hatást fejt ki az adott
településen, illetve szűkebb, vagy tágabb környezetében. Negatív irányban még
gyorsabb a változás, amely elleni küzdelem még komoly erőfeszítések ellenére
sem hoz mindig megfelelő eredményt.

Néhány infrastrukturális mutató alakulása
Egy település fejlődését, lakóinak közérzetét, jövedelemszintjének
alakulását, a jövőbe vetett hitüket tükrözi a lakásépítési dinamizmus. Ezért
szokás vizsgálni és kiemelten kezelni a területi összehasonlításokban a
lakásépítési ütemek alakulását. Erre leginkább alkalmas az 1000 lakosra jutó
újonnan épített lakások számának területi, - illetve idősora. Az 1. sz. táblázatban
feltüntetjük 1990-re és 2007-re képzett mutató értékeket. A kimutatás rendkívül
kedvező képet alakít ki Nyíregyházáról. 1990-ben az 1000 lakosra jutó újonnan
épített lakások száma Egerben 8,1, Nyíregyházán pedig 7,1 volt. Ezzel a 23
megyei jogú város között az igen kedvező második helyet foglalja el.
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Az 1000 lakosra jutó újonnan épített lakások száma a megyei jogú városokban
Megnevezés
Békéscsaba
Debrecen
Dunaújváros
Eger
Érd
Győr
Hódmezővásárhely
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

1990

2007

3,8
6,0
2,3
8,1
5,3
3,2
3,8
4,0
5,8
2,9
5,5
7,1
3,0
3,2
3,7
5,0
4,7
5,7
6,1
2,2
1,8
6,0
5,6

3,1
4,5
0,6
2,5
2,9
6,2
1,4
0,9
1,8
2,4
1,3
7,7
3,8
0,5
5,1
4,1
1,0
2,8
4,6
4,9
3,5
9,3
3,8

- csökkent
+ nőtt
+
+
+
+
+
+
+
-

2007-re még pozitívabb kép rajzolódik ki Nyíregyházáról.
 Az első észrevétel, hogy a mutató értéke 2007-re a 23 város közül
csupán 7-ben nőtt, a többinél (és átlagosan is) kisebb-nagyobb
mértékben visszaesett az építési kedv.
 A második észrevétel, hogy Nyíregyháza korábbi magas mutatóértéke
továbbemelkedett és a vizsgálatba vont városok között első helyre
került. Ez a település lakásállományát nagymértékben fiatalítja,
korszerűbbé teszi, és javítja a város lakás- és kommunális ellátottságán
kívül azt egyéb települési infrastrukturális helyzetét. A megyékre és
régiókra korábban végzett vizsgálataink azt mutatják, hogy a
lakásépítési dinamizmus és az egy főre jutó GDP között laza pozitív
korrelációs összefüggés áll fenn. Ez a kiemelkedően magas építési ütem
egy aspektusból azt bizonyítja, hogy a megyei jogú városok köréből
infrastrukturális téren élenjáró dinamikával fejlődik a város, ami egyéb
pozitív elmozdulásokat is indukál.
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Infrastruktúránk jelenlegi fejlettségi szintjein az egyik legdifferenciálóbb
tényező a települések csatornázottságának mértéke. Ezt ma már leginkább a
közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások arányával jellemezzük. Nyíregyháza a
megyei jogú városok körében 1989-ben a 19. helyen állt, de az átlagosnál
dinamikusabb fejlődés eredményeként a 9. helyre zárkózott fel. A korábbi 60
%-os csatornázottsági szint 91-92 %-ra emelkedett, mellyel Debrecent és
Miskolcot is megelőzte (ábra).
Ugyancsak látványos javulás következett be a vezetékes gázzal ellátott
lakások arányát illetően is.
Összességében e néhány kiragadott, de jelzésértékű indikátor 1989-20062007. év közötti változásának felvillantásából is kitűnik, hogy bár a
rendszerváltozás óta a NUTS-rendszer felsőbb szintjei vonatkozásában (NUTS1, NUTS-2, NUTS-3) a térségek fejlettségi szintjei között nőtt a szórás
terjedelme, de a NUTS-5 (települési) szinten, nevezetesen ebből Nyíregyháza
megyei jogú város a fejlődés dinamikájával kitűnik. Így a vizsgált körben a
mutatók szórásterjedelmének csökkenése irányába hat.
Mivel a szakirodalom a települési hierarchia adott szintjén álló
településeket szokta leginkább összevetni, ezért Nyíregyháza relatív fejlettségét
(helyét, a rendszerben) mi is a megyei jogú városok körében tekintettük át.
Végkonklúzióként az állapítható meg, hogy Nyíregyháza e települési kör
átlagánál dinamikusabban fejlődik, és e „mezőnyben” egyre kedvezőbb pozíciót
foglal el. Ez a következtetés nemcsak a fent bemutatott naturális mutatók
értékeinek javulásából, vagy a részleteiben nem tárgyalt egyéb infrastrukturális
(közoktatás, felsőoktatás, pénzügyi infrastruktúra, egészségügyi ellátottság)
mutatók alakulásából vonható le, hanem a fejlettségi szintet közvetetten jelző
indikátorok (vándorlási egyenleg, csatornázottsági szint, stb.) is.
A megyei szinten igen markánsan jelentkező differenciált ütemű fejlődés
eredményeként a rendszerváltozás óta eltelt mintegy két évtized változásainak
hatásaként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye infrastrukturális ellátottsága a 19
megye rangsorában (a legtöbb naturális mutató-rendszerre alapozott számítások
alapján) az utolsó helyről több lépcsőfokkal előbbre lépett. Ebben Nyíregyháza
ütemes fejlődésének is fontos szerepe van.
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HEGYALJA – A PÁRATLAN TÁJ
DR. BELUSZKY PÁL

Laudációnk „célszemélyének”, Frisnyák Sándornak munkásságában
kitüntetett szerep jut a Hegyaljának. S ezzel nem áll egyedül; hazai tájaink
közül a Hegyaljának példátlanul gazdag a szakirodalma. Reménytelen
feladat lenne e szerteágazó s hatalmas ismeretanyag valaminő összegzése –
s felesleges is. De talán nem felesleges megkísérelni a táj „lelkületének” –
géniuszának, mondaná Hamvas Béla – felvázolását, különlegességeinek,
ellentmondásos- vibráló történetének okait-mozgatórugóit számba venni, a
történések mélyén meghúzódó struktúrákat feltárni. Reményeink szerint
ezzel még a tájat jól ismerők számára is támpontokat, rendezőelveket
tudunk nyújtani a gazdag ismeretanyag összefüggés-rendszerekbe való
illesztéséhez, az ok-okozati kapcsolatok kibontásához.
A Hegyalja azért különleges, „páratlan” tája véleményünk szerint a
Kárpát-medencének – ha a táj lelkének mélyére hatolunk s valami közös
okot keresünk –, mert az opciók (lehetőségek, adottságok, választási
lehetőségek, kínálat) és a ligatúrák (gátak, fékek, kényszerek) a Kárpátmedencében sehol nem feszültek egymásnak ily erővel és változatosságban,
mint a Hegyalján; az ellentétes erők, hatások sűrűsödése, harca, villódzása a
táj történetét is „sűrűvé” tette, feszültségekkel telítette, ez gyakori
„kisülésekhez” vezetett, a felemelkedés-hanyatlás hullámvasútjára
kényszerítette
a
tájat,
településeit
és
társadalmát,
bonyolult
kapcsolatrendszereket hívott életre, mely kapcsolatrendszerek messzi
vidékekkel, a Kárpát-medencén kívüli tájakkal-országokkal is folyamatos
érintkezést biztosítottak. A Hegyalj a történelmet csináló – nemcsak azt
elszenvedő – táj, „intenzív” táj, a csere és a közvetítések tája.
Az opciók-ligatúrák rendszerének fontosabb elemei:


A Hegyalja a „csere” földje, a nagy közvetítő. Ebbéli lehetőségei
fekvéséből fakadnak. A tájat a „cserék földjének” szerepére jelölte ki
a Kárpát-medence természeti földrajzi térszerkezetében elfoglalt
helyzete. A Hegyalja domb- és hegyvidéki, valamint alföldi karakterű
tájak határzónájában formálódott önálló tájjá. Abban a kontaktzónában – vásárövezetben, ahol az eltérő adottságú tájak más-más
termékei, árui gazdát cseréltek, éltették a kereskedelmet, az árucserét,
annak helyszíneit, a piacokat, vásárokat. A Kárpát-medencében a
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„nagy vásárvonal” Versectől Temesváron, Aradon át fut Nagyvárad
felé, majd az Érmellék keleti határán érkezik Nagykárolyba s húzódik
tovább Szatmárnémetin, Nagyszőlősön, Munkácson, Ungváron
keresztül észak felé. Itt több ágra szakadván az egyik a mai
országterületen keresztül húzódik az Északi-középhegység és az
Alföld határvonalán, s hozzájárult a Hegyalja városainak,
Sátoraljaújhelynek, Pataknak, Tokajnak, Abaújszántónak a városi
fejlődéséhez. Különösen energikus pontokat képeznek a vásárvonalak
s az eltérő karakterű tájak között kapcsolatot teremtő útvonalak
metszéspontjai, így a hegyvidékekből érkező folyók völgyeinek
útvonalai és a vásárvonalak találkozási pontjai; itt többnyire élénk
forgalmú „kapuvárosok” alakulnak ki. A Hegyalján végigfutó
vásárvonal „mögött” fekvő Zempléni-hegység kiterjedése, gazdasági
súlya s lakóinak száma ugyan csekély ahhoz, hogy jelentősebb
csereforgalmat gerjesztene, de a nagytájak, az Alföld és a Felföld
közötti cserét lebonyolító útvonalak egy része a Hegyalján vezetett
keresztül vagy legalábbis annak közelében futott. A tokaji révhelytől
Kassa felé tartó út a Szerencs-patak völgyén keresztül, a hegylábon
futott, másik ága pedig a Bodrogot követve Patakon, Újhelyen
keresztül tartott a Felföld keleti tájai, illetve a Keleti-Kárpátok városai
felé. Ezeken az útvonalakon bonyolódott le az Alföld és a Felföld
árucseréje mellett a magyar-lengyel, sőt a magyar-orosz áruforgalom
része is, s stratégiai jelentőségük sem volt lebecsülendő (amit többek
között az is bizonyít, hogy már a 19. század első felére kiépítették
őket, a Hegyalja keleti oldalán futó „galíciai úton” egy sor nagyszerű
kőhidat emeltek, ezek egy része ma is megcsodálható). Hegyalja
kedvező forgalmi helyzetéhez hozzájárult a tokaji átkelőhely is,
melyen a szomszédos tájak forgalma mellett a nyugati országrészek
(sőt Ausztria), a Felföld s az Észak-Tiszántúl, valamint a Partium és
Erdély (s azon túl a Havasalföld s Moldva) közötti forgalom is
lebonyolódott, s mely átkelőhely az országrészek, nagytájak közötti
forgalom fordítókorongjaként szolgált. A tokaji révhelyen, a 18. század
közepéig csónakokon, illetve „hidassal” (komp) bonyolódott le az
átkelés, 1753-ban készült el a kamara költségén az első fahíd, melyet
aztán megannyi pusztulása után (jégzajlás, hadakozó felek által való
felégetés) újra és újra felépítettek. Itt kelt át a Tiszán túlra az Erdélybe
vezető egyik legfontosabb útvonal. (A másik Szegednél, s a Maros
völgyét követve érkezett Dél-Erdélybe. A szolnoki rév, majd híd
forgalmát a 19. század közepéig erősen visszavetette, hogy itt átkelve
a keletre vezető útvonal az árvízjárta Nagykunságon és a Sárrétek
peremén – Nagyváradra és a Király-hágóhoz vezető ága a Sárréteken
keresztül – vezetett tovább, s ez a szakasza az év jórészében alig volt
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járható.) A 18. század végén a postajáratok csak Tokajnál és
Szegedtől délre, Magyarkanizsánál lépték át a Tiszát. A tokaji
„fordítókorongból” Nyíregyházán át Debrecen, illetve Erdély felé
(Szatmárnémeti és Nagyváradon át), Tállyán, Abaújszántón át Kassa
illetve a Szepesség és Lengyelország felé, Sátoraljaújhelyen át a
Keleti-Kárpátok (a „Kárpátalja”), azon túl Lemberg felé, s az ország
belseje, Pest-Buda felé indultak a főbb útvonalak.
Hozzájárult a Hegyalja kedvező forgalmi helyzetéhez a Tisza vízi útja,
mely Tokajnál rövid szakaszon érinti a tájat, s melyen a 19. század végéig
élénk áruforgalmat bonyolítottak le tutajokkal, ló vontatta bárkákkal, majd
gőzhajókkal is. A Tisza vízi útja „telepítette” Tokajba az ország egyik
legjelentősebb sólerakatát, sóelosztó központját, mely tevékenység
évszázadokon át „központi funkciót” töltött be, nem elhanyagolható
településfejlesztő tényezőnek bizonyult, tekintélyes forgalmat generált (a
Tiszán érkező só elosztása történt itt, messzi vidékekre indultak innen a
sószállító szekerek, ez a forgalom élénkítette más áruk cseréjét is).
Nemcsak eltérő természeti adottságú s következésképp eltérő
termelvényeket, árukat produkáló nagytájak találkoztak a Hegyaljánál,
hanem történelmünk meghatározó szakaszaiban különböző jellegű társadalmi
terek, hatalmi övezetek, államalakulatok. E kontaktzóna legszembetűnőbben és
egyértelműen az ország három részre szakadásakor, a 16-17. században
rajzolódott az ország térképére: a Hódoltság, az Erdélyi Fejedelemség és a
királyi Magyarország határövezetét képezte e vidék, amelyre időről-időre
változó „felállásban”, olykor egyidejűleg is mindhárom hatalmi tényező
igényt formált, melyet váltakozva birtokolt, ahol összecsapásai zajlottak, de
ahol élénk cserét is folytattak: áruk, kultúrák, eszmék, vallások, ismeretek,
személyek cseréjét egyaránt. De a Hegyalja a hatalmi széttagoltság előtt s
különösen azután, a 18-19. században is közvetítő szerepet játszott e három
eltérő jellegű és jellemű nagyrégió (az Alföld, a Felföld és Erdély) között;
közvetített s közben át is vette a közvetített javak egyikét-másikát. (Csak
példaként: a gasztronómia beavatottjai mindhárom tájegység hatását
kimutatták a táj konyhájában, beleértve a távol Erdély ízvilágát is. Egyes
hegyaljai települések alaprajza egyértelműen tükrözi a mintaadó felvidéki
városok, mindenekelőtt Kassa hatását. Orosz István Tarcalon az alföldi
ólaskertes településrendszer egykori létét mutatta ki.)
E „kontakthelyzet” azonban nemegyszer veszedelmet is jelentett a
Hegyalja számára, pusztulást hozott rá. A 16-17. században, a 18. század
első évtizedében a három részre szakadt ország, a kurucok-labancok,
királyiak és fejedelemségbeliek egymás elleni küzdelmének kitüntetett
színteréül szolgált e táj; birtoklásáért szinte szünet nélküli küzdelem,
többnyire fegyveres harc folyt, számtalanszor cserélt gazdát. A Hegyalján
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keresztül vezettek a királyi Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség
közötti háborúk felvonulási útvonalai; a hadak járása állandósult. Márpedig
ekkortájt a „saját” hadak megjelenése is veszedelmet, rekvirálást, rablást
jelentett; a seregek a felvonulási területeken szerezték be élelmüket, italukat,
állataik takarmányát, itt szállásolták be magukat, követeltek fuvart, s
mindezt többnyire ellenszolgáltatás nélkül. Az ellenség még kegyetlenebb
volt: ölt, gyújtogatott, rombolt is. A kincseket termő táj mindenki számára
vonzó prédát kínált, illetve itt reméltek anyagi forrásokra szert tenni a
hadjáratok viteléhez.
A Hegyalja erősségei, várai több tucat ostromot szenvedtek el a 16-17.
század során, cseréltek gazdát, a falvakat, mezővárosokat újra és újra
felprédálták, felégették a „mozgó hadak” vagy a rablóportyák, lakóik
életüket vesztették, elhurcolták őket, elmenekültek vagy földönfutókká
váltak. S mindezt abban a két évszázadban szenvedte el a Hegyalja, amikor
borgazdasága a legjobb korszakát élhette volna: a hegyaljai szőlőtermelés és
a borkészítés ekkor vált képessé minőségi borok, így aszúborok
előállítására, a „tokaji” hírneve s az iránta megnyilvánuló kereslet nőtt, a
külpiacok várták a borszállítmányokat, s magas árat fizettek érte. Az
eladásra-kivitelre kerülő borok jövedelméből virágzó, gazdag tájjá kellett
volna válnia a Hegyaljának, békésebb körülmények között nagyszámú,
gazdag polgárságot kitermelnie, „igazi” városokat felépíteni (mint ahogy
megtette ezt a „bor” a pozsonyi Hegyalján); mindez elmaradt, igaz, a táj
még ilyen körülmények között is szűkös környezete fölé emelkedett. A
„kiesett” századokat azonban nem lehetett pótolni.
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A Hegyalja az árutermelés, mégpedig az országhatárokon túl is
keresett, magas minőségű, máshol elő nem állított áruk termelésének
korai és kiemelkedő jelentőségű szigete a Kárpát-medencében. Az
árutermelés természetes s szükségszerű velejárója a csere. (Tehát a
Hegyalja kedvező forgalmi helyzetére támaszkodva nemcsak
közvetítő kereskedelmet folytatott, hanem maga is nagy
mennyiségben előállított keresett csereárut.) A csere kapcsolatok
létrehozója, fenntartója. A nemzetközi árucsere országhatárokon
átlépő kapcsolatok építője. Árutermelése révén a Hegyalja sűrű
hálójú,
intenzív
kapcsolatrendszer
centruma,
mely
kapcsolatrendszeren keresztül távoli hatások befogadója, nemritkán
elszenvedője; a táj határain messze túlterjedő, meglehetősen tágas
térség aktív része, szervesen beépül a nagyrégió életébe,
„történetébe”.
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E kapcsolatrendszereknek legalább három hierarchikus szintje
különböztethető meg a kapcsolatok hatósugarának figyelembe vételével. A
környező kis- és középtájak – a Bodrogköz, Rétköz, Taktaköz, a Zemplénihegység, a Hegyköz, a Hernád-völgy községei, Szabolcs és a Hajdúság –
biztosították a Hegyalja szőlőtermelésében az ott hiányzó munkáskezeket - a
szőlőmunkák csúcsain érkező napszámosok, kapások, szüretelők -,
piacainak sokféle árut – gabona, vágóállatok, állati termékek, hal, egyéb
élelmiszerek, fa, faáruk, mész stb. –, s a szomszédos tájak vásárolták is a
Hegyalja termékeit. E szinten a személyes érintkezés is intenzív (a környező
tájak napszámosai az év jelentős részét a hegyaljai településekben töltötték,
együtt dolgoztak a helybéliekkel, személyes részvételt igényelt a piacozás
stb.). Rendszeres kapcsolatokat tartott fenn a Hegyalja lakossága a Kárpátmedence távolabbi régióival is, mindenekelőtt a Felfölddel: ezen országrész
városai, Kassa, Eperjes, Bártfa, a szepességi városok és polgáraik a levéltári
források szerint már a 15. században szőlőbirtokokat szereztek a
borvidéken, ott alkalmazottakat tartottak – vincellérek, tiszttartók –, maguk
is látogatták birtokaikat, részt vettek a szüreteken; borkereskedőik
bekapcsolódtak a Hegyalja exportjának lebonyolításába, speciális
szolgáltatásokat végeztek a szőlőbirtokosok számára – pl. a mecenzéfi
vándormunkások, vállalkozók pincéket, kőgátakat építettek, a szőlőtelepítés
földmunkáit végezték stb. –. Végül az országhatáron túli piacokkal,
elsősorban Lengyelországgal, aztán Sziléziával, a cári udvarral,
közvetítőkön
keresztül
Skandináviával természetszerűleg
szintén
kapcsolatokat tartottak fenn a hegyaljaiak kereskedőik, ágenseik révén, s a
18. századtól Lengyelországból, majd az osztrák tartománnyá lett Galíciából
érkezett a betelepülő zsidóság többsége is.
Ennek a szerteágazó, tartós, intenzív kapcsolatrendszernek a tájra
gyakorolt hatása nyilvánvaló: a Hegyalját az ország és Európa részévé tette,
közvetítette számára más vidékek, régiók, országok tudását, ismereteit,
kultúráját, életfelfogását, nemegyszer az ezeket hordozó személyekkel
együtt. E termékenyítő, inspiráló impulzusok mellett a távolra futó
kapcsolatrendszerek is hordoztak veszélyeket, kedvezőtlen – legalábbis a
Hegyalja számára kedvezőtlen – hatásokat közvetítettek, a monokultúrás
vidék számára piaci függést jelentettek. Európa gazdaságának 15-16.
századi nagy regionális átrendeződése, a világ gazdasági központjának
áthelyeződése a Mediterráneumból Európa atlanti partvidékére, a
munkamegosztás elmélyülése „Nyugat” és „Kelet” között, Közép- és KeletEurópa perifériává válása kezdetben olyan kihatással is járt, hogy az utóbbi
régiók nyersanyagai, élelmiszerei iránti kereslet növekedett, a kontinens
keleti fele nagyarányú agrárexportra tett szert (a magyarországi élőállatkivitel is ekkor érte el csúcsát). Lengyelország Nyugat-Európa egyik nagy
gabonaszállítójává vált, jelentős pénzbevételekhez jutott, növekedett a
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lengyel földesurak és polgárok vásárlóereje, igénye az egyre „jobbá váló”
hegyaljai borokra. A Hegyalja a távoli centrum történéseinek
haszonélvezőjévé vált. De a perifériákon kibontakozó kedvezőtlen
folyamatok, a 18. század végi Lengyelország válságai, polgárháborús
állapota, majd „felosztása”, az állami szuverenitás elvesztése a borexportáló
Hegyalja számára nagyarányú piacvesztéssel járt, előidézte a borvidék egyik
mély, elhúzódó válságát. De pl. a „bécsi udvar” gazdaság- és vámpolitikája
is közvetlenül érintette a Hegyalját, ezt a távoli hatásokra nyitott, érzékeny
tájat. (A vázolt események pl. a Bodrogköz vagy a Hegyköz életére alig
voltak befolyással.)
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A Kárpát-medence térszerkezetében elfoglalt helyzete, forgalmi
adottságai, árutermelése, az érintkezések, a csere színterére való
predesztinációja, messzire nyúló kapcsolatrendszere okán a Hegyalját
a nyitottság, a közvetítő szerep, a befogadás, ennek következtében a
sokszínűség, az „egymás mellett élés” jellemzi. A „helyi” és a
„befogadott” egymásra hatása, vegyülése. A Hegyalja „ilyenségét”
már messziről hirdetik a hegyaljai települések 3-4 templomtoronnyal
tűzdelt sziluettjei. Szinte mindegyik mezővárosban, községben
három-négy vallás követői éltek: a 16. században reformátussá lett
vidék ma már gyakran kisebbségbe szorult képviselői, római és görög
katolikusok, a 18. századtól egyre nagyobb számban zsidók, a
nagyobb helységekben, mint pl. Tállyán, Tokajban, Patakon,
Újhegyen evangélikusok is, s építették fel templomaikat. Tokajban
még a görögkeletiek (pravoszlávok) is. (Csak a telepített sváb falvak
követték egységesen a római katolikus vallást.) Sokfelől érkeztek a
Hegyalja lakói is, noha többségük mindvégig magyar ajkú maradt. A
középkorban szőlőművelő vallon telepesek érkeztek a jó szőlőt nevelő
hegyoldalak településeibe; a Felföld lakói folyamatosan szivárogtak –
olykor telepítették őket – a munkáskezekben gyakran szűkölködő tájra
s a hátteréül szolgáló erdő borította Zempléni-hegység völgyeibe,
medencéibe, s kapcsolódtak be a borvidék „vertikumába”,
napszámosként, erdei termékek – szőlőkaró, hordófa, mész, faszén,
üvegáru stb. – szállítójaként, vándoriparosként. Az emberpusztító 1617. század által megritkított lakosságú tájra a földesurak a békésebb
korszak beköszöntével német telepeseket (svábokat) toboroztak.
De jöttek e tájra görög kereskedők, német iparosok s nagy számban
Lengyelországból zsidók. A táj birtokosai s társadalma befogadta
messzi vidékek menekültjeit, jöttek volt akár csoportosan (mint pl. az
Európa-szerte üldözött anabaptisták – habánok –), akár egyenként
(Comenius). S jöttek békésebb korszakokban is sokan, sokfelől. A
tokaji sóhivatal s a kamarai birtokok „német” tisztviselői, cári
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borvásárlók, szőlőbirtokot szerezni vágyók, hivatalnokok vagy
később, már a 19. század végén a szerencsi cukorgyár munkásai,
tisztviselői s még sokan mások. Átadták egymásnak ismereteiket,
szellemi javaikat, szokásaikat. Ma egyaránt a Hegyalja „alkotóeleme”
a vallonok által megalalpozott borkultúra, a sváb szalonna, a
csodarabbik emléke – és sírja –, a „pataki szellemiség”, a Rákócziak
„kezenyoma”, a mecenzéfiek vájta pincék, az egykori kapcsolatokra
valló dűlőnevek (Dancka, Lőcse, Szepsi, Bártfai-dülő, Kassavárosdűlő), történelmi „nevek”, családok kastélyai, kúriái s a pusztuló
zsidótemetők.


A szőlő- és borgazdaságnak hatásai közül a csere ösztönzését, a
borkereskedelem jelentőségét, a kapcsolatépítésben játszott szerepét
már említettük. Feltétlenül említenünk kell a táj karakterét
felvázolandó, a szőlőtermelés társadalmi hatásait. A szőlő ugyanis
különleges helyet foglalt el a feudális birtoklási rendben. Forgalma
szabad volt, ha tulajdonosa – akár jobbágy, akár más jogállású
személy – a feudális járadékokat megfizette, akkor szőlőjét eladhatta,
cserélhette. Ez sokkal lazább feudális függést jelentett, utat nyitott az
egyéni iparkodásnak – aki irtványterületen vagy parlagföldön új
szőlőt „épített”, annak az a tulajdonába került, egy ideig
adómentességet is élvezett –, mindez s a szőlőtermeléshez kapcsolódó
egyéb „kellékek” – kereskedelem, piaci tevékenység, iparfejlesztő
hatás, nagy népsűrűség – a Hegyalja jelentősebb településeinek
lehetővé tették a mezővárosi fejlődést. A mezővárosok pedig tovább
lazították a feudális függést, bizonyos önkormányzatiságot,
autonómiát biztosítottak lakóiknak, a paraszti polgárosodás
lehetőségét kínálták a helyi társadalmaknak. Mindez párosulva a
bortermelés jövedelmezőségével, a Hegyalja társadalmát is sajátos
útra terelte, környezetéhez képest mássá, tehetősebbé, „szabadabbá”,
önigazgatóbbá, törekvőbbé, összetettebbé-rétegzetté, egyszóval
polgáribbá tette. (Ez a fejlődési út korlátozottabban ugyan, de a
jobbágyfalusi jogállásban maradt településekben is megfigyelhető, a
szőlőbirtok jogállása ezekben a településekben is hasonlatos volt,
mint a mezővárosokban.) Mint a Hegyalja minden „összetevője”
esetében, a szőlő- és borgazdaság monokultúra-közeli súlya, illetve a
szőlőbirtok speciális feudáliskori helyzete esetében is jelentkeztek a
„hátulütők”, a ligatúrák is. Egy monokultúrás gazdaság mindig
sebezhető; a piacok beszűkülését már említettük, de említhető a
filoxéravész hatása is (a 19. század vége), amely alapjaiban rázta meg
a Hegyalját, olyannyira, hogy a lakosság s a tőke egy része
menekülőre fogta, épp akkor, amikor a kapitalizálódó gazdaság kezdte
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átformálni, modernizálni a magyar „vidéket” is. Másrészt a
szőlőbirtokok szabad forgalma lehetővé tette a helybéliek mellett
„kívülállók” számára is a szőlővásárlást, ha a mezővárosok már a 17.
század elejétől számos rendelettel, rendtartással igyekeztek is ezt a
folyamatot gátolni, lassítani. A „szőlőből” remélt haszon azonban oly
csábító volt, hogy a külbirtokosok (extraneusok) száma és aránya
gyorsan növekedett, nem egy településben és időpontban
megközelíthette-meghaladhatta a helyi birtokosok számát (Tarcalon
pl. 1720-ban az extraneusok aránya 64,6%, Mádon 1622-ben 47,7%),
ráadásul az extraneusok szőlőbirtokai nagyobbak voltak, mint a
helybelieké, így a szórványos adatokból is megállapítható, hogy pl.
Tállyán, Mádon, Bodrogkeresztúrban a szőlőterület nagyobbik része a
külbirtokosok kezén volt a 17-18. században. Így a „kívülállók”
nemcsak a borkereskedelem, hanem a termelés hasznának egy részére
is rátették kezüket.
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A nagyarányú árutermelés, a bortermelés jövedelmezősége, a
szőlőbirtok sajátos jogi helyzete a rendi társadalomban, a nyitottság s
egy sor már említett vagy még említendő tényező tehát a környező
tájak
jobbágyfalvainál
kedvezőbb
társadalmi
viszonyokat
eredményezett a Hegyalján. A helyi társadalom kedvezőbb helyzete a
lazább feudális függésből, a „szabadságok kis köreinek” létéből –
részben szabad földbirtoklás, mezővárosi autonómia, a protestáns
egyházak meghatározó pozíciói a 19. századig –, tehetősebb voltából,
messze nyúló kapcsolatrendszeréből – tájékozottság, innovációk
átvétele –, tagoltságából, egyszóval polgárosultabb voltából fakadt. A
hegyaljai lakosság polgárosultabb voltát különösen a betelepülők, a
jövevények érzékelték-érzékelik a ruházkodásban, a lakások
berendezésében és használatában, a viselkedési formákban, a
gazdálkodás módjában, a „maga-tartásban”, az egyéni autonómia
megnyilvánulásaiban, melyek esetenként a közösség kárára is
érvényesülnek. A polgárosodás fogalma, legalábbis a magyar
nyelvhasználatban összefonódott a haladás fogalmával, az „újra” való
fogékonysággal. Ám a hegyaljai emberrel, társadalommal
kapcsolatban a konzervativizmus, a múlthoz, a hagyományos
borkészítés eljárásaihoz való túlzott ragaszkodás, a nehezen mozdulás
vádja is gyakorta elhangzott. Ami érthető – mármint a konzervatív
beállítottság. Egy rendi vagy rendies társadalomban a megszerzett
előnyöknek, értékeknek, kiváltságoknak az adott renden belül való
őrzése természetes törekvés, viselkedésmód. Konzervativizmust
mindenekelőtt a táj gazdaságának- társadalmának alapját képező
bortermelés kapcsán emlegettek a többnyire „kívülálló” kortársak; a
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helybériek viszont elégedetten vélekedtek ebbéli tevékenységükről.
Szirmay Antal, Zemplén megye tudás monográfusa a 19. század
elején vetette papírra a következőket: „...maradjunk ezután is igaz
magyarok, hamisítatlanok ősi nemzetségünkben és borainkban
egyaránt, mert ez az, mi számunka a külföldiek becsülését eddig
megszerezte s megtartá.” (Idézi Szekfű Gyula, 1922). Szirmay Antal
szerint a borkezelésben tett minden változtatás csak árt a
„...hamisítatlan ősi jellegnek”. Ám a kívülállókból ömlik a panasz a
„magyar bortermelő lelki alkata” kapcsán, maradisága, konok
konzervativizmusa kapcsán; Széchenyi István, Szekfű Gyula, a 19.
századi borász, Schams Ferenc vagy akár Ambrózy Ágoston – egy
helybéli! – kétségbeesetten sorolja a magyar bortermelő, közelebbről
a hegyaljai szőlősgazdák számos „vétkét”, a henyélésvágyat, a tanulni
nem akarást, önmaga s bora túlbecsülését. Szekfű Gyula szerint a
„...bortermelő, ha vinkója terem, azt kitűnő bornak tartja és ha jó bora
terem, azt hiszi és hirdeti, hogy ez a világnak a legjobb bora” (Szekfű
Gyula 1922). Szekfű úgy véli, általában a magyar bortermelőről, hogy
„...fel kell ismernünk ...a specifikus magyar lelki alkatot, melyet
egyszóval gazdasági indifferentizmusnak nevezhetünk. A produkció,
mint gazdasági folyamat egyszerűen nem érdekli őt, több és jobb
munkát nem hajlandó végezni... Még mélyebbre bocsátkozva ezen
nehezen megfogható lelki dolgokban: a gazdasági indifferentizmus
kétségtelenül összefügg az akkori magyar tömegek hátramaradt
műveltségi állapotával, de eredete és okozója nem abban, hanem a
magyar
tömeglélek
egyik
alaptulajdonságában,
a
lassú
mozgékonyságban... tehát abban keresendő, ami ellentétje a
gazdaságtörténet részéről némely népeknél fölismert mobilizmusnak”.
(Szekfű Gyula 1922). A konzervativizmus (?) és a „haladás” vitája a
mai modernizálódó borkészítési technológiák kapcsán is fellángolt.


A minőségi bortermelés tehát jól jövedelmező tevékenység volt,
akármennyire is „széthordták” a használt, kétségkívül gazdagította a
Hegyalja polgárait, mezővárosait is. E gazdagság visszfénye máig
érzékelhető: magukban a szőlőt érlelő dűlők „infrastruktúrájában”, az
évtizedeken, évszázadokon át épített pincerendszerekben, a masszív
kőházakban, abban a szellemi produktumban, amelynek alapjátlehetőségét a szőlők jövedelme adta, a Károli-bibliától a pataki
kollégiumig, Comenius szellemétől Lorántffy Zsuzsa példamutató
munkálkodásáig. De a táj adta javak a világ szerencsése) tájain
nagyszerűbb – pontosabban nagyobb szerű – alkotásokat, főleg
materiál alkotásokat, városokat, sokemeletes polgárházakat,
katedrálisokat, műgyűjteményeket, egyetemeket hoztak volna létre.
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Egy szegény országban azonban mindenki, akinek csak lehetősége
nyílt erre, részesedni kívánt a Hegyalja „kincséből”. Hosszú a sora
azoknak „kívül levőknek”, akiknek csurrant-cseppent-ömlött a
hegyaljai borok hasznából, s akik ezen jövedelmeket, bevételeiket
másutt élték fel, kamatoztatták. (Gyakorta másutt használták fel a
helyi birtokosok is: a Rákócziak hatalmi törekvéseikre, háborúikra, a
Rákóczi-szabadságharcra sok száznyi hordó bor árát áldozták.)
Említettük már a „bebírók” (extraneusok) magas arányát, az általuk
birtokolt szőlők nagy kiterjedését. S ki mindenki igyekezett szőlőt
szerezni a Hegyalján: a felvidéki városok kommunitásként (Kassa már
1461-ben birtokolt szőlőt Abaújszántón, 1478-ban jegyezték fel
tulajdonjogát olaszliszkai és tolcsvai szőlőkre, Bártfa első ismert
szőlőbirtokát szintén Liszkán szerezte 1476-ban; már „Mohács előtt”
volt hegyaljai szőlője Eperjesnek, Lőcsének), polgáraik egyénileg,
főurak (a Rákóczi-szabadságharc bukása után a család hatalmas
hegyaljai birtokai jórészt osztrák arisztokraták kezébe kerültek),
köznemesek, a császári udvar (Tarcalon a kamara uradalmi központot
hozott létre, szintén a Rákócziak korábbi birtokrészein), még az orosz
cár is vásároltatott szőlőt Tokajban; részesedtek a szőlőtermelés
hasznából a mezővárosok olykor távol élő tulajdonosai is (Olaszliszka
a szepesi káptalan tulajdonában volt). Ezzel a termelés haszna részben
a kezükbe került. Természetesen az általuk termelt borral való
kereskedés haszna is a külbirtokosokat gazdagította. S mennyien
kereskedtek még a hegyaljai borokkal! Főnemesek (kihasználva
nemesi adó- és vámmentességük), a felföldi városok hosszú sora
Kassától Eperjesen, Bártfán, Kisszebenen, Lőcsén, Késmárkon,
Olublón keresztül a kisebb-nagyobb szepességi városokig (a 15-16.
században a hegyaljai bor legnagyobb empóriuma az árumegállító
joggal is rendelkező Kassa volt), polgáraik, lengyel, örmény, görög,
zsidó kereskedők – utóbbiak többsége a Hegyalján élt-tevékenykedett
ugyan, de meggazdagodván vagy egyéb okok miatt jobbára tovább
költöztek, vagy visszatértek hazájukba, mint a görögök, magukkal
vivén a „hegyaljai pénzeket” is –, a cári Borvásárló Társulat, császári
tisztviselők és katonák s még sokan mások. Természetesen az
államhatalom – hatalmak! – sem maradtak ki a haszonélvezők közül
(sem a „magyar”, sem a lengyel vagy orosz): a borkivitelt, illetve
behozatalt egyre növekvő vámokkal terhelték, lépten-nyomon saját
érdekeik szerint szabályozták a borkivitelt-behozatalt. (A magyar
kiviteli vámok elérhették a bor termelői árának kétötödét.) Egyébként
a bor kereskedelme jövedelmezett a legjobban; a termelőknek fizetett
ár megnégyszereződhetett, mialatt a bor Krakkóba, legnagyobb
lengyelországi piacára érkezett. Részesedtek a haszonból a táj határain
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túlról érkező napszámosok, a bor fuvarozói, a szőlőművelésborkészítés eszközeinek, „segédanyagainak” – szőlőkaró, hordó,
vasszerszámok, üvegáruk stb. – készítői, a nagyszámú ágens, nepper,
a csempészek, a borhamisítók (ők a tokajiba vetett bizalomból
pénzeltek), nem is beszélve a 16-18. század prédáló hadairól,
törökökről,
labancokról,
kurucokról,
császáriakról,
fejedelemségbeliekről. Még a szokványos feudális járadékok egy
része is „kikerült” a Hegyaljáról: az egyháznak járó dézsmaborok az
egri püspökség pincéibe kerültek. S a borgazdaság eme „szereplői”,
mint említettük, máshol élték fel az itt szerzett javakat. Csoda, hogy
maga a Hegyalja is gazdagodott borából. Még így is a Hegyalja a „ki
nem virágzott” lehetőségek földje.


Hegyalja felvillantot jellegzetességei bizonyítják, hogy valóban
páratlan táj a Kárpát-medencében. Páratlan – és talányos is. Talányos,
mert miért csak „ennyi”? Legnagyobb múltú bortermelő települései,
Szántó, Tállya, Mád, Tolcsva, Bénye miért múltjukra lehetnek
elsősorban büszkék? Miért, hogy e valamikor jelentős települések
mára rengeteget vesztettek viszonylagos pozíciójukból? Miért, hogy a
dualista kor végén, a 20. század elején Sátoraljaújhely a mai
országterület városai közül a 14. helyet foglalta el városi funkcióinak
fejlettsége, sokfélesége alapján, ma pedig csak a 49-50.? S Tokaj, ez
az egyre inkább pezsgő életű kisváros „ott van-e”, ahol adottságai
alapján kellene lennie? Mert forgalmi helyzete kitűnő, országosnemzetközi jelentőségű útvonalak érintették, a Tiszán egykor élénk
áruszállítás folyt, mert vásárvonalon fekszik, akárcsak Eger,
Gyöngyös, Szatmárnémeti, Ungvár, Munkács, borát világszerte
ismerték és dicsérték (dicsérik), híre-neve hordozza mindazt, ami a
Hegyalja. S noha a városka egyre bájosabb arcát mutatja az
odaérkezőnek, idegenforgalma sokszínű és élénk, mégis csak 4-5 ezer
lelkes kisváros (s mindig is az volt), de városi funkciói meglehetősen
hiányosak, a városrangsorban valahol a 130. hely táján szerénykedik,
oly városok előzik meg, mint pl. Zirc, Mór, Tamási, Barcs, Lenti és
így tovább. Miért, hogy a Hegyalja bortermelő mezővárosainak
szabad királyi várossá emelése fel sem merült az évszázadok során,
mint ahogy szabad királyi várossá lett a Pozsonyi Hegyalján
Szentgyörgy, Modor, Bazin, vagy a Fertő-melléken Kismarton és
Ruszt? (Szerencs monográfusai felemlítik ugyan a Bocskai István
által adományozott szabad királyi rangot, ám az ezzel való élés
lehetősége nem adatott meg Szerencsnek s közjogilag sem volt
minden rendben a cím adományozása körül.)

23

Dr. Beluszky Pál

A Hegyalja lélekszáma a második világháború előestéjén volt a
legmagasabb (legalább is amióta népszámlálások tudósítanak a
lakosságszám alakulásáról), bő 96 ezer fő. Ám már a dualizmus
korában is csak az újonnan idetelepült vagy telepített gazdasági és
szolgáltató tevékenységek, mint a szerencsi cukorgyár, a vasút, Újhely
üzemei és megyei intézményei biztosították a táj népességgyarapodását. Szerencs 1870-ben alig két és félezer lakosú település,
1910-re lakosságszáma megközelítette a 7 ezret; Sátoraljaújhely ezen
idő alatt szinte pontosan 10 ezer fővel növelte lélekszámát. De már
Tokaj, mely városka legfeljebb járási intézményei jóvoltából jutott
többletszerepkörhöz, népességszámát tekintve egy helyben topogott, s
több jellegzetes bortelepülés, mint pl. Tállya vagy Tolcsva már a
dualizmus korában veszített népességéből, mások lakosságszámukat
tekintve stagnáltak. A második világháború után a Hegyalja már
sosem tudta elérni az 1941-ben összeírt lakosság számát, 1980-ig még
úgy-ahogy tartotta magát, azóta viszont közel 10 ezer fős
népességvesztést könyvelhet el (miközben nem elhanyagolható
mértékű bevándorlás is történt a Hegyaljára). (Megjegyezzük, hogy a
Hegyalja a „migrációs ugródeszka” szerepét is betöltötte s betölti,
lakói közül számosan prosperálóbb, több lehetőséget, munkát kínáló
városokba, régiókba költöztek s költöznek – magukkal vivén az itt
szerzett szellemi s anyagi tőkéjüket –, helyüket pedig a környező
tájakról betelepülők foglalják el.) A jellegzetes „boros községek”
lakosságszáma pedig népességcsúcsukhoz képest megfeleződöttharmadolódott. (Erdőbényén a népességcsúcs lakosságszámához
képest 43,4, Tállyán 56,0, Bodrogkeresztúron 56,4, Olaszliszkán 60,7,
Tolcsván 62,7%-nyian élnek.) A népességszám alakulása tehát
korántsem utal prosperáló tájra.
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A vázoltak sejtetik-bizonyítják a Hegyalja különleges voltát, súlyát a
Kárpát-medencei tájak között. A felvillantott „összetevők”
ötvöződésének, kölcsönhatásainak köszönhetően a Hegyalja sűrű
történelmű, aktív, ellentmondásokkal teli táj; e 900 km2-en dinasztia
emelkedett fel (a Rákócziak), történelmünket alakító személyek éltek
vagy időztek (Zrínyi Ilona, Lorántffy Zsuzsa, Bocskai István, Kossuth
Lajos, Szemere Bertalan), felkelések törtek ki, országgyűlésekre
gyülekeztek a rendek (Bocskai Istvánt Szerencsen választották
Magyarország és Erdély fejedelmévé 1605-ben), itt formálódott a
zempléni nyelvjárásból az irodalmi magyar nyelv (Károli Gáspár,
számos prédikátor, Kazincy Ferenc, a pataki kollégium tanárainak
munkálkodása nyomán), kulturális kisugárzása országrészekre terjedt
(megint csak a pataki kollégium vagy a Károli-biblia hatásával

Hegyalja – A páratlan táj

példálózhatunk), írók-költők-művészek-tudósok-politikusok hosszú
sora kapcsolódott valamilyen formában a tájhoz – itt születtek,
nevelődtek, dolgoztak, tanítottak, éltek-haltak – (Árpádházi Szent
Erzsébet, Comenius Amos János, Bessenyei György, Móricz
Zsigmond, Gárdonyi Géza, Tompa Mihály, Fáy András, Gyergyai
Albert, Izsó Miklós, Magda Pál, Szenci Molnár Albert, Hézser Aurél
– hogy geográfust is említsünk –, Teitelbaum Mózes és a sort hosszan
lehetne folytatni). Pest-Budát, talán Debrecent vagy az erdélyi
Szászföldet leszámítva valóban páratlan teljesítmény.
Vagyis – összegezve a vázlatos
megállapíthatjuk, hogy a Hegyalja











szemrevételezés

eredményét,

kedvező fekvésénél fogva a csere földje,
kiváló, egyedi termék előállítója, az árutermelés földje,
a kapcsolatok földje,
a nyitottság, a közvetítés, a befogadás földje,
az előbbiekből következően a sokszínűség földje,
a „szabadságok kis köreinek” földje,
a polgárosodás – „haladás” – konzervativizmus egymásnak
feszülésének földje,
a be nem teljesül várakozások földje,
a válságok és katasztrófák földje,
a Hegyalja a talányok földje.

Nem hagyva figyelmen kívül a ma gondjait, reméljük – a szellem
embereinek, köztük Frisnyák Sándornak munkálkodásának eredményeként
is –, hogy a Hegyalján a jövőben az opciók felülkerekednek a ligatúrákon.

Irodalom
(Vázlatunk számos szerző munkájának, könyveinek, tanulmányainak
felhasználásával készült. Felsorolásukra itt nincs módunk, csak a
legfontosabbakat említjük.)
B ALASSA I. (1991): Tokaj–Hegyalja szőlője és bora. – Tokaj
BELUSZKY P. (2005-2008) (szerk.): Magyarország történeti földrajza, I–II. –
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A MEZŐGAZDASÁG NÉHÁNY JELLEMZŐ VONÁSA
ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGON A 19-20. SZÁZAD
FORDULÓJÁN

DR. BOROS LÁSZLÓ

Bevezetés
A Kárpát-medence, a történelmi Magyarország változatos geológiai,
domborzati, vízrajzi, éghajlati felépítése, valamint etnikai sokszínűsége ellenére
évszázadokon keresztül jól működő gazdasági, politikai és kulturális egység
volt. Ennek ellenére nemcsak az egyes nagytájak, hanem a mezo- és mikrotájak
gazdálkodásában is voltak kisebb-nagyobb különbségek, specialitások. Így az
ország északkeleti felében is, amely elsősorban az eltérő domborzati
viszonyokkal (hegységi, dombsági, alföldi térszínek) magyarázhatók.
Az ÉK-DNy-i irányban elhelyezkedő ÉK-Magyarország az ÉszakkeletiKárpátok központi (vízválasztó) övezetétől fokozatosan lealacsonyodva az
Alföld irányában a Tisza-völgyében ereszkedik alá egészen a Tisza-Sajó
találkozásáig.
A terület körülhatárolása nem minden problémától mentes. Északkeleten
egyértelmű: a Tapoly folyó forrásvidékétől az Arany-Besztercéig húzódó
vízválasztó flis-vonulat, az Erdős-Kárpátok (800 átlagmagasságú), majd a
Kelet-Beszkidek (1400 m), végül a Máramarosi-havasok 1600-1800 méter
magas tömege határolja (Hoverla 2061 m). Nyugaton az Eperjes-Tokajihegység már az Északi-Kárpátok vulkanikus övezetéhez tartozik. Keleten és
délen a Szamos-völgye, az Erdélyi-szigethegység képezheti a határt (1. ábra).
Mivel a dolgozatban szereplő számadatok vármegyei bontásban állnak
rendelkezésre, ezért nem természetföldrajzi határokat veszek alapul, hanem
nyolc közigazgatási egységet (vármegyét), úgymint Abaúj-Torna, Bereg,
Máramaros, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung és Zemplén vármegyék
mezőgazdasági mutatóit vizsgáltam (2. ábra).
Amint arról az előzőekben röviden szó volt, az országrészben a gazdasági,
ezen belül a mezőgazdasági termelés természeti földrajzi feltételei eltérőek. ÉKen 800-1800 méter magas hegyláncok (pl. Erdős-Kárpátok, Máramarosihavasok, Róna-havas, Kuk, a vulkanikus eredetű Vihorlát, Szinyák, Borlógyíl,
Nagyszőlősi-hegység, beregszászi Nagyhegy) húzódik. Ny-i előterében eróziósderráziós dombság húzódik, majd a folyók (Hernád, Bodrog, Tisza, Szamos)
által feltöltött 130-100 méter tengerszint feletti magasságú alluviális síksága
következik. A vizsgált területet a szél formálta Nyírség homokfelszíne zárja.
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1. ábra. Az Északkeleti-Kárpátok és az Északkeleti-Alföld. Részlet Székely András:
A Kárpátok és a Kárpát-medencébe térképéből. Európa I. Budapest, 1968.

A domborzati tagoltságból következik az éghajlatban mutatkozó eltérések.
Amíg a Kárpátok hegyvonulataiban az évi középhőmérséklet 2-6ºC, Tokajhegyalján, a Szatmár-Beregi-síkságon és a Nyírségben 9,9-10,1ºC. A nyár
melege DNy-felé haladva 10-15ºC-ról 22ºC-ra növekszik. A csapadék értéke a
magasabb hegyekben 700-1100 mm, míg az alföldi jellegű tájakon 500 mm
körüli.
A növénytermesztés milyenségét, a termesztett növények fajtaösszetételét a
domborzati- és éghajlati tényezőkön kívül nagyban meghatározzák a
talajadottságok. A középmagas hegységszegély túlnyomórészt lombos- és
fenyőerdővel borított felszínét az alapkőzettől (homokkő, pala, vulkanikus
képződmény) függően különböző erdei talajok, barnaföldek, rendzinák, erodált
és lejtőhordalék talajok, a folyóvölgyekben, réti-, öntés-, a Nyírségben homok-,
a lösszel fedett térszíneken csernozjom talajok alakultak ki, míg a Tokaji-hegy
szőlővel betelepített lejtőit földes kopár fedi.
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2. ábra. Északkelet-Magyarország. Részlet a Történelmi Atlaszból.

Termelés a 19-20. század fordulóján
ÉK-Magyarország a Kárpát-medence kevésbé fejlett gazdasági körzetei
közé tartozott. A nyugati országrészek mindig is előrébb tartottak. A
természetföldrajzi tényezőkön kívül ennek sok más oka is volt. A több
évszázados Habsburg uralom minden hátrányos következménye ellenére jobban
előmozdította a hozzá közelebb eső nyugati országrészek fejlődését, mint a
„rebellis” keleti végekét. Kelet, északkelet szegényebb, elmaradottabb volt
számos tekintetben. Volt azonban néhány kivétel, pl. Tokaj-Hegyalja, Ung,
Bereg és Ugocsa (Ungvár, Munkács, Nagyszőlős, Szerednye, Beregszász)
szőlői és borai, Máramaros erdői és sóbányái, a Bereg, Szatmár gyümölcs stb.
A 19. században is a mező- és erdőgazdaság volt a vezető, legfontosabb
gazdasági ágazat az ország északkeleti részében. Az ipar, kézműipar – egy-két
ágazatot kivéve – többnyire helyi igényeket elégített ki.
A század végén 6614480 katasztrális hold (= 3902543 hektár) földterületet
írtak össze a nyolc északkeleti vármegyében és Kassa szabad királyi városban
(1. táblázat). A terület természetföldrajzi viszonyaiból következően a
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legnagyobb részesedési aránnyal az erdő (34,6%) és a szántóföld (34,5%)
részesedett. Az előbbi a hegyvidéken, az utóbbi az alföldi jellegű régiókra
(Bereg-Szatmári-síkság, Bodrogköz, Rétköz, Nyírség) volt jellemző
földhasznosítás. Az erdők a több évszázados fakitermelés következtében
megfogyatkoztak, kisebb-nagyobb hegyi rétek és legelők tarkítják (1. kép). Az
erősen hegyes Máramaros vármegyében a rendelkezésre álló összes földalap
55,7%-át, Beregben 39,1%-át, Ungban 46,5%-át foglalta el az erdő 1897-ben. A
Kárpátok falvaiban nemcsak a lakóépületek, hanem a gazdasági épületek
(istállók, ólak, szénatárolók stb.) is fából épületek (2. és 3. kép). Fával tüzeltek
és fából készítették szerszámaik jó részét. Máramarosból tutajokon és hajókon a
Tiszán szállították az építőfát (és sót) az Alföldre, ahol hiányt szenvedtek
belőle. A Tiszán úsztatott tutajokat, hajókat Tokaj, Tiszafüred, Szolnok és más
alföldi településeken szétbontották, és fűrészüzemeikben különféle fűrészelt
árut (deszka, léc, tetőgerenda) készítettek belőle, részint szekereken tovább
szállították a folyótól távol fekvő feldolgozó, ill. felhasználó helyekre.
Természetesen Máramarosban és erdőben gazdag hegyvidéki területen (4. kép)
is működtek (egyes helyeken a víz energiájával működtetett) fűrészmalmok
(Rahó, Máramarossziget, Nagybocskó, Perecsény stb.). Később Nagybocskón
és Perecsényben fa-vegyiüzem létesült.

1. kép. Erdő a Vereckei-hágón (szerző felvétele)

Az Északkeleti-Kárpátok erdei (1. és 4. kép) számos bútor- és más üzemet
láttak el országszerte fával, de jutott bőven a lakosságnak, a háztartásoknak is
tüzelőanyag. A Zempléni-hegység erdős falvaiból (pl. Háromhuta, Erdőhorváti,
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Erdőbénye, Komlóska) hosszú szekérsorok szállították a tüzifát a fában szegény
bodrogközi, taktaközi és észak-nyírségi falvakba. Tokajban az év úgyszólván
minden szakában külön fapiac működött, jóllehet fa- és építőanyag-kereskedése
is volt a településnek. A Munkács közeli Szerednyén, valamint Tokaji(Zempléni)-hegységi Göncön, Erdőbényén és Tokajban virágzott a boroshordó
készítés. A gönci hordó (136 liter) és a szerednyei (220-260 liter) országosan
elterjedt.

2. kép. ÉK-i Kárpátok: a fa, mint építő- és tüzelőanyag (szerző felvétele)

„A Szatmár-Beregi-síkság területét a 18. században nagy erdőségek
borították (Eszenyő erdő, Túr erdő stb.). A folyókkal, erekkel és tisztásokkal
tagolt tölgy-, cser-, éger- és szilfaerdők a félszilaj állattartás, a szarvasmarha-,
ló-, sertés - és kisebb mértékben – a juhtenyésztés életterei voltak. Az Erdőhát
és a beregi Tiszahát hatalmas nyersanyagbázisa elősegítette a falusi és
mezővárosi faipart (pl. zsindely-, lisztes- és boroshordó-gyártás) kialakulását és
a fa építőanyagként való felhasználását, Ilyen fafeldolgozó műhelyek voltak pl.
Tarpán” (Frisnyák S. 1985). A Nyírség erdőségei a 18. században erősen
megfogyatkoztak, az összterület kb. 1/3-át foglalták el. Ezért a 19-20. század
fordulóján elsősorban építőfát, fűrészelt árut szereztek be a Kárpátok
erdőségeiből.
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3. kép. Fából épült, szalmával fedett szénatároló a Zempléni-hegységben (Mogyoróska)
(szerző felvétele)

4. kép. Erdő a Fehér- és Fekete-Tisza összefolyásánál Rahó közelében (szerző felvétele)
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A szántóföldek túlnyomó többsége az Alföldön, a sík területeken
helyezkedett el (1. és 2. táblázat). Szabolcs vármegye területének 1897-ben
63,8%-án, 1911-ben 66,7%-án találunk szántót, míg Bereg vármegyében ez az
arány csupán 34,3%, Máramarosban 22,6%. Zemplén déli részében
helyezkedtek el a szántók (42%), míg középső és északi felét erdők borították,
ill. Tokaj- és Abaúj-Hegyalján szőlőültetvények díszlettek. Szatmár, Ugocsa és
Ung megye alföldi részein is jelentős volt a szántóföldi gazdálkodás (Beregisíkság, Szatmári-síkság). Abaújban a Hernád-völgyben, főleg pedig a Cserehát
dombságán volt kiterjedtebb szántóterület (vármegyei átlag 1911-ben 53,6%). A
Meződűlő 5-6 km széles tereplépcsőjén a szántók aránya meghaladta az 50%-ot
(pl. Hejcén 63,6%). A szántók 2/3 részét a gabonafélék (kalászosok és kukorica)
foglalták el. A kenyérgabona-termelés volt az egyik legfontosabb ágazat. A
Meződűlő és a Hernád-völgy fontos szerepet töltött be Kassa és Miskolc
kenyérgabona-ellátásában. Jelentős volt még a sörárpa, kukorica, burgonya,
len, kender, továbbá a takarmány, a zöldség- és főzelékfélék termelése is
(Frisnyák S. 1985).
Szabolcs vármegye (Észak-Nyírség, Rétköz) szántóterületeinek egyik
legjellegzetesebb növénye a burgonya. Az 1870/80-as években a Nyírség
burgonyatermelése már tájformáló jellegű (helyenként a vetésterület 1/3-ad
részét foglalta el).
A 19. század végén Szabolcs vármegye egyik legfontosabb terménye a
burgonya, amelynek termelési és nagykereskedelmi központja Rakamaz és
Kisvárda. Kisvárdán szeszüzem dolgozta fel a burgonya egy részét. A 19.
század második felében – a vasúthálózat kiépítését követően – Szabolcs
nemcsak a hazai fogyasztópiacot látta el burgonyával, hanem exportra is termelt
(Frisnyák s. 1985).
Szabolcs vármegye nagykiterjedésű homok (Észak-Nyírségben löszös
homok, homokos lösz) felszínein, szántóterületein kívül az ÉszakkeletiKárpátok (Kárpátalja) alacsonyabb hegyi lejtőin, folyó- és patakvölgyek apró
szántó-parcellán helyi igények kielégítésére termeltek burgonyát.
A búza az abaúji Meződűlő, Cserehát, a zempléni Bodrogköz, DélZemplén, a szabolcsi Rétköz, az akkor még Szabolcshoz tartozó Taktaköz,
továbbá a Szatmár-Beregi-síkságnak voltak a legjelentősebb kenyérgabona
növénye.
A Dél-Nyírség sívó homokján, ahol a búza nem volt rentábilisan
termeszthető, helyét a talajjal szemben igénytelenebb rozs vette át. Vetésterülete
a 19-20. század fordulóján jelentős volt. Termését kenyérgabona- és
takarmányként használták fel, szalmáját pedig falusi- és tanyasi lakóházak és
gazdasági épületek fedésére (zsup).
Az árpa nemcsak az alföldi régiók, hanem a hegyvidékek általánosan
elterjedt takarmánynövénye. Az utóbbi helyeken emberi táplálkozásra is
felhasználták.
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Szabolcs vármegye a 18. századtól kezdve az ország egyik legjelentősebb
dohánytermelő vidéke. Főként a Nyírség északi részében és a Rétközben
kiemelkedő a termesztése (Rakamaz, Bercel, Búj, Demecser, Dombrád, Paszab
stb.). Termőterülete 1870-ben 5500 hektár. Terméshozama a századfordulón 111 q/ha. Az 1880-as években Szabolcs vármegye az ország dohánytermelésének
1/3-át adta.
A kertek a belterjes gazdálkodás egyik színterei a 19-20. század fordulóján
is. Részesedésük a rendelkezésre álló földalapból a vizsgált területen 1897-ben
0,3%, tehát kevés (1. táblázat). Hasznuk viszont pontosan az intenzív művelés
következtében jelentős. Szerepük és kiterjedésük gyorsan növekszik, elsősorban
a városokat ellátó övezetben, mert őstermelői rendszeresen keresték fel
termékeikkel (zöldségfélékkel, gyümölcsökkel, egyéb élelmiszer-növényeikkel)
a városok (Kassa, Ungvár, Munkács, Beregszász, Szatmárnémeti stb.) piacait.
1911-ben Ung vármegyében már 4,0%, Ugocsában 2,6%, Beregben 2,1%
kertet írtak össze (2. táblázat).
A kertek részben a belsőségben, a mezőgazdasági népesség
lakóövezetében, a házak mellett, részben a külsőségben, a határ kertségeiben
helyezkedtek el. Az Alföld kertes településeinek szerkezetében a lakóhelyövezetet az ólaskert-övezet vette körül.
A szőlőtermelés a Kárpát-medencében sok évszázados múltra tekint vissza.
Északkelet-Magyarország a minőségi bortermelés északi határának közelében
fekszik. Ennek ellenére több minőségi szőlő- és borvidék alakult itt ki, ún.
Tokaj-hegyaljai, Abaúj-miskolci, Szerednye-vinnai (Ungvár-Munkács között),
Munkács-nagyszőlősi, érmelléki.
1867-ben Magyarországon a szőlő részesedési aránya a mezőgazdaságilag
hasznosítható földterületből 1,5%. Ez az arány ugyanezen évben Abaújban
1,46%, Beregben 0,61%, Máramarosban 0,0%, Szabolcsban 0,90%, Szatmárban
0,66%, Ugocsában 0,65%, Ungban 0,27%, Zemplénben 1,48% (5. kép).
1867-ben Zemplén vármegyében 7674 hektár szőlőt tartottak nyilván, ami
az ország szőlőterületének 2,4%-át jelentette. Keleti Károly statisztikája szerint
az ország északkeleti felében a szőlőterület és a bortermelés 1873-ban a
következőképpen alakult (3. táblázat).
Összes szőlőterület 48626 öles, az összes termelés mennyisége 279077 80
itzés akó, egy holdra eső bor 5,4 akó.
Az 1867-es kiegyezés körüli évek nagy fellendülését követően az 1880-as,
1890-es években szomorú idők jártak a magyar szőlő- és bortermelőkre.
Megjelent a filoxera (Phyloxera vastatrix = gyökértetű). Európában először
Franciaországban pusztított, abban az országban, amely nemcsak a termelt
bormennyiséget illetően, de a legkorszerűbb művelés és bortermelés hazájaként
ismernek.
Magyarországon 1875. szeptemberében a délvidéki Pancsova szőlőiben
tűnt fel. Hazánkban azonban az első fertőzést követő öt évben még lassan
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terjedt a kártevő. Északkelet-Magyarországon 1880-ban Szendrőn és
Beregszászon ütötte fel a fejét. 1882-ban 130, 1884-ben 246 községben
állapítják meg jelenlétét. 1885-re 396 település határában 53 ezer kat. hold (=
28,5 ezer hektár) szőlőültetvény pusztult el az országban. 1885-ben TokajHegyalja több pontján (Szerencs, Bekecs, Legyesbénye, Monok) is felfedezik a
kártevőt. 1886-ban már Tállya, Mád, Tokaj, 1887-ben pedig Bodrogkeresztúr,
Abaújszántó, Olaszliszka, Sárospatak és Sátoraljaújhely szőlői is fertőzötté
váltak.

5. kép. Erdő, alatta szőlőültetvény a Tarbucka lejtőin (Felső-Bodrogköz)
(szerző felvétele)

A földművelési miniszter 1897. évi jelentése szerint Magyarország
szőlőterületének 58,6%-a elpusztult. A kártétel azonban nem egyformán sújtotta
az egyes termőhelyeket. Abaúj-Tornán 96,1%-os, Zemplénben 83,1%-os,
Szatmárban 76,2%-os, Ugocsában 56,2%-os, Ungban 44,5%-os, Szabolcsban
csupán 3,1%-os volt a pusztulás. Az 1897. évi jelentés szerint Abaúj-Tornában
7858 kh szőlőből 7600 kh, Zemplénben 15617 kh-ból 12985 kh, Beregben 3742
kh-ból 2968 kh, Ungban 1642 kh 732 kh ment tönkre, vágták ki.
Az 1895-ös állapotokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a beültetett
és kivágott szőlők összesítésével tünteti fel (4. táblázat), amely nem ad hű képet
a hegyaljai szőlőterületek valódi nagyságáról.
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3. ábra. Részlet Tokaj-Hegyalja földhasznosításából.
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A kezdeti tétova lépések után megindult az egyre szervezetté váló
védekezés, amely egyik módja a fertőzött tőkék kivágása, a másik a vegyszeres
(szénkénegezés) védekezés.
A felújítás során nem mindig a kipusztult szőlők helyére kerültek az újak.
Az új telepítések alkalmával mind nagyobb figyelmet fordítottak a parlag,
értéktelen vagy csak igen sovány homokterületekre.
Marion felfedezésével, mely szerint a homokba telepített vesszők
gyökerein a filoxera (gyökértetű) elpusztul, új terület nyílt meg a
szőlőművelésnek. 1880 és 1889 között 19302 ha, 1890-ben 9937 ha, 1891-ben
6414 ha szőlőt telepítettek homokra.
Tokaj, Ungvár, Beregszász, Szerednye, Szinyérváralja hegyi szőlőinek
pusztulásával majdnem egy időben a sivár nyírségi homokterületeken, sovány
juhlegelők helyén rövid idő alatt virágzó szőlőtelepek létesültek. Ebben a
gazdasági és kultúrmunkában túlnyomórészt az intelligensebb nagy- és
középbirtokos osztály vitte a vezető szerepet. A legszebb szőlőtelepek ekkor
gróf Károlyi Tibor kántorjánosi, gróf Majláth József ófehértói, pazonyi, sóstói,
nyíregyházi, Csanok János újfehértói, Liptay Jenő pazonyi és Újfalussy Endre
mártonfalvai telepei voltak. 1895-ben 98 szabolcsi és 21 szatmári településen
folyt szőlőművelés. Szabolcsban kiemelkedő szerepet játszott Nyíregyháza,
ahol 310 hektáron termesztették ezen értékes növényt. Nyíregyházán kívül
említést érdemel még Oros (201 ha), Újfehértó (148 ha), Kiskálló (151 ha),
Kótaj (97 ha), Pazony (92 ha), Ófehértó (84 ha), Napkor (75 ha), Kállósemjén
(64 ha), Kemecse (59 ha) és Mándok (55 ha). Szabolcs szőlőtermő területe
ekkor elérte a 2854 hektárt.
Szatmár megye mai országhatáron belüli részén 380 a szőlőből
Kántorjánosi határában 98 ha, Vállajon 37 ha, Mérken 31 ha, Nyírvasváriban 29
ha volt fellelhető.
A homoki szőlőt a „kerti szőlőt” kezdetben nem igazán kedvelték. Gyürki
A. 1881-ben ezt írja: „A bor, melyet itt szüretelnek nem tartós, nem is valami
sima és kellemes ital… De azért bor.”
Ha lassan is, de a történelmi borvidékeken is kezdetét vette a rekonstrukció.
Országos szinten a Sáros megyei születésű Mathiász János kiemelkedő szerepet
játszott a filoxeravész utáni szőlőrekonstrukcióban, aki először Kassán, majd
Zemplén megyei (hegyaljai) Szőlőskén Andrássy Gyula gróf birtokán
tevékenykedett.
Tokaj-Hegyalján a rekonstrukció megindításában dr. Bártfai Szabó Gyula
és Bernáth Béla szerzett elévülhetetlen érdemeket, akik Tállyán, saját
birtokukon kezdték el amerikai vad alanyba oltott, immunis szőlővesszőt
telepítettek. Az állam a felújítás munkáját a sárospataki, a sátoraljaújhelyi, a
mádi, a tolcsvai és az olaszliszkai kísérleti telepek berendezésével segítette. Az
amerikai oltványok népszerűsítése és terjesztése terén élen járt a Tarcali
Vincellérképző Intézet.
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1903-ben megalakult a Tokaji Bortermelők Társasága, majd az Uribor
Tokajhegyaljai Bornagykereskedők Szövetkezete, amelyet az évtized derekán a
Tokajhegyaljai Szőlősgazdák Pinceszövetkezete követte.
Az erőfeszítések eredményeként 1900-ban már 3246 ha területen 19715 hl
bor termett, 1903-ban 3951 ha, 1905-ben 4483 ha, 1907-ben 4955 ha területen
termesztettek szőlőt Tokaj-Hegyalján.
Javultak a szőlő- és borkezelési eljárások. Tároló borpincéket (6. kép)
mélyítettek.

6. kép. Pincefalu Erdőhorvátiban (Tokaj-Hegyalja) (szerző felvétele)

1910-11-ben Abaúj-Torna vármegyében már 2160 kh, Beregben 3531 kh,
Szabolcsban 6434 kh, Szatmárban 5451 kh, Ugocsában 1224, Ungban 1272 kh,
Zemplénben 8581 kh szőlőt írtak össze (2. táblázat).
A termesztett főbb szőlőfajták Tokaj-hegyalján: Furmint, Hárslevelű,
Sárgamuskotály, a Beregi borvidéken: Leányka, Hárslevelű, Beregi rózsás,
Rajnai rizling, a Szerednyei borvidéken: Beregi rózsás, Hárslevelű, Leányka,
Ezerjó, a Nyírségi borvidéken: Olaszrizling, Kövidinka, Izsáki sárfehér, Ezerjó.
A Kárpátokból a medence központja irányába lefutó folyók a hegységek
pereme felé előbb fokozatosan szélesedő völgytalpakat, majd az Alföldre kiérve
tetemes kiterjedésű árvízjárta, vizenyős alluviális síkságokat (Szatmár-Beregisíkság, Rétköz, Bodrogköz, Taktaköz) alakítottak ki. Ezeken az időszakosan
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vízzel borított területeken a folyószabályozásokig a rét- és legelőgazdálkodás
volt az egyik legelterjedtebb földhasznosítási forma, jelentős állattartást
(szarvasmarha) téve lehetővé. A 19. század második felében végzett
folyószabályozási- és árvízmentesítési munkálatok elvégzése után számottevően
csökkent a rétek és legelők kiterjedése.
A hegységekben az erdőségek kitermelése során írtvány-földek jöttek létre,
amelyeket az itt élő ember rétek és legelőként hasznosított. Ezeken a
természetes takarmánybázison rideg (extenzív), más helyen intenzív
szarvasmarha, ló- és juhtenyésztés folyt.
A Nyírség déli részében a száraz, sívó homokfelszíneket számos helyen
juhlegelőként hasznosították.
A rétek aránya 1897-ben a vizsgált területen 12,4%, a legelőké 12,0%.
1911-ben Abaúj-Tornában a földterület 8,7%-át, Zemplénben 10,5%-át,
Ugocsában 18,1%-át, Máramarosban 36,8%-át hasznosították rétként. A legelők
részaránya Beregben 7,7%, Zemplénben 12,9%, Szatmárban 7,7%, Ugocsában
9,4% (2. táblázat). Az abaúji Meződűlőben Göncruszkán a rét- és legelőterület
aránya 26,6%, Vizsolyban 38,8%.
A Tisza-ártér kitűnő állattenyésztő vidék volt a 18-19. században. A
természetes legelő és takarmányforrás hasznosítását a folyók megmegismétlődő árvizei időszakossá tették. A Rétközből pl. a hegyaljai és a
hegyközi gyepterületekre hajtották áradáskor az állatokat (transzhumánsz
állattartás). Szabolcs homokterületeinek b. 1/3-a alkalmas volt a „nyaraltató
pásztorkodásra” (Frisnyák S. 1985).
„Az ártéri síkságok kiterjedt rét- és legelőterületeivel magyarázható, hogy a
bodrogparti hegyaljai falvak mezőgazdaságában az állattenyésztés
takarmánybázis elsősorban a szarvasmarha-tenyésztésnek kedvezett. A 19.
század második felében a Bodrogköz vízrendezése a gyepterület minőségét
megváltoztatta, s ez az állatállomány fokozatos csökkenését eredményezte”
(Frisnyák S. 1985). A ló és juhtenyésztés nem volt jelentős a hegyaljai
településeken. A vasútépítés után viszont fellendült a sertéshízlalás. A hegyaljai
sertéseket a kassai sertésvásárokon értékesítették.
Frisnyák S. (1985) adatai szerint 1895-ben 22016 db szarvasmarhát, 22607
sertést, 5621 lovat és 16513 juhot tartottak Tokaj-Hegyalján. A legtöbb
szarvasmarha a kiterjedt bodrogközi határral rendelkező Sárospatak rétjein és
legelőin legelt (3946 db). További fontos szarvasmarhatartó helyek voltak még:
Tarcal (1482 db), Monok (1237 db), Olaszliszka (1204 db), Sátoraljaújhely
(1159 db), Mezőzombor (1145 db) és Tokaj (1020 db). A sertéstenyésztésben is
Sárospatak vezetett (6040 db) megelőzve Tarcalt (2785 db) és Olaszliszkát
(1396 db). Lóból Sárospatakon 826, Tarcalon 372, Sátoraljaújhelyen 328 arabot
írtak össze. A juhtenyésztésben Bodrogkeresztúr vezetett 2200 db-bal,
megelőzve Sárospatakot (1948 db) és Abaújszántót (1824 db).
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Máramaros, Ung, Bereg, Ugocsa megyék hegyi rétjein, legelőin igen
jelentős állattartás (szarvasmarha, juh, ló) folyt. A szarvasmarhák tejéből túrót
és sajtot készítettek. A 19-20. század fordulóján – az előző századokhoz
hasonlóan – a ló a lovas fogat, a szekér jelentette az egyetlen közlekedési
eszközt a hegyvidéki ember számára, csak úgy, mint az Alföldön.
Összegzés
A vizsgált terület – Északkelet-Magyarország – változatos geológiai
felépítése, domborzati-, éghajlati- és talajadottsága miatt változatos, de egymást
kiegészítő (komplementer) jellegű gazdálkodást folytatott. A hegységekben az
erdő, az erdőgazdálkodás jelentette a fő megélhetési forrást az ember számára.
A kivágott erdő helyén kisebb-nagyobb foltokban írtványföldek, hegyi rétek és
legelők jöttek létre, s váltak a rideg állattartás (szarvasmarha, juh, ló) színterévé.
A kitermelt fát (elsősorban fenyőgerendákat) a Tiszán tutajok formájában
úsztatták le az alföldi fogyasztópiacokra, ahonnan cserébe élelmiszert és más,
ott megtermelt árut szállítottak. A kedvező sugárzásviszonyú, alacsonyabb, déli
lejtőkön (pl. Tokaj-hegyalja, Ungvár, Munkács környékén) szőlőt termeltek,
kitűnő borokat állítottak elő. A hegység és az Alföld találkozásánál (SzatmárBeregi-síkság, Bodrogköz, Rétköz) a folyószabályozások előtt nagy kiterjedésű
vizenyős rétek és legelők fontos állattartó helyek voltak. Azt követően, a 19-20.
század fordulóján már a szántóföldi gazdálkodás vált uralkodóvá ezekben a
mikrorégiókban is. A Nyírség, a Meződűlő, a Cserehát tipikus növénytermelő
régiók jelentős állattenyésztéssel.
A hegyvidék és az Alföld népe a 19-20. század fordulóján is egymásra volt
utalva, ezért élénk kereskedelmi forgalmat bonyolítottak le. Ez az intenzív
kapcsolat 1918 végéig tartott, amikor az első világháború végén a szomszédos
országok területszerzési vágyból megszállták a legyengült Magyarország
kétharmad részét, amit 1920-ban a számunkra katasztrofális trianoni
békediktátum szentesített. Északkelet-Magyarország hegyvidékes nagyobbik
része Romániához, ill. az akkor alakult Csehszlovákiához lett csatolva.
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1. táblázat. Magyarország ÉK-i megyéinek földhasznosítása 1897-ben (kh-ban)
A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági Statisztikája alapján

100,0
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208596
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15984
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2. táblázat. Magyarország északkeleti megyéinek földhasznosítása 1911-ben
Magyarország gazdacímtár alapján
Megnevezés
Szántó
Kert
Rét
Szőlő
Legelő
Erdő
Nádas
Nem termő
Összes ter.

Megnevezés
Szántó
Kert
Rét
Szőlő
Legelő
Erdő
Nádas
Nem termő
Összes ter.

Abaúj-Torna vármegye
kat.hold
%
226724
53,6
8484
2,0
36833
8,7
2160
0,5
32042
7,6
108733
25,7
64
0,0
7959
1,9
422969
100,0

Szabolcs vármegye
kat.hold
%
503841
66,7
5379
0,7
68166
9,0
6437
0,8
72809
9,6
34727
4,6
9918
1,3
54057
7,1
755334
100,0

Megnevezés
Szántó
Kert
Rét
Szőlő
Legelő
Erdő
Nádas
Nem termő
Összes ter.
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Bereg vármegye
kat.hold
%
169647
34,3
10589
2,1
58574
11,8
3521
0,7
38231
7,7
201033
40,7
114
0,1
12923
2,6
494692
100,0

Máramaros vármegye
kat.hold
%
176467
22,6
5168
0,7
287173
36,8
218
0,0
117563
15,1
178627
22,9
186
0,0
14779
1,9
780211
100,0

Szatmár vármegye
kat.hold
%
458313
52,4
14792
1,7
209005
14,7
5451
0,6
67160
7,7
152359
17,4
2778
0,3
45247
5,2
875100
100,0

Ugocsa vármegye
kat.hold
%
85809
54,2
4137
2,6
28425
18,1
1224
0,8
14698
9,4
17840
11,4
208
0,1
4468
2,8
156806
100,0

Ung vármegye
kat.hold
%
144042
51,0
11172
4,0
45412
16,1
1272
0,5
23069
8,2
51397
18,2
10
0,0
5872
2,0
282446
100,0

Zemplén vármegye
kat.hold
%
403614
42,9
15670
1,7
98903
10,5
8581
0,9
121367
12,9
262236
27,9
589
0,1
29428
3,1
940367
100,0
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3. táblázat. A szőlőterület és a bortermelés a Kárpát-medence ÉK-i részében
1873-ban (Keleti Károly nyomán)
Megye
Abaúj vármegye
Bereg vármegye
Máramaros vármegye
Szabolcs vármegye
Szatmár vármegye
Ugocsa vármegye
Ung vármegye
Zemplén vármegye

Összes szőlőterület
1600 öles hold
10363,65
4801,55
9030,25
6586,16
1924,59
2618,29
13304,90

Összes termés
80 itzés akó
42189,3
28597,5
56973,6
53478,0
10863,9
5184,0
81790,8

Esik egy holdra
(akó)
4,1
5,9
6,0
8,1
5,6
2,0
6,1

4. táblázat. A tokaj-hegyaljai települések földterületének megoszlása
művelési ágak szerint 1895-ben (KSH alapján), hektár
Település

Abaújszántó
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogolaszi
Bodrogszegi
Erdőbénye
Erdőhorváti
Golop
Hercegkút
Károlyfalva
Legyesbénye
Makkoshotyka
Mád
Mezőzombor
Monok
Olaszliszka
Ond
Rátka
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Szegilong
Szerencs
Tarcal
Tállya
Tokaj
Tolcsva
Vámosújfalu
Hegyalja össz.
%

Szántó

1789
1537
716
837
537
880
586
588
355
166
1172
228
869
1834
2570
1286
472
630
243
7088
1513
89
1343
2984
1109
607
779
280
33087
37,2

Kert+
gyümölcsös

87
23
64
29
63
159
96
27
11
9
52
11
53
67
76
102
15
10
31
129
94
11
28
54
52
78
107
27
1565
1,8

Szőlő

103
14
67
1
22
202
121
49
4
428
91
305
1
107
7
180
239
1
426
608
455
394
71
3896
4,4

Gyep

Erdő

443 2041
845
24
1554
207
1050
757
1531
521
508 2622
1233 3148
197
58
64
101
618
2
158
587
319 1445
1545
15
1182
970
1206
629
234
258
91
191
57
6316 2695
1856 1197
28
528
27
1074
144
370 1373
1167
23
210
133
328
219
25114 18985
28,2
21,3

Nádas

28
55
3
6
5
25
7
129
0,1

Műv.alól
kivett

88
106
344
237
234
240
165
53
26
19
120
69
37
319
235
382
32
40
40
1345
489
3
142
659
140
368
115
134
6181
7,0

Összes
terület

4551
2577
2952
2966
2911
4612
5348
923
456
295
2013
1057
3151
3877
5033
3915
754
1136
570
17778
5388
132
2068
5341
3652
2705
1738
1059
88957
100,0
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Bevezetés
Egy-egy település belső térbeli struktúrája magában hordja teljes történeti
fejlődésének pályáját. Ezért szükséges a településmorfológiai kutatások
megalapozásánál a történeti szempontok hangsúlyozása. A települések mai
arculata ugyanis korábbi állapotok egymásra épüléséből formálódott ki. Ezek az
egymást kibővítő, kiegészítő egymással szerves egységet alkotó formai elemek
hosszabb fejlődés eredményei. Megértésük csak a település történetének
megismerésével lehetséges (BECSEI J. 1984). Az arculatot meghatározó
horizontális zártság elsősorban a városok létrejöttétől és történeti fejlődésüktől
függ. A beépítések vertikális tagozódását pedig – a rendelkezésre álló földrajzi
tér és építőanyag mibenlétén túl – nagyban befolyásolja a városok időről-időre
változó szerepköre is.
A fejlődési folyamatok térbeli konzekvenciájának magyarázatához tehát két
kérdést kell szem előtt tartani:



Melyek a településszerkezet történeti gyökerei?
Hogyan változtak a település funkciói az évszázadok során?

A módszerében folyamatelemző munkában Keszthely alaprajzának
kronologikus változását írjuk le korabeli térképek segítségével. Ez a történetitelepülésföldrajzi módszer alkalmas a bemutatott település térbeli
expanziójának vagy regressziójának feltárására. Értelmezi a településtér
keletkezési folyamatát, genetikáját, a település formai elemeinek történetiségét,
az átalakulási folyamatok társadalmi, funkcionális, formai vetületeit, az azokra
ható külső és belső innovációs hatásokat. A térfolyamatok leírásában
vizsgálódásunk még statikus, de a teret alakító gazdasági, társadalmi, politikai
tényezők figyelembe vételével dinamikussá válik. Az alaprajz fejlődésének
bemutatásán túl kísérletet teszünk a város településmorfológiájának a
felvázolására, a beépítésre és a funkcionális szerkezetre koncentrálva. Jelen
tanulmány része annak a kutatásnak, ami a Nyugat-magyarországi Egyetem
Savaria Egyetemi Központ Társadalomföldrajzi Tanszékén a magyar városok
funkcionális morfológiáját vizsgálja.
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1. A településtér változása
A település ősének kialakulása és fejlődése szoros kapcsolatban állt a
természeti földrajzi környezetével. Az újkőkor első felének embere a telepeit
vízközelben építette fel, ahol az erdők kiirtásával nyert termőföldet kezdetleges
szerszámokkal művelte meg. A földek kimerülése után újabb területeket irtottak
ki, házaikat pedig egy idő múlva az új terület közelében építették újra.
Keszthely mai területéről több lelőhelyet is ismerünk, amelyek időben egymást
követő településobjektumok. Az archeológiai feltárások azt mutatják, hogy a
város határa a Kr. e. 5. évezredtől folyamatosan lakott volt. Három sűrűbben
lakott települési gócot ismerünk: a Dobogódomb környékét, a mai belváros
környékét és Fenékpuszta térségét. Utóbbi bírt a legnagyobb jelentőséggel, nem
véletlenül. A telepek elhelyezkedése ugyanis arra enged következtetni, hogy a
közlekedés-földrajzilag legelőnyösebb és legfontosabb területeket szállta meg
az ember. A város és határa – ahonnan a leletek előkerültek – egy észak-déli
gerincen helyezkedik el, ezen vezetett később a Balaton fenékpusztai
átkelőjéhez vivő ősi kereskedelmi út. Fenékpusztához két fontos távolsági út
futott össze, ezek a Dunántúlt átlósan szelték át: az egyik az Adriát kötötte össze
a Dunakanyarral, a másik a mai Pécs városát Szombathellyel. Innen az utak
nyomvonala Keszthely mai Fő teréig közös volt, azaz a mai Fenéki, Festetics és
Kossuth utca vonalát követte, majd kettéágazott. A Dunakanyar felé induló út a
mai Bem és Tapolcai, a másik a Kossuth, Sopron és Hévízi utak nyomvonalán
haladt.
A rómaiak is Fenékpusztánál emeltek erődöt kőből, a Kr. u. IV. század
közepén. A fenékpusztai castrum építéséhez a rezi és keszthelyi – mára már
kimerült - homokbányákból hordtak mintegy 80 ezer m³ építőanyagot a
helybeliek és az idetelepített római veteránok. A legfontosabb kőhordó utat a
város mai fő utcája, a Kossuth Lajos utca őrizte meg. Ez az út szinte töretlenül
fut a Rezi-medencéből dél felé, egészen a fenéki castrumig. Nyomvonalát közel
másfél évezreden át megőrizte, és csak az utolsó évszázadokban történt kisebb
kiigazítás rajta. A másik kőszállító út a Zsidi út-Bem utca folytatásában a mai
Főtéren torkollott bele az előbbi fő útvonalba.
Keszthely mai úthálózatának gerince a VII. századra rögzült. Ekkorra a
Balaton Hévizi-öble annyira eltőzegesedett, hogy a mai 75-ös út nyomvonalán
dorong út épült Alsópáhok irányába. Ezáltal a Páh-szigeten keresztül át tudtak
kelni a Zalavári hátra. Ettől kezdve az Adriához vezető távolsági út a
lényegesen keskenyebb balatonhídvégi átkelőn át ment. Nyomvonalát ma a
Georgikon és a Szalasztó utcák őrzik. Ezzel egyidejűleg a Keszthelyi hát
települési súlypontja Fenékpusztáról az említett kőszállító utak
kereszteződéséhez, a mai belvárosra helyeződött át. Ennek bizonyítéka a Főtértől délnyugatra a csak részben feltárt több ezer síros temető a VII-IX.
századból. Lényegében azt mondhatjuk, hogy a két balatoni átkelőhöz vezető
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utak metszéspontja emelte ki Keszthelyt a környező telepek sorából, és indította
el a fejlődésben (MÜLLER R. 1997.).
Az Árpád-korban – a földmunkák során előkerült leletek tanúsága szerint –
a mai város területén több kisebb településgócból álló lazán beépített
halmazfalu alakult ki. Az akkor királyi birtokban lévő település idővel két
helyen sűrűsödött be: a kastély és a Fő tér körül. Az 1247-es oklevélből – amely
először említi írásban Keszthelyt – tudjuk, hogy mindkét besűrűsödés templom
körül jött létre. A Szent Márton templom a kastély előtti szökőkút helyén, egy
kisebb dombon épült fel. A Szent Lőrinc templom pedig a mai Fő téri
plébániatemplomtól délre állt. (1. ábra).

1. ábra. Keszthely az Árpád-korban
Forrás: Balatoni Múzeum Térképtára Keszthely alapján saját szerkesztés

A 14-15. századra a településszerkezet jelentősen átalakult, egyutcássá vált.
A folyamat mögött Keszthely magánföldesúri kézbe kerülését kell
feltételeznünk. 1403-tól ugyanis rendszeresen oppidumként említik a források.
A királyi települések eladományozása nem volt ritka jelenség ebben a korban. A
Nyugat-Dunántúlon ekkor került magánkézbe Keszthely mellett még Pápa,
Sárvár, Vasvár és Kőszeg is. Az országosan tömegessé váló eladományozások
megítélése a mezővárosi fejlődés szempontjából ugyanakkor ellentmondásos
(BELUSZKY P. 2003.). A királyi városok mezővárosi szintre süllyedése egy-egy
település esetében a városi fejlődés megtorpanását jelentette. Az egyre több
mezőváros viszont kiszélesítette a piacot, bővült az árutermelés, megélénkült az
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árucsere. Mindez szoros összefüggésben állt egymással, hiszen maguk a
városias szerepkörű mezővárosok létükkel támogatták az árutermelés
térhódítását. Keszthely is gazdagodott. 1368-ban települtek falai közé a ferences
szerzetesek, márpedig a kolduló rend tagjai csak ott jelentek meg, ahol a maguk
fenntartásáról gondoskodni tudtak. Gyakran támadták meg a szomszédos
földesurak is a környék kereskedelmi központjává váló gyarapodó települést.
A keszthelyi településszerkezet úgy változott meg, hogy a jobbágyok
telkeit egy észak-déli tengely mentén, a mai Sopron, Kastély és Kossuth utcák
mentén mérték ki, így egy egyutcás településszerkezet formálódott. A lakosság
áttelepítése után a belső telkek a Deák Ferenc utcáig értek, a jobbágyok
szegényes portái pedig a Fő utcán sorakoztak. Erről a Fő utcáról írnak a késő
középkori források is „capitalis” néven. A későbbi időkre csak két térség maradt
szabadon: egy húsz holdas terület – a későbbi kastély helyén – a földesúr
kezelésében maradt, és beépítetlenül hagyták a mainál jóval nagyobb helyen a
Fő teret is. Már ekkor létezett egy rövidebb utca, a Katona J. utca elődje, ahol a
plébános jobbágyainak a telkét mérték ki. Ez az utca tehát feltehetően a Szent
Márton templomhoz kapcsolódott (2. ábra).

2. ábra. Keszthely a 14-15. század fordulóján
Forrás: Balatoni Múzeum Térképtára Keszthely alapján saját szerkesztés

A 16. század elején a település-alaprajz lassú expanziójának vagyunk még
tanúi. A fejlődés nemcsak méretbeli növekedést jelentett, hanem külsejében is
csinosodott Keszthely. A lassan felhalmozott városi (polgári) tőkéből futotta
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arra is, hogy a legtehetősebbek maradandó anyagból – a Balatoni Múzeumban
őrzött faragott ablakkeretekből következtetve – homokkőből építkezzenek. Ezen
házak mellett az egyház épületei, templomai határozták meg a településképet. A
többségnek azonban szerényebb házzal kellett beérnie. Hajlékaik tapasztott
sövényfalból és náddal fedett tetőből álltak. Ne feledjük ugyanakkor, hogy
mezővárosi polgárokként jogi értelemben ők jobbágyoknak számítottak. A
lakosságszám elérhette ekkor az 1500 főt.
A következő másfél évszázad a településtér regresszióját hozta, mindez a
törökkor következménye volt. A törökök a Kanizsa-Keszthely-Veszprém-TataKomárom vonaltól nyugatra is széles sávot hódoltattak a királyi
Magyarországon. Az országrészben a városfejlődés visszahanyatlott, a
középkori állapotok évtizedekre konzerválódtak. A ferencesek elmenekültek
Keszthelyről, üresen maradt kolostorukat és templomukat Szigetvár eleste után
végvárrá alakították át. Ennek oltalma alá húzódott a déli Szent Miklós–szeg
népessége. Ez a terület a vártól távolabb esett, ezért fokozatosan
elnéptelenedett. De ugyanígy cselekedtek azon szomszédos falvak lakói is, akik
már az 1550-es évektől a töröknek is kénytelenek voltak adózni. A Kaposvárról
elmenekülő hajdúkat a mai belvárosban, a Bem utcában telepítették le, ők a
fegyveres szolgálatukért cserébe különböző szabadságjogokat kaptak. Az
elmondottakkal ellentétes utat járt be a kastélytól északra Polgárváros (későbbi
nevén Kiskeszthely), amely a törökkorban vált önállóvá és ezt a különállását
1925-ig meg is őrizte. Ennek az volt az ára, hogy lakói vállalták az adófizetést a
töröknek.

3. ábra. Keszthely a 17. század második felében
Forrás: Balatoni Múzeum Térképtára Keszthely alapján saját szerkesztés
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A 17. században a térbeli szűkülés tovább tartott. A század közepén a
belvárost árokból, sáncból és palánkfalból álló külső várfallal erősítették meg.
Ettől délre – a korábban lakott részekből - csak kertek és majorsági épületek
maradtak meg. A belváros népességszáma viszont az odatelepülő lakosság miatt
nemhogy csökkent, inkább nőtt az írott források szerint. Mindez egy térben
zsugorodó
településen
telekaprózódáshoz,
a
lakott
településrész
besűrűsödéséhez vezetett (LENNER T.2008.). Ennek bizonyítékai a mai Deák
utcát a Kossuth utca sétáló utcai szakaszával összekötő kicsiny kelet-nyugati
utcák kialakulása. Az történt, hogy a fő utca hosszan elnyúló jobbágytelkein
egymás mögött több ház épült fel (3. ábra).
A török kiűzése után a 18. században a középkori városhálózat éledt újjá. A
csekély népességű városok elsősorban helyi piacközpontok voltak. A feudális
árutermelés és áruforgalom rekonstruálása után a század második felében
figyelhető meg a tőkés városfejlesztő energiák közvetett hatása az országban.
Elsősorban a szállításigényes gabona és gyapjúkereskedelem városfejlesztő
hatása érvényesült, az agrártermékek felvásárlása, szállítása és exportja által. A
gabonatermelés és kereskedelem hasznából a Dunántúlon a Duna vízi útja
melletti városok mellett a felvevőpiacokhoz térben közeli kisalföldi városok
részesedtek, mint például Tata, Magyaróvár, Pápa, Keszthely. Keszthelyen a
század elején elbontották a külső és belső védműveket, a falakat lebontották, a
feltöltött árkok helyén többnyire új utcákat nyitottak. Miután az 1700-as évek
közepére a Festeticsek váltak a város kizárólagos uraivá, Keszthely egy
hatalmas uradalom központja lett. A település számos munkaalkalmat biztosított
iparosainak. A kastélyt építtető Festetics Kristóf megalapította a kórházat, fia
Pál a gimnáziumot, 1797-ben Festetics György gróf szervezte meg a
Georgikont, Európa első mezőgazdasági felsőfokú tanintézetét. Ugyancsak ő
indította útjára a Helikoni ünnepségeket, ahová a Dunántúl legjelentősebb
költőit hívta meg. Keszthely ezzel a Dunántúl szellemi központja lett. Ebben az
időben nevezte a várost „kis magyar Weimarnak” Berzsenyi Dániel. A barokk,
a belvárosban maradandó értéket hagyott az utókorra. Ugyanakkor a
polgárosodó mezőváros – a végvári idők szabadságjogaihoz ragaszkodó – lakói
és a Festeticsek kapcsolatát számos vita terhelte, ezekből a konfliktusokból
rendre a keszthelyiek kerültek ki vesztesen. A nézeteltérés oka az úrbéri
szerződés volt. Festetics Kristóf visszaváltotta a korábbi földesuraktól zálogba
vett földeket, a vásárlással megszerzett területeket pedig kártérítés nélkül
kisajátította. A város kezén nem maradt terület, a lakói a földet csak bérletként
használhatták. A földesúr a határ nagyobb részét az allódiumhoz csatolta. Így a
mezővárosi polgárok többsége házas zsellér lett. A város nem tudott tovább
terjeszkedni a per 1838-as lezárásáig. A helyzetet – no és az 1710 óta itt
elszállásolt katonák ellátási terhei alól való kimentést – sokan úgy próbálták
megoldani, hogy Keszthely szőlőhegyeibe költöztek ki. Vonyarc, Vashegy,
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Gyenes, Diás, Cserszeg és Tomaj a 19. század közepén alakulnak majd önálló
községekké.
A település lassú alaprajzi növekedését a 4. ábra szemlélteti az 1858-as
kataszteri térkép alapján. A belvárost hitbizományi földek vették körbe, ami
lehetetlenné tette a terjeszkedést. A Kossuth utca déli szakaszán mindössze
kettő lakóház épült, de beépítetlen maradt a Fő tér környéke is. A fent
említetteken túl a település vontatott térbeli fejlődésének más oka is volt. Az
1861-ben átadott Déli Vasút nem érintette a várost, a Balatonszentgyörgyről
leágazó szárnyvonal csak 1888-ra épült meg, a tapolcai szárnyvonal pedig csak
1903-ban készült el. Addig viszont sok kereskedő és iparos hagyta el a
települést. Mindez együttesen oda vezetett, hogy a magyarországi tőkés
gazdaság kialakulása, növekedése Keszthelyen valamivel később, csak a
századforduló körül kezdte éreztetni modernizáló hatását. A városvezetés jól
jelölte ki a fejlesztés irányait. A kiutat az iskolaváros mellett az idegenforgalom
fellendítésében képzelte el Reischl Vencel városbíró (MÜLLER R. 2005.). A
nyári hónapokban érkező vendégek fogadására szállodák és fogadók épültek. A
tavon elkészült az első fürdőház, a tóparthoz közel megjelentek az elegáns
nyaralók. Keszthely ismét fejlődésnek indult. A század végén nagyszabású
parcellázások indultak.
A kastély átépítéséhez kapcsolódó birtokcserék révén Festetics Taszilótól
megszerezték és feltöltötték a Balaton-parti szakaszt, ahol korszerű móló és
hajókikötő létesült. Alig pár év alatt beépült a parti sétányhoz vezető elegáns
Erzsébet királyné és a Rákóczi utca. Ez a 19. század végi beépítés eredeti
formájában ma már csak itt látható a tó körüli települések közül. A parti sétány
mellett nagy és szépen gondozott városi parkot is kialakítottak. Ezzel
Keszthelyen, a tó partján hatalmas, idegenforgalmi hasznosítású zöldterület jött
létre. A Balaton-parti strand terület több kilométer hosszan és néhány száz
méter szélesen húzódik a város keleti részén, követve a tó alakját.
A keszthelyiek jelentős része foglalkozott szoba kiadással, miután a város
egyre kedveltebb fürdővárossá vált. A bevételből hamarosan megújultak a város
korábbi utcái is. 1899-ben pedig hosszú idő után először új utcákat nyitottak az
ún. Alsó Hanczók réten, majd a parcellázás 1912-ben a Balaton- és a Munkácsy
utca között a Felső Hanczók réten folytatódott. Ezt az időszakot rögzíti Lóczy
Lajos szintvonalas térképe. A térképen látszik, hogy a terep lejtése kelet felé
100 méterre vetítve átlagosan 4,5 méter. Ebből arra következtethetünk, hogy a
csatornázás előtt a csapadékvíz a magasabban fekvő pontokról a lényegesen
mélyebb helyek felé igyekezett. A K-Ny irányú új utcák nyomvonalát ezekhez a
vízmosás árkokhoz igazították, így a régi csapadékvíz elvezető árkok a
városfejlődés során utcákká alakultak át.
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4. ábra. Keszthely 1858-ban
Forrás: Balatoni Múzeum Térképtára Keszthely alapján saját szerkesztés

5. ábra. Keszthely az 1920-as évek végén
Forrás: Balatoni Múzeum Térképtára Keszthely alapján saját szerkesztés
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Az I. világháború és a trianoni trauma sem szakította félbe a századforduló
óta tartó fejlődést. Mivel nemzetközi hírű fürdőhelyeink többsége a határon
kívülre került, itthon felértékelődött a Balaton és Keszthely szerepe. A város
számos középülettel gazdagodott, köztük a Balatoni Múzeum neobarokk
épületével. A két világháború közti nagyarányú parcellázások a település térbeli
kiterjedését egyharmadával növelték. (TAR F. 2000.) A terjeszkedés szinte
minden irányban érzékelhető volt. Az 1920-as években új lakóterületek jöttek
létre a Hévizi út északi oldalán, a Cserszeg utca és a Zsidi út között, a Tapolcai
út északi oldalán, továbbá a Tapolcai út és a Balaton között, délkeleten a Zámor
területén, délen a Szendrey utcáig. Az 1930-as évek közepén a település déli
részén a Szent Miklós temető közelében – a Helikon ligetben – indult meg a
családi házak építése a Madách és a Csárda utcák között (5. ábra). A beépítés
még évtizedekig elhúzódott, és a városnak az 1960-as évek végéig nem is volt
szüksége új területek belterületbe vonására.

6. ábra: Keszthely az 1980-as években
Forrás: Balatoni Múzeum Térképtára Keszthely alapján saját szerkesztés

A II. világháború után a népességszám megduplázódott: 1930-ban 10644
fő, 1980-ban viszont már 21736 fő lakott a városban. Az 1950-es közigazgatási
reform részeként a keszthelyi járást átcsatolták Zala megyétől Veszprémhez és
majd csak az 1978-as megyebeosztás korrekciókor kerül vissza. Ebben a három
évtizedben Keszthely csak korlátozott mértékben részesült központi
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támogatásokban, ugyanis Veszprém megye a munkásvárosait és a Balaton
mentén a Tihany-Balatonfüred régiót fejlesztette. 1954-ben viszont – az
egyébként ekkor visszafogott várossá nyilvánítás ellenére – visszakapta az
1871-ben elveszített városi rangját. Ezekben az évtizedekben új családi házas
övezetek és lakótelepek elsősorban a város nyugati részén létesültek. Előbb a
Bercsényi utcában parcelláztak, majd felépült a Gagarin lakótelep, illetve új
utcákat alakítottak ki a Stromfeld és a Pipacs utca között. Ezt követően
lefékeződött, majd az utóbbi években gyakorlatilag megállt az építkezés.
Nagyobb – összefüggő – területen csak a Vaszary utca déli oldalán, a
Martinovics és a Schwarz Dávid lakótelepeken építkeztek (6. ábra). A területi
terjeszkedés ismételt megindulásának az a feltétele, hogy a város új
belterületeket jelöljön ki.
2. A város beépítése
A települések arculatát, morfológiáját döntően határozza meg az, hogy a
települések területe milyen házakkal, épületekkel van beépítve, mekkora a
beépített terület aránya (MENDÖL T. 2000). A továbbiakban csak a város
belterületével foglalkozunk, egyrészt azért, mert a külterületen nagyon kevesen
élnek (a lakosság 1,6 százaléka), másrészt a városkép-településkép elsősorban a
belterület morfológiájától függ, az határozza meg. Hazánkban a beépítés
milyenségét, formáját alapvetően két aspektusból lehet megközelíteni. Az egyik
a beépítés horizontális zártsága, a másik a vertikális tagozódása (BECSEI J.
1983). Minél zártabb és vertikálisan tagoltabb a beépítés egy településen, az
annál városiasabbnak minősül. Hazánk városaiban az alábbi beépítési típusok
fordulnak elő:









többszintes zárt,
földszintes zárt,
földszintes hézagos,
többszintes tömbös,
sorházas,
családi házas,
villaszerű,
fésűs (CSAPÓ T. 2004).

Az elmúlt évek városmorfológiai kutatásaira hivatkozva megállapítható,
hogy a Balaton parti városok beépítése városias, de az erős idegenforgalmi
funkció és a települések üdülőjellege miatt, horizontálisan kevéssé zárt, sok
esetben kertvárosias. Ugyanakkor a beépítés vertikálisan tagolt, az emeletes
házak aránya magasabb, mint a hazai városokban átlagosan. Legmagasabb az
54

Keszthely településföldrajza

emeletes házak aránya Keszthelyen (11,4 %), ezzel a 21. a városok rangsorában,
míg Siófok és Balatonfüred a 39.-40. helyen áll, 7,1 illetve 6,7 százalékkal.
Keszthely beépítésére kevésbé jellemzőek a Balaton parti településeken
megfigyelhető sajátosságok, ami elsősorban abból adódik, hogy Keszthely
amellett, hogy tipikus üdülőváros, rendelkezik történelmi kifejlődése révén több
más, jelentős központi funkcióval. Keszthely a Balaton nyugati részének a
„fővárosa”, amely kelet felé, a Balaton mentén összeépült Gyenesdiással, illetve
ezen keresztül Vonyarcvasheggyel és Balatongyörökkel. A konurbáció még
nem jellemző más irányban, de az agglomerálódó térséghez tartozik Hévíz és
Cserszegtomaj is.
A város markáns történelmi városmaggal rendelkezik, melynek a beépítése
többszintes -, vagy földszintes zárt. A többszintes beépítés a város
főtengelyeinek számító Szalasztó és a Kossuth Lajos utcák mentén jellemző
hosszan elnyúlva, a Fő tér környékén egyre nagyobb területet magába foglalva
(7. ábra). Ennek a területnek a Szalasztó utcától délre eső részét veszi csaknem
körbe a földszintes zárt beépítés, amely egyébként nem annyira jellemző a
Balaton parti településekre. A hézagos földszintes beépítés, amely szinte alig
fordul elő a Balaton mentén, Keszthelyen foltokban megjeleni, különösen a
Rákóczi útnak a Balatonhoz vezető szakaszán.
Jelmagyarázat
többszintes zárt
földszintes zárt
hézagos földszintes
tömbös
sorházas
villaszerű
családi házas

7. ábra: Keszthely beépítése
Forrás: saját szerkesztés
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A többszintes tömbös beépítés Keszthelyen, a város nagyságához képest
kicsi területre terjed ki. A városban csak két kisebb lakótelep található,
összességében nem volt jellemző a nagy lakótelepek építése. Tömbös a beépítés
a város nyugati peremén, a Vaszary Kolos utcától délre és a Fodor utcától
keletre. Itt középmagas, kettő és háromemeletes épületek vannak. A tömbös
beépítés előfordul még a városmag peremén, a Vásár tér környékén és a
Tapolcai út kezdő szakaszán, ahol a három-négyemeletes házak mellett magas,
10 emeletes épületek is megjelennek.
A sorházak, melyek az utóbbi néhány évtizedben egyre jellemzőbbek a
városainkban, megjelentek Keszthelyen is de valamivel ritkább az
előfordulásuk. Általában egy-egy utcában, annak mindkét oldalán épülnek a
sorházak, de ezek az utcák egymástól messze vannak, többnyire a város külsőbb
részein. Ilyen a beépítés a Bessenyei György, a Lovassy Sándor és a Schwarcz
Dávid utcákban, valamint a Gagarin és a Ságvári utcák közötti területen.
Sajátossága a Balaton parti városok beépítésének, hogy a villák, a
villaszerű beépítés sokkal jellemzőbb és jóval nagyobb gyakoriságú, mint a
többi városban. Nem mindegyik városban jellemző azonban, hanem elsősorban
a nagyobb lélekszámú és tradíciójú településeken, ahol már a 19. század
közepén-végén meghonosodott a fürdő kultúra és a tehetősebb polgárok
felépítették egyedi villájukat. Keszthelyen a villanegyed a városi park
környékén, a park körül alakult ki, különösen a parktól nyugatra eső
városrészen. A Balatoni - Kossuth Lajos - Munkácsy Mihály - Park utca által
határolt területen gyönyörű 50-100 éves polgári villák találhatók.
Legjellemzőbb beépítés azonban Keszthelyen a családi házas, amely a
város zárt, beépített területének több mint felét foglalja el. A város belső részein
régebbi építésű családi házak találhatók, míg a külsőbb részeken, valamint a
Balaton parthoz közelebb, újabb építésűek, gyakran modern, villaszerűek. Ez
utóbbi beépítés a jellemző mindenekelőtt a Tapolcai út – Ady Endre – Balaton
part közötti városrészen, amely mentén a város napjainkra már csaknem
összeépült a szomszédos Gyenesdiással. Új, modern, de nem villaszerű a
beépítés az egykori Szőlőhegyből, az utóbbi néhány évtizedben kialakított és
beépült Keszthely-kertvárosban.
3. A város szerkezete
A települések belső funkcionális tagolódása alapvetően a városok központi
szerepkörétől, a központi funkciók számától és erősségétől, valamint a városi
térségek különböző funkciók szerinti terület felhasználásától függ. Ez utóbbinak
a megállapítására elsősorban az szolgál, hogy megvizsgáljuk a különböző
szerepkörű intézmények, gazdasági egységek, a kommunális- és műszaki
infrastruktúra egységei és épületei, valamint a városi terek más hasznosítású
részei hol, és milyen sűrűn fordulnak elő a zárt településen belül. Ezen kívül
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megszabja a városok szerkezetét a népesség területi elhelyezkedése és sűrűsége,
mely alapján alapvetően lakó- és munkahely szerepkörű városrészeket lehet
megkülönböztetni. Az elmúlt évek kutatásainak eredményeképpen a magyar
vidéki városokban az alábbi funkcionális övezetek különböztethetők meg:









centrum
- központi üzleti negyed,
- periférikus bevásárlóközpontok – szubcentrumok,
belső lakóöv
ipari területek
- régi létesítésű ipari területek,
- klasszikus ipari parkok,
- új típusú ipari parkok
külső lakóöv
városi zöld –és üdülőterületek
egyéb funkciójú városi területek (CSAPÓ T. 2005).

A Balaton parti városok funkcionális tagolódása ettől a sémától jelentősen
eltér. Az eltérés legfőbb oka a városok sajátos szerepköre és a településeknek
közvetlenül a Balaton partjára való elhelyezkedése. Általánosságban
megállapítható, hogy egyrészt nem jellemző mindegyik funkcionális övezet a
balatoni városokban, másrészt az övezetek területének a településen belüli
arányai eltérnek a hazai városokra jellemzőktől, és az övezetek elhelyezkedését
a parttól való távolság jelentősen befolyásolja.
Keszthely nemcsak üdülőváros, hanem történetéből, városi fejlődéséből
fakadóan más jelentős funkciókkal is rendelkezik. A város egy főúri birtok volt,
a Festetics uradalom központja, ahol a város a kastélytól délre, közel a
Balatonhoz alakult ki. A városban a 18. század során mezőgazdasági akadémia
létesült, a későbbi Georgikon Agráregyetem. Csak rá másfélszáz évvel, a 19. és
a 20. század fordulójától vált egyre fontosabbá a balatoni fürdőzés, így a várost
jelentős idegenforgalmi szerepkör jellemzi. Ugyanakkor városi jogállása az
1876-os közigazgatási átszervezés során megszűnt, azt a II. világháborút
követően kapta vissza az 1960-as években. Napjainkra a turizmus a város
legfontosabb funkciója, az egyetem önállóságának megszűnése valamelyest
csökkentette a település oktatási szerepkörét, emellett jelentős Keszthely
kulturális, gazdasági és igazgatási szerepe is. Erős és régi városi funkciói révén
a város funkcionálisan jól tagolt, benne mindegyik hazai városra jellemző
övezet megjelenik, de azok elrendeződése sajátos. A település a tó melletti, a
Keszthelyi-öböl menti fekvéséből fakadóan „genua” városként jellemezhető,
ahol a Balatontól távolodva változnak az övek és nem a centrum körül alakultak
ki centrálisan, mint sok magyar városban.

57

Dr. Csapó Tamás – Dr. Lenner Tibor

Markánsan kimutatható, és a lakónépességhez képest (22388 fő) nagy a
város központi üzleti negyede, amelyet egyrészt a jelentős városi múlt, másrészt
a nappali népességnek, a legalább kétszeresét kitevő szezonbeli népesség
kiszolgálását biztosító üzletek nagy száma és sűrűsége magyaráz. A keszthelyi
központi üzleti negyed (CBD) valóban egy üzleti városrész, ahol igen nagy a
különböző kereskedelmi üzletek, butikok, a vendéglátóipari egységek, az üzletigazdasági- és pénzügyi szolgáltató vállalkozások, valamint a legkülönfélébb
intézmények száma és sűrűsége. Különösen igaz ez a Kossuth Lajos utcának a
Fő tértől a kastélyig tartó szakaszára. A központi üzleti negyed a város közepén
helyezkedik el, már túlnőtt a történelmi városmagon, megnyúlt a Szalasztó utca
mentén csaknem a Városi Kórházig, illetve kiterjed a Fő tértől délre a Kossuth
Lajos utca mentén csaknem a villanegyedig (8. ábra).
Jelmagyarázat
központi üzleti negyed
periférikus bevásárlóközpont
belső lakóöv
ipari területek
külső lakóöv
városi zöld- és üdülőterület
egyéb területek

8. ábra: Keszthely funkcionális tagozódása
Forrás: saját szerkesztés

Mivel Keszthelyen a szezonban csaknem 50 ezer fő él és költekezik, ezért
már körvonalazódnak a kivezető utak mentén a periférikus bevásárlóközpontok.
A Zsidi út és a Tapolcai út mentén megtelepedtek a legkülönfélébb üzletek,
autószalonok, benzinkutak és hipermarket is. A periférikus bevásárlóközpontok
általában csak nagyobb lélekszámú városokban jelennek meg, de Keszthelyen
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és általában a Balaton parti városokban nagyobb, erősebb a vásárlóerő annál,
mint ami a lakónépességből következne.
A központi üzleti negyedet veszi körbe a belső lakóöv, amely a város
területének mintegy harmadát teszi ki. A belső lakóöv különösen keleti irányban
terjedt ki, és ennek mentén Gyenesdiás gyakorlatilag már összenőtt a várossal.
A város erős idegenforgalmi szerepköréből fakadóan ebben a lakóövben is
találunk jelentős számban üzleteket és vendéglátóipari létesítményeket, jóval
többet, mint a hazai városok belső lakóövében általában.
A város ipari szerepköre nem jelentős, nincsenek nagy, országos
jelentőségű gazdasági társaságok a városban, az aktív keresőknek is mindössze
az ötöde dolgozik az iparban. Keszthely nem közlekedési csomópont, és a
gazdaság más területén sem emelkedik ki. Ezekből fakadóan az ipari területek
nagysága viszonylag kicsi a városban, az üzemek zömmel a település északi
részén, az Északi iparterületen találhatók, de vannak kommunális jellegű
szolgáltató üzemek és majorok a város déli részén, kisebb telepeken. A nagy- és
közepes városokra általában jellemző ipari parkok, sem a klasszikus, sem az új
típusúak, nem találhatók meg a városban. A keszthelyi iparterületek régi
típusúak, sok közülük jóval a rendszerváltozás előtt jött létre.
A külső lakóöv a legtipikusabban lakóterület, mivel ebben az övben szinte
nincs munkahely szerepkörű rész, kivéve néhány kisebb üzletet, vagy
vendéglátóhelyet. A külső lakóöv viszonylag kicsi térségre terjed ki a városban.
Ide tartozik teljes egészében a Keszthely-kertváros, amely még kiépülőben van,
nagyon szép, esetenként villaszerű új épületekkel. Az egykori szőlő-hegy még
ritkán, kertvárosiasan van beépülve, nagy telkekkel. A külső lakóövhöz tartozik
még a város déli részén, a Meteorológiai állomástól délre eső, a Fenéki út és a
vasút közötti néhány utca, amely régebbi beépítésű.
Az idegenforgalmi jellegű városok szerkezetének a jellegzetessége a városi
zöld- és üdülőterületek nagy kiterjedése, így van ez Keszthelyen is. Az üdülőés zöldövezet elsősorban a Balaton partján található, a part és a vasútvonal közti
hosszú sávon. Az övezet követi a Balaton part vonalát, így félkörívben
helyezkedik el a Keszthelyi-öböl mentén. Ezen a területen idegenforgalmi
szálláshelyek, többnyire kempingek, fizetős- és szabad strandok, különböző
sportpályák és kikötők találhatók. A parttól távolabb a zárt településen ehhez az
övezethez, amely inkább egy sáv, a városi parkok, sportpályák és létesítmények,
valamint a temetők tartoznak.
Összegzés
Keszthely
a
magyarországi
településállomány
tradicionális
középvárosaként a múltban egy hatalmas uradalom központja és a Festeticsek
főúri rezidenciájának székhelye volt. Helyi piacközpontként jelentős árucserét
bonyolított le, ehhez kapcsolódott később mezőgazdasági felsőoktatási
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szerepköre. A polgári korban forgalmi fekvése miatt későn kezdett városi
szerepköre modernizálódni, ám lemaradását a 20. században kibontakozó
idegenforgalmi szerepével gyorsan behozta. Alaprajzának történetitelepülésföldrajzi vizsgálata pontosan tükrözi a város fejlődésének egyes
korszakait.


Keszthely településmorfológiája, mind a beépítés terén, mind a
funkcionális tagozódásban eltér a hazai vidéki városainkra jellemzőktől,
morfológiája több sajátossággal rendelkezik. Az eltérések legfőbb oka a
város domináns idegenforgalmi jellege, erős, nemzetközi vonzással
rendelkező turizmusa. Noha rendelkezik más központi szerepkörökkel
is (oktatás, kultúra, ipar, agrárgazdaság, igazgatás), azok eltörpülnek az
idegenforgalom túlsúlya mellett.
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A tájértékelés a tájkutatás egyik végcélja, amelyben arra keressük a választ,
hogy a táj milyen természetes, vagy ember által hozzáadott adottságokkal
rendelkezik. Az értékelés minősíti ezeket a meglévő tulajdonságokat, s ennek
függvényében körvonalazza a táj alkalmasságát különféle társadalmi célok
számára (Lóczy D. 2002, Wiens, J. - Moss, M. 2005, Wu, J.- Hobbs, R. 2007).
Valamely táj értékelése akkor a legszakszerűbb, ha kitűnik belőle, hogy az
egyes társadalmi elvárásoknak milyen mértékben tud eleget tenni, melyek azok
a területhasználati célok, amelyek számára már kisebb beavatkozással, csekély
ráfordítással felhasználható. A társadalomnak az az érdeke, hogy a
megfogalmazott cél minél jobban tükrözze a közakaratot, s ezt a lehető
legkisebb költséggel tudja megvalósítani. A legelőnyösebb, ha a meglévő táji
adottságok közel esnek a társadalmi célokhoz, ha pl. a jó termőföldeken
mezőgazdasági termelésre, a természetközeli tájakon rekreációs területre van a
legnagyobb szükség.
A gyakorlatban azonban a fenti alapelv megvalósítása számos nehézségbe
ütközik;
 adottságok és az igények soha nincsenek egymással tökéletes
összhangban,
 a társadalmi igények folyamatosan változnak, végül
 egy adott terület több célra is alkalmas, de többféle cél nem mindig
fér meg egymás közelében (pl. ipari és természetvédelmi
felhasználás).
A környezetkímélő, fenntartható tájhasználat logikája szerint a társadalom
területhasználati céljait a lehető legjobban közelíteni kell a meglévő táji
adottságok térbeli elrendeződéséhez.
A táj értékelésének két fő területe van,
 az egyik a táj működése,
 a másik a táji megjelenése alapján elemzi a meglévő adottságokat.
A két szempont között nem elhanyagolható kapcsolat van; a táj működése
tükröződik a tájképi megjelenésben, és fordítva, a táj „külalakjából”
következtetni lehet a táj belső szerkezetére, működésére (Lóczy D. 2003,
Csorba P. 2007).
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A tájmetria a tájértékelés alig 10-15 éves múltra visszatekintő ága, olyan
szakterület, amely a táji mintázatot kialakító tájfoltok (Forman R.T.T 1995),
geometriai tulajdonságaiból,
területi
elrendeződéséből,
a
hasonló
területhasználati foltok összekapcsoltságából, térbeli viszonyából, a foltok
közötti határsávok vizsgálatából igyekszik következtetni a táj működésére,
tájökológiai, ökológiai tulajdonságaira (Mezősi G. – Fejes Cs. 2004.). A
tájmetria tehát a táj vizuális szerkezetének feltárására alkalmas módszer, annyit
árul el a táj működéséről, amennyi abból a táji látványban tükröződik.
Kezdetben csekély jelentőséget tulajdonítottak a tájszerkezet ilyen
„geometriai” vizsgálatának. Mára azonban már számos eredmény igazolta, hogy
a tájszerkezet számszerűsített adatai jól felhasználhatók az ökológiai
folyamatok, pl. anyag- és energiaáramlás, a populációdinamika, az ökológiai és
táji stabilitás stb. elemzések számára is (Antrop, M. – van Eetvelde, V. 2000,
Blaschke, T. 2000, Csorba P. 1989, Haines-Young, R. – Chopping, M. 1996).
Vannak azonban jól meghatározható korlátai is a tájmetriai adatok
tájökológiai, természetvédelmi alkalmazásának. Hiba volna az élővilág térbeli
mozgásának bonyolult folyamatait mechanikusan, csupán az adott tájszerkezet
jellegzetességeire visszavezetni. Az ökológiai következményeket, csak mint
potenciális lehetőségeket érintő elemzések nyomán (Farina, A. 1998, Fjellstad,
W.J. – Dramstad, W. E. 1999), egyre gyakrabban olvasható az a mértéktartó
megfogalmazás, hogy a tájmetriai adatokkal az ökológiai kényszerfeltételek
egyik nem elhanyagolható aspektusát lehet jellemezni (Fekete G. et al. 2000).
A tájmetriai mérések leggyakrabban földhasználati térképeken alapulnak,
ezek közül a legelterjedtebb a 2000-ben készült CORINE űrfelvételek
interpretálása. A 44 föld- ill. területhasználati kategória kellően részletes ahhoz,
hogy felismerhető legyen az adott tájat meghatározó mintázat (pattern)
finomabb szerkezete. Sajnos az igazán pontos tájökológiai elemzésekhez
legjobban használható méretarányt (1: 10 000) a szóban forgó CORINE LC 50
térképek felbontása nem éri el. A technikailag még jól használható kb. 1: 50 000
méretarány pedig még nem alkalmas az aprómozaikos, pl. parcella szintű
elemzésekre. A táj azonban „több négyzetkilométer nagyságú … térrészlet”, az
európai tájak átlagos mérete 200-500 km2, tehát a CORINE ilyen nagyságú
térség elemzésre mindenképpen alkalmas eszköz.
A CORINE rendszer nyújtotta adatmennyiség statisztikai elemzések
számára is elegendő (McGarigal, K. – Marks, B.J. 1995). Bár a már többek által
sorba vett módszerek, mutatók száma látványosan nő (Jaeger J. 2002, Lóczy D.
2002, McGarigal, K. – Cushman, S.A. 2005.), az adatokból levonható ökológiai
következtetések terén még csak szerény eredmények vannak (Csorba P. 2007).
Elemzéseink alapján úgy látjuk, hogy az ökológiai tájmintázat jellemzésére
alkalmas mutatók a következők:
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területhasználati foltok átlagos mérete
a foltokat körülfutó határzónák hossza
a foltnagyságok szórása, valamint
a foltok kerületének és területének hányadosa

Mindezen adatok segítségével nagy biztonsággal megadható a kérdéses
tájegység mozaikosságának mértéke és a foltok potenciális ökológiai stabilitása.
1. táblázat: 11 kiválasztott ÉK-magyarországi tájegység területhasználati
mintázatát jellemző adatok
Kistáj

Keleti-Cserehát
(337,0 km2)
Hernád-völgy
(217,5 km2)
Szerencsköz
(112,4 km2)
Harangod
(160,1 km2 )
Taktaköz
(501,7km2)
Szerencsi-dombság
(103,5 km2)
Hegyalja
(222,9 km2)
Abaúji-Hegyalja
(111,6 km2)
Központi-Zemplén
(486,9 km2)
Hegyközi–dombság
(103,6 km2)
Vitányi-rögök
(18,5 km2)
Összesen: 2375,7 km2

A
területhasználati
foltok átlagos
mérete: km2

A területhasználati
foltokat elválasztó
szegélyzónák
(ökotonok) hossza
m/km2

Területhasználati
foltok területének
és kerületének
hányadosa
(km/km2)x100

6.8.53

0,47

8825

11

6.8.61

0,50

8067

12

6.8.62

0,59

5717

17

1.9.33

1,03

3214

31

1.7.11

0,79

2460

41

6.7.22

0,59

6908

14

6.7.23

0,47

8211

12

6.7.12

0,37

8879

11

6.7.11

0,72

5236

19

6.7.31

0,31

10649

9

6.7.32

0,28

7669

13

Átlag: 0,556

Átlag: 6894

-

Kistájkód

A mintaterület adatsorára nézve látható, hogy legkevésbé mozaikos táj a
Harangod, a Taktaköz és a Központi-Zemplén. Feltűnő, hogy az AbaújiHegyalja mozaikossága csaknem eléri a Hegyközi-dombságét. A Hernádvölgyre néző csereháti lejtők tájmozaikossága kisebb mértékű, mint az abaúji
oldalé.
A tájfoltokat elválasztó szegélyzónák hosszára kiszámolt adatok azt
tükrözik, hogy a foltok mennyire közelítenek a szabályos kör/négyzet/téglalap
alakhoz. A nagy foltméret ill. az alacsony ökotonhossz a nagy – és arányos,
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6_8_53

1_7_11

6_8_62

6_8_61

1_9_33

6_7_11

6_7_22

6_7_23

6_7_31

6_7_12

6_7_32

nem elnyúlt foltokkal jellemezhető tájakat jellemzi. Ilyen, pl. a Harangod, a
Taktaköz és a Központi-Zemplén. A szomszédos tájak közti kontrasztot jól
jelzi, hogy pl. a Szerencsköz és a Szerencsi-dombság átlagos foltmérete
egyaránt 0,59, az utóbbi táj egy négyzetkilométerére eső ökotonhossz mégis
jóval magasabb, azaz, a dombvidéki táj inkább az elnyúlt, szabálytalan
foltokból áll. Az ilyen foltoknak az ökológiai stabilitása kisebb, mert a
zavartalanabb, belső terület kicsi. Az ökotonhosszokat jellemző adatok kapcsán
hangsúlyozni kell, hogy természetesen ökológiai szempontból egyáltalán nem
mindegy, hogy pl. település-erdő, vagy erdő-szőlő ökotonvonalról van szó, tehát
ez az adat még csak a tájak „nyers” topogáfiai tagoltságát jellemzi. Ugyanakkor
az adatok ilyen formában is hasznosak a tájtervezés számára, és a
számszerűsített adatok még a tájismeretben járatosabb geográfusok számára is
nyújthatnak új információt.
Egy további munkafázisban a CORINE LC50 felszínborítottsági
kategóriákat 14 általánosított kategóriába összevontuk. Folt- kategória- és
tájszintű tájmetriai mutatókat határoztunk meg a FRAGSTAT 3.2 szoftver
segítségével. A jelentős redundancia miatt főkomponens analízis segítségével
összevont
változókat
képeztünk.
Végül
klaszteranalízissel
olyan
kistájcsoportosítást nyertünk, amely megmutatja, hogy mely kistájak szerkezete
hasonlít a leginkább egymáshoz (Szabó Sz. – Csorba P. 2008). A fenti 11 ÉKmagyarországi kistájra nézve a következő dendrogrammot kaptuk.

0

-0.8

-1.6

-2.4

Similarity

-3.2

-4

-4.8

-5.6

-6.4

-7.2

-8
0

1.2

2.4

3.6

4.8

6

7.2

8.4

9.6

10.8

12

1. ábra. 11 ÉK-magyarországi kistáj területhasználati mintázatának hasonlósági
dendrogrammja
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Az ábra szerint a legszorosabb tájmintázat-hasonlósági érték az AbaújiHegyalja (6.7.12.) valamint a Hegyközi-dombság (6.7.31.) között van.
Ugyancsak erősen hasonlít egymásra a Hegyalja (6.7.23.) és a Szerencsidombság (6.7.21), a Hernád-völgy (6.8.61.) és a Szerencsköz (6.8.62.) valamint
a Taktaköz (1.7.11) és a Keleti-Cserehát (6.8.53.) tájszerkezeti mintázata. A
fenti táj-párok kijelölése még a területet jól ismerők számára sem biztos, hogy
könnyű feladat volna, a régió emblematikus tájának, a tokaji Hegyaljának a
tájmintázati hasonlósága a Szerencsi-dombsággal pl. nem evidens. Meglepő
lehet a Taktaköz és a Keleti-Cserehát tájmintázati rokonságának magas foka is.
Érdekes az is, hogy a Harangod (1.9.33.) tájmintázata nem a Taktaköz KeletiCserehát tájakhoz, hanem inkább a Hernád-völgy és Szerencsköz tájakhoz
hasonlít. Az viszont természetes, hogy a legalacsonyabb hasonlósági adatot a
Központi-Zemplén (6.7.11.) és a Vitányi-rög (6.7.32.) kistáj mutatja.
Úgy gondoljuk, hogy a tájmintázati elemzések sokoldalúan használható
kiegészítői a tájkutatásnak. Segítségével olyan kvantitatív adatokat kapunk,
amelyek a tájak külső megjelenésének és áttételesen belső működési
hasonlóságának indikátoraként finom differenciálást tesznek lehetővé
egymáshoz igen hasonló tájak között.
A kutatás anyagi feltételeinek megteremtéséhez hozzájárult az OTKA T 042638
pályázat.
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TERÜLETI FOLYAMATOK ÉS TÉRSZERKEZET VÁLTOZÁS
A 16 – 17. SZÁZADI KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
DR. CSÜLLÖG GÁBOR

A 16. század előtti Magyarország térszerkezete
A történeti magyar állam térbeliségét a Kárpát-medence földrajzi adottsága
mellett a térség köztes földrajzi helyzete is komolyan befolyásolta. A medence
évezredek óta európai nagytérségek áramlásainak csomópontja, ahol négy
jelentős térség – a Duna felső szakasza a Cseh-medencével, a Kárpátok keleti
előtere, a Balkán, és Észak-Itália– áramlásai alakították a területi folyamatokat
(Csüllög G. 2008). Az időszámítás utáni első évezred első harmadában a Római
Birodalom uralta az áramlások találkozásának kulcsterületét a Duna és a Száva
mentét. A rómaiak nem igényelték a Kárpát-medencében az egységes
regionalizációs tér kialakítását, elsősorban a belső áramlások szabályozása és a
külsők elleni védelem volt meghatározó céljuk. A római kort követő
népmozgások sem hoztak tartós és egységes állami berendezkedést, a hun, gót,
gepida, longobárd stb. szerveződések alapvetően az áramlási terekhez
alkalmazkodtak. Ugyanakkor a különböző szláv népek és az avarok már szinte
az egész medencét átfogó megtelepedést hoztak létre, még sem tudtak ellenállni
az áramlási zónákat uraló frank, bolgár és magyar területi szerveződésnek. A
második évezred elején a Magyar Királyság megszervezésével jött létre először
a teljes Kárpát-medencét átfogó és a beérkező áramlásokat sikeresen szűrő,
ellenőrző és tartós határokkal (Suba J. 2007) részben lezáró politikai tér. A
magyar állam területi egységének kulcsa a Duna által közvetített áramlási
útvonal két medencei bejáratának – északon a Morva- délen a Morava-kapu –
uralma volt, mivel ezek hosszú időn keresztül a Kárpát-medencébe irányuló
áramlások és külső területi törekvések (Német-Római Császárság, Bizánc, majd
Oszmán Birodalom) legfontosabb gyűjtőpontjait jelentették. A Duna menti fő
átáramlási zóna lezárásához azonban a határok katonai védelme nem lehetett
elégséges, mivel az áramlások bizonyos formái és azok hatásai – a szórványos
népességmigráció, vallási, kulturális, gazdasági elemek diffúziója stb. –
természetesen nem szűntek meg, ezért a magyar állam területi egységének és
működésének fontos biztosítéka lett az áramlások megfelelő szervezése és
térszerkezeti beépítése.
A 14. századra kialakuló nagymedencei térszerkezet összefogó elemei a
térkapcsolatok és a regionalizáció központjai által működtetett
áramlási/térszerkezeti vonalak voltak. A belső medenceperemen, valamint a
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Száva mentén, valamint a Duna Dráva torkolattól délre eső részén sűrű
megtelepedésű, áramlásokban aktív térszerkezeti vonalak nem csak a belső,
hanem a kívülről érkező, ellenőrzött áramlások zónái is voltak. (Csüllög G.
2000). Az állami tér egységét a többszintű regionalizációs téregységek
(vármegyék, jász-, kun-, székely- és szász-székek, tartományok, katonai
bánságok) összefüggő rendszere mellett a térkapcsolatok regionális téregységei,
a belső medenceperemen kialakult központok vonzástereiből álló
centrumtérségek biztosították. Elsősorban Sopron – Pozsony – Buda –
Esztergom – Buda vonalában, Alsó- és Felső-Magyarországon, a Felső-Tisza
vidéken, Bihar, Temes térségében, az Erdélyi-medencében, Bácskában és
Szlavóniában jött létre több egymástól független, de az áramlási pályákkal
összefűtött centrumtérség. Mellettük ritkábban lakott és gyengébb áramlásokkal
jellemezhető periféria térségek adták az ország további területét.

1. ábra. A középkori magyar állam térszerkezete.
Jelmagyarázat: 1. Centrumtérségek, 2. Régió központok, 3. Egyéb központok,
4. Centrumtérségek határa, 5. Térszerkezeti vonalak (áramlási pályák),
6. Térszervező vonalak, 7. Közvetítő vonalak és összekötő útvonalak,
8. Előterek és köztes térségek, 9. Hátterek, 10. Erdély belső határa, 11. Külső áramlási
irányok: a) Közép-Európai, a Morva kapunál, b) Balkáni, a Morava kapunál
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A folyók ártereivel közbezárt alföldi területek, a Duna-Tisza köze, a KörösMaros köze és a Duna egyes szakaszaihoz, a Tiszához és a Száva, Dráva alsó
szakaszához kapcsolódó árterek, mint hatásokat befogadó, elnyelő előtéri
periféria, míg a peremi és köztes hegyvidékek, mint az áramlásokat fókuszáló és
az erőforrásokat bővítő, háttéri periféria jelentek meg (1. ábra). A külső
áramlások részbeni lezárása és a nagymedencei térszerkezetbe illesztése, de
főleg az elő- és háttereket a centrumtérségekkel szorosan összefogó
régióműködés (Frisnyák S. 2004) regionalizációs terekhez illeszkedése
eredményezte, hogy ötszáz évig sem a belső, sem a külső politikai folyamatok
nem vezettek több önálló, külső irányba szerveződő térség kialakulásához.
Viszont az egyik kulcselem, az áramlási kapuk és ezzel az áramlások uralmának
16. század eleji elvesztése, gyors és jelentős változást hozott a magyar állam
területi folyamataiban.
Az egységes magyar állami tér felbomlási folyamata – új állami terek
A Kárpát–medencében mintegy hatszáz év után, a 16. század elején
jelentek meg újra a külső hatalmi centrumok területi folyamatai, mégpedig a
több évezredes nyugati és déli áramlási zónák irányából. A 15. században a
magyar állam – különböző módszerekkel és eszközökkel – még uralni és
irányítani tudta mind a Duna felső folyása, mind a Balkán felől érkező
áramlásokat. A 16. század elején azonban a nyugati hatást kezelő dinasztikus
politika függési következménye és a balkáni, török ellenes katonai megoldás
kudarca egyszerre jelentkezett, ez pedig a sokáig egységes magyar állami tér
sajátos felosztását eredményezte. A magyar királyi korona Habsburgokhoz
kerülése és egyben az országnak a formálódó európai birodalomba tagolódása
önmagában még nem jelentette volna a területi folyamatok és térszerkezet
jelentős átalakulását, ezt elsősorban az Oszmán Birodalomnak Bécs
elfoglalására irányuló folyamatos törekvése és ezzel összefüggésben a katonai
szerveződésre épülő oszmán területi struktúra kiépítése kényszerítette ki,
eredménye pedig a majd 150 évig fennálló sajátos, hármas állami térmegosztás
lett.
A Török Birodalom
Az oszmán területi törekvés a politikai és katonai célok gyors elérése
érdekében figyelembe vette a magyar állam kárpát–medencei regionális
tagolódásának sajátosságait is. A 16. század eleji török előrenyomulások a Duna
és a Száva déli mellékfolyóinak háttérterületeit, majd a völgyi kijáratokat és a
hozzájuk tartozó aktív és előtér térszíneket szerezték meg. Amikor a bánságok
után 1521 és 1526 között a Morava kaput – Szerém és Valkó vármegyéket
Nándorfehérvárral és Péterváraddal – is megszerezték, először jutottak a
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hosszabb hadjáratokhoz szükséges felvonulási területhez a Kárpát–medencén
belül, így nem függtek a balkáni utak évszakoktól függő használhatóságától
(Nagy M. 2007). Ezután két évtized telt el, mire a belső centrumok egy részét is
a birodalom területébe tudtak építeni, ennek oka elsősorban az oszmán uralmi
struktúra erőviszonyaiban és a kettős magyar királyi hatalom érvényesítésének
váltakozó állapotában keresendők. Katonai, de főleg politikai tárgyalások
következményeként 1541-ben megtörtént az ország politikai terének felosztása:
a magyar korona államiságát Habsburg fő alatt továbbvivő királyi területektől a
törökök elszakították és birodalmukba tagozták az általuk meghódoltatott
területet. Az 1541 és 1547 közötti területi foglalás elsődleges céljai Buda után a
szakrális központok – Kalocsa, Székesfehérvár, Visegrád és Esztergom –
voltak, mellettük a Dunántúl délvidékhez kapcsolódó baranyai, tolnai, somogyi
területei és a Duna-Tisza köze passzív térszínei kerültek tartós hódoltság alá. A
16. század második felének hadjáratai a Tisza menti folyó-térszín középső
szakasza mellett a keleti térszerkezeti vonal temesi, békési, valamint az északi
térszerkezeti vonal Esztergom és Eger közötti központjait vették török uralom
alá. Ezen az állapoton a későbbi hadjáratok és békekötések már csak kisebb
mértékben változtattak, bár Bécs irányában és az ütköző zónákban egyes
központok esetében gyakori volt a katonai megszállás váltakozása. A század
végére a 15. századi regionális téregységek közül a Dél–Dunántúl, a Szlavón- és
a Temesi Délvidék (Kókai S. 2004) jelentős része vált oszmán birodalmi
területté. A fő térszerkezeti vonalhoz kötődő Dunáninneni és a NyugatTiszáninneni régióknak csak az esztergomi, nógrádi és hevesi térsége vált
hódoltatott területté. (Nagy M. 2008). Az ezektől északra fekvő központok és
útvonalak megszerzésében nem jártak tartós sikerrel. A déli, Balkánnal
szomszédos térségek (Szerémség, Bácska és Temes) mellett a török által uralt
terület főleg az ország középső (Dél-Dunántúl, Kis- és Nagy-Kungság, Jászság,
a Közép-Tisza vidék árterei), áramlásokban korábban kevésbé érintett, valódi
központokkal nem rendelkező részéből állt. A déli területeken kívül a
megszerzett központok jelentős része az ütköző zónákban volt. Bár voltak
kísérletek a felvidéki területek megszerzésére is, valójában a törökök hosszú
távú célja elsősorban nem a teljes magyar állami tér, a Kárpát-medence uralma
lehetett, hanem a Magyar Királyság által megszakított Duna menti – KözépEurópa és a Balkán közötti – áramlási zóna felélesztése és uralása, természetes
központjának, Bécsnek a megszerzésével. A meghódoltatott területen
megszüntették a megyeszerveződést, bevezették a török katonai közigazgatást, a
vilajetek és szandzsákok rendszerét, valamint az igen szigorú adórendszert. A
katonai központok kivételével a nagyobb települések, főleg a mezővárosok
önigazgatása gazdasági súlyuk és adózásuk növekedésével erősödött, amelynek
az alföldi térségben komoly gazdasági és településhálózat átalakulási
következménye lett. Összességében a hódoltsági területen új és markáns,
valamely korábbit teljesen leváltó, vagy a többit magába olvasztó, tartós
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regionalizációs téregység nem jelent meg. Ennek két fő oka lehet, egyrészt a
hódoltsági területek nagy része korábban passzív területekre esett, jelentős része
katonai ütköző zónaként működött, másrészt a megfelelő térszerkezettel
rendelkező téregységeket a törökök teljes egészében nem tudták meghódítani.
Az Erdélyi Fejedelemség
A politikai játszmák és a katonai erőviszonyok alakulása következtében
Erdély az 1570-es speyeri egyezményben véglegesítve különösebb zökkenő
nélkül vált tartományból a magyar királyi hatalomtól függetlenített állammá. A
létrejött Erdélyi Fejedelemség a hozzácsatolt Partiummal nagyobb területűvé,
de egyben a török szultán adófizetőjévé vált. Ennek fejében jelentős politikai,
gazdasági és kulturális önállósággal rendelkezett, így folytatója lehetett a
középkori magyar államiságnak, megőrizve a korábbi összetett területi és
közigazgatási struktúrát (megyék, székely és szász-székek).
A Habsburg Birodalom - A Magyar Királyság
A jelentősen összezsugorodó magyar királyság területén már komolyabb
területi változások következtek be, amelyek szorosan igazodtak a térszerkezeti
jellemzőkhöz. Katonai igazgatású főkapitányságokat alakítottak ki, ezek területe
alapvetően a megmaradt regionális hatótereket fedte le: A Horvát
Főkapitányság Horvátország megmaradt területeihez, a Vend Főkapitányság a
Szlavón Délvidékhez, a Balaton-Dráva közi és a Duna-Balaton közi
Főkapitányságok a Nyugat-Dunántúl régiójához, a Bányavárosi Főkapitányság a
Dunáninneni régióhoz, a Felső-Magyarországi Főkapitányság a két
Tiszáninneni régióhoz szerveződött. Ez utóbbinál kisebb változást hozott a
királyi és a fejedelmi hatalom közötti területi osztozkodás, amely stratégiai és
politikai okokból a Tiszántúl nagyobb részét és Máramarost Erdélyhez,
Szabolcs és Szatmár megyéket a Főkapitánysághoz kapcsolta. A korábbi
áramlási struktúra megszakadása és keleti térségek Bécstől való távolsága
kétpólusúvá tette a királyi Magyarország területét: nyugaton a kisalföldi térség
vált Bécshez kötődve jelentős centrumtérséggé, míg keleten a Felső-Tiszavidék
és Szepesség közötti városi zóna főleg az Erdélyi Fejedelemséggel kialakuló
kapcsolatok révén szerveződött jelentős centrumtérséggé.
Az új térszerkezet jellemzői
Az ország három politikai térre szakadása a fentiek alapján nem nélkülözte
a kárpát–medencei regionális tagolódás sajátosságait mivel a három állami tér
„együttélését” nem csak a politikai és katonai viszonyok, hanem a köztes
felosztási állapot miatt életképesnek maradó nagytérségi folyamatok is
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alakították. A hármas regionalizáció eltérő céljai és gyakori ütközései egyes
hatóterek lefojtásával és mások felerősítésével új térszerkezeti elemeket és
funkciókat kapcsoltak a korábbi térszerkezethez.
Tartós ütköző zóna kialakulása
A két birodalom érintkezése az erőviszonyok részbeni kiegyenlítődése
révén a 17. század végéig a Kárpát-medence belső területén húzódott. A
hódoltsági vonal helyzetét és jellegét azonban a korábbi magyar állam
térszerkezeti sajátosságai is befolyásolták, a törökök a délvidék katonai
bánságok, a Temes vidék és a Dunához kapcsolódó erődítéseken kívül csak a
belső medenceperemen ütköztek erődített központokba. Az újabb és újabb
hadjáratokban megnyilvánuló oszmán törekvések következtében a Drávától a
Felvidékig erős és tartós ütköző zóna jött létre, amely, több, sajátos állapotú
teret tartalmazott. Ebben a zónában rögzült a magyar királyság védelmi vonala,
ahol a törökök csak a bécsi főirányhoz szükséges Balaton – Esztergom – Buda –
Eger vonalon tudtak jelentősebb várakat elfoglalni. Ezen a végvárvonalon a
folyamatos hadiállapot és a várkatonaság fenntartása komoly terhet jelentett
mindkét oldalnak és ezt a terhet elsősorban a környező térségek viselték, ezért
itt a népesség és a településhálózat megritkult, sőt az ütköző zóna bizonyos
részein elnéptelenedő pusztulási terek jöttek létre. A hadjáratok és az azt követő
békekötések időszakonként változtatták a két birodalom politikai hatóterét, ez
az állapot pedig az ütközési zónában hosszú időre a kettős adóztatás térségét
hozta létre.
Az áramlási terek átalakulása
Az évszázadokig meghatározó egységes és önálló belső medencei áramlási
szerkezet helyett alapvetően hármas áramlási rendszer jött létre. A két
birodalom révén megszünt a Duna mentén a magyar állami tér által kialakított
nyugati és déli elzárás. A Habsburg Birodalom a közép-európai áramlásokba
kapcsolta be a királyi országrészt, míg az Oszmán Birodalom a Balkáni
áramlásokat húzta be a Kárpát-medence belsejébe, így jelentős európai szerepű,
frontális áramlási csomópont jött létre. A két áramlási rendszer nem csak a
katonai folyamatokban ütközött, hanem komoly kereskedelemi kapcsolatokban
is érintkezett, ezzel jelentős mértékben igazodtak egymáshoz. Ez tette lehetővé,
hogy a harmadik, a belső medencei rendszer az előző kettővel együtt kisebbnagyobb módosulásokkal továbbéljen: A belső medenceperemi áramlási zóna
(vásárvonal) csak bizonyos mértékben változott: kiesett a temesi és a déltiszántúli szakasz, viszont felerősödött a Gyulafehérvár – Torda – Kolozsvár –
Dés – Nagybánya vonal. A részben kiesett hevesi, nógrádi, esztergomi áramlási
zóna északabbra húzódva pótlódott, amely kihatott a Hernád, Garam és Vág
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menti áramlások erősödésére. A Magyar Királyság, az Erdélyi Fejedelemség és
a Török Birodalom között kialakuló hármas határ térsége is jelentősen
aktivizálódott, így kialakult egy közvetlen áramlási vonal az erdélyi előtér és a
felvidéki (borsod-hevesi) előtér között, amelyben elsősorban Debrecen
gazdasági felemelkedése volt az aktivizáló tényező.
Új funkciójú áramlások és irányok jelentek meg a hódoltsági területeken,
egyrészt a hadiállapotokhoz kapcsolódóan a nagy hadjáratok felvonulási
útvonalai, másrészt a hadjáratok közötti katonai portyázások terei, amelyek
elsősorban a Dunára és a végvárvonalra irányultak. A nagyobb hadjáratok
időszakában azonban jelentős volt a különböző balkáni etnikumok Duna menti
áramlása és letelepedése is (Gulyás L. 2009). Megjelentek a gazdasági tér
áramlásai is: a török adóbehajtások igazgatási központokhoz igazodó irányai
mellett rögzültek a szarvasmarha kivitel terelésének útvonalai, amelyek az
alföldi mezővárosokból Pest és Vác irányába tartottak. Mindezek következtében
a korábban áramlásokban szegény alföldi térségben jelentőssé váltak a török
területi és gazdasági berendezkedés által kialakított és a Balkánhoz szorosan
kötődő áramlások.
Új gazdasági tér szerveződése - az alföldi tér felértékelődése
A hódoltsági területeken végbemenő áramlási és közigazgatási változások
és a balkáni térhez való közvetlen kapcsolódás következtében az ütköző zónától
távolabbi, Duna-Tisza közi térség gazdálkodási rendszere átformálódott. Az
alföldi térség gazdasági aktivizálódása, a mezővárosi fejlődés „alföldi” útjának
megindulásával vette kezdetét, amely összefüggött a mezővárosi gazdálkodás
nagyállattartásával és kereskedelmével. Ennek gazdasági haszna azonban nem
csak a városokban jelentkezett, hanem a török hatalom jövedelmét is
megfelelően biztosította. Az ehhez szükséges nagy terület kialakítása tehát itt
egyszerre volt török és magyar érdek. A kis és közepes népességű falvak egy
részét, sőt néha egyes városokat is felhagyták (felhagyatták), a településszám
csökkent, így a gazdasági érdeknek sokkal nagyobb szerepe volt a települések
ritkításában,
mint
a
harci
cselekményeknek.
Ez
ugyanakkor
környezetátalakulással is járt, mivel a puszták és mocsarak területe jelentősen
növekedett ebben az időszakban. A folyamatok következménye a népesség és
települések erős koncentrálódása, a nagyterületű mezővárosok kialakulása és
dominanciája lett, amellyel együtt továbbélt a jász és kun népesség korábbi
területi elkülönülése is. Ugyanakkor az így kialakuló struktúra sajátosságaként a
hódoltság területén nem jöttek létre valódi vonzásterű központok, és nem
alakultak ki határozott szerkezeti vonalak (2. ábra).
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2. ábra. A Kárpát-medence állami terei a 17. század közepén

A két évszázad területi folyamatainak következményei
A két eltérő struktúrájú, ázsiai és európai birodalom területisége Európában
egyedülálló módon fonódott egymásba. Az oszmán cél, Bécs és a Duna
völgyének elfoglalása elsősorban a medence és a magyar állami tér Balkánhoz
kötését jelentette volna. A Habsburgoknak, mint meghatározó európai
hatalomnak érdeke volt a királyság területi egységének megőrzése és a
Balkántól való elhatárolása, valószínűleg ezért soha nem merült fel részükről
komolyan a helyzet kínálta végleges szétdarabolás gondolata. A majd 150 évig
létező regionalizációs törésvonalak ellenére a regionalitás folyamatai
fenntartották a Kárpát-medence összefüggő térkapcsolatainak jelentős részét, ez
az állapot pedig lehetőséget adott a törökök kiűzése után a magyar államiság
újbóli kiterjesztésére a teljes medencére. A Habsburg politikában egészen a
birodalom felbomlásáig fontos szerepet kapott a balkáni áramlások elzárása. A
18. századi Habsburg hatalom pedig az új területi struktúrába saját belső és
külső politikai céljainak megfelelően építette be mind a korábbi (közigazgatási
rekonstrukció), mind a 17. századi (alföldi területi folyamatok továbbvitele)
térszerkezeti összetevőket, kiegészítve az új struktúrákkal (betelepítési terek,
határőrvidékek). A 16 – 17. századi területi folyamatoknak ezért komoly
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közvetett, illetve közvetlen következményei voltak a későbbi századokra.
Egyrészt a Kárpát-medence etnikai összetételének és arányának jelentős
megváltozása, amelyet a belső etnikai átrendeződés folyamata (szlovákság és
románság), illetve a jelentős mértékű betelepítések (német nyelvű etnikumok)
váltottak ki, másrészt ekkor indult meg, és a 19. századra teljesedett ki az alföldi
térség erős aktivizálódása és funkcióváltása, ezzel önálló térszerkezeti
egységként való megjelenése.
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A magyarság délről észak felé haladva először a határoló folyóvölgyeket (a
Sajó és a Bódva völgyét), majd a belső területek patakvölgyeit szállta meg, s
zömmel azokban hozta létre állandó településeit. Némelyik szűk patakvölgyben
létesült (pl. Imola az Imola-patak völgyében), mások a tágas völgytalpakon
formálódtak (pl. Felsőnyárád a Szuha- és a Csörgős-patak által feltöltött
térszínen). A Sajó bal partján folyóteraszokon jöttek létre települések (pl. Hét,
Putnok), de egy-egy bővizű karsztforrás is telepítő tényező lehetett (pl.
Tornanádaska, Teresztenye esetében). A völgyi falvak sorába egyedül a 350
méter tengerszint feletti magasságban fekvő Aggtelek nem illeszthető be, míg
Tornakápolna — Móga J. (1998) szerint — egy karsztperemi töbörben jött
létre.
A völgyek fekvése, kiterjedése, litológiai, vízrajzi és talajtani adottságai
(ún. helyi energiái) stb. alapvetően meghatározták a települések alaprajzát,
térbeli kiterjedésük lehetőségeit és a racionálisan művelhető földterületek
nagyságát. A Sajó-Bódva közének nagyobbik részén a helyi energiák a törpe- és
aprófalvas településhálózat kialakulásának kedveztek, míg a folyóvölgyek
kiszélesedő völgyperemein, teraszain kedvezőbb lehetőségek nyíltak nagyobb
kiterjedésű és lélekszámú települések kialakulásához is (Putnok, Sajókaza,
Bódvaszilas). Ez utóbbiak közül Putnok emelkedett ki az idők folyamán,
melynek fejlődését előnyös közlekedés-földrajzi helyzete is elősegítette. Az is
kedvező volt a település szempontjából, hogy határában hosszú időn keresztül
stratégiai fontosságú vár állott, az északi végvárrendszer tagjaként (1578-tól). A
vár egészen a 18. század elejéig — amikor is hadászati jelentőségét elveszítette
— jótékony hatással lehetett a környék — benne Putnok — gazdasági életére is.
A vár személyzetének élelmiszerrel, gazdasági eszközökkel és fegyverekkel
történő ellátásához valószínűleg a putnokiak járultak hozzá leginkább, így az
ebből eredő gazdasági előnyöket is ők élvezhették. Talán nem túlzás azt állítani,
hogy e katonai erődítménynek— hanyatlásáig — hadászati feladatai ellátása
mellett településfejlesztő hatása is volt.
A 18-19. században a vizsgált térségben csak Putnok nyerte el a
mezővárosi címet. Természetesen a távolabbi térségekben más mezővárosok is
voltak, mint Edelény, Szendrő, Torna, Sajószentpéter, Sajógömör, Rimaszécs,
Pelsőc, de ezek többsége legfeljebb csak közvetett hatást fejtet ki vidékünk
településrendszerére. Közülük Torna közigazgatási funkciója révén feltétlenül
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kiemelendő, hiszen hol vármegyei központként, hol csak a Tornai járás
székhelyeként a Torna (Abaúj-Torna) vármegyéhez tartozó 13 település
regionális centrumának számított.

1. ábra. A Sajó-Bódva köze és tágabb térségének település- és úthálózata az 1830-as
években (Forrás: Mappa Generalis Topographico-Ecclesiastico-EthnographicoStatistica Regni Hungaria)

A vidék délkeleti harmadán lévő falvak, melyek Borsod vármegyéhez
tartoztak, egyértelműen a közeli vármegyei központ — Miskolc —
vonzáskörébe sorolhatók. Miskolc a 18. század végétől kezdődően egyre
nagyobb szerepet játszott a térség gazdasági életében, s ez a tendencia a
későbbiek folyamán csak erősödött. Kedvező helyi és helyzeti energiái révén
tájszervező központi funkciót látott el, piacközponti vonzásterülete dinamikusan
növekedett, majd a vasútépítés megindulása után forgalmi helyzete is
felértékelődött.
Gömör (-Kishont) vármegye nem nagy lélekszámú, ám regionális szinten
annál jelentősebb gazdasági potenciállal rendelkező mezővárosai
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(Rimaszombat, Rozsnyó, Rimaszécs, Sajógömör, Pelsőc, Csetnek, Jolsva stb.)
nemcsak a vármegyéhez tartozó településeket vonzották, hanem a MiskolcKassa vonaltól keletre elterülő vidékre is komoly hatást fejtettek ki. Kisebb
mértékben ugyan, de az Alföld északi régiói is hatottak vidékünkre. Egyrészt
időszakos munkalehetőség biztosításával, a nyári aratási munkálatok során,
másrészt az Alföld és az iparosodottabb északi térségek között zajló
termékcsere révén is jó néhány település jutott számottevő bevételhez úgy, hogy
részt vett a termékcsere lebonyolításában (ilyen település volt pl. Zádorfalva).

2. ábra. Úthálózat az 1890-es években (Bedő A. térképe alapján, módosítva)

A peremi folyóvölgyekben haladó útvonalak településfejlesztő hatása sem
volt elhanyagolható, különösen a vasútvonalak kiépítését követően. Sajnos ez a
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kedvező hatás a belső területen fekvő falvakat lényegében érintetlenül hagyta,
vagy csak nagyon differenciáltan érvényesült. A Sajó-Bódva közén végül is
egyetlen olyan település sem formálódott ki az idők folyamán, amely az ipar,
kereskedelem, közlekedés, közigazgatás stb. tekintetében vonzáskörzettel
rendelkező centrumként funkcionálhatott volna. Ebben valószínűleg a falvak
vármegyékben elfoglalt periféria helyzete is közrejátszott. A vidék
településrendszerét így a kétszintű hierarchia jellemezte, amelynek egyik
szintjét a Sajó és a Bódva menti mezővárosok, a másikat pedig a belső terület
törpe- és aprófalvai alkották.
A falvak egytelkű településrendszerűek voltak, a belsőségen (belterületen)
álltak az egymással érintkező belső telkek, a faluhatár (a külsőség) alkotta a
népesség munkahelyegységeit (szántó, egyes falvakban szőlő, rét, legelő, erdő).

3. ábra. Felsőkelecsény határának munkahelyegységei a 19. század hatvanas
évtizedében (Kéziratos térkép alapján)

A falvak térszerkezeti képét a szalagtelkek dominanciája határozta meg. A
szabályos alaprajzú egyutcás szalagtelkes falvak mellett (pl. Zubogy) előfordult
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domborzati adottságokhoz alkalmazkodó halmazos alaprajzú falu (pl. Jósvafő),
zsákutcás szalagtelkes település (pl. Tornakápolna), szalagtelkes útifalu (pl.
Serényfalva) és többutcás szalagtelkes település is (Aggtelek). Pintér I. (1986)
kitűnő munkájában a dél-gömöri falvak településrendjét viszonylag részletesen
bemutatta. Ebben olvashatunk egykori irtásterületeken létrejött erdőtelkes
településekről is (Imola, Kánó).

4. ábra. Szalagtelkes települések alaprajzai a 19. század második feléből (Szuhay P.
alapján, módosítva)

A falvak belsőségének többsége vízfolyás közelében jött létre vagy úgy,
hogy csak a kedvező térszínt építették be, vagy úgy, hogy a vízfolyás mindkét
oldalán épültek házak. A szalagtelkek emiatt gyakran a patakmeder és a
völgyoldalak morfológiai sajátosságaihoz igazodtak, sőt olyan is előfordult,
hogy a patak kettévágta a szalagtelkeket (jó példát láthatunk erre Gömörszőlős
esetében).
A belsőségen, vagy annak csak a közelében folyó víz gyakran
veszélyeztette a lakóházakat és a völgyfenéken hasznosított térszíneket. Fényes
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E. (1851) írta Hét településről: „A Sajó vize kiáradáskor az egész helységet
halomba dönti.” Kánóról is megjegyezte: „…a helységen végig egy patak foly,
gyakran kiönt, s miatta a helység gyakran sáros.” Sokatmondó Alsószuháról írt
jellemzése is, mely szerint: „….sárfészeknek méltán lehet mondani.”
A települések életét alapvetően befolyásoló vízrajzi viszonyokról hasznos
információkat olvashatunk a 18. század végi Landesbeschreibung című
forrásból is, amely az I. katonai felmérés térképlapjainak kiegészítéseként,
hadászati felhasználásra készült. Az egyes települések vízrajzi viszonyairól írt
rövid ismertetők felbecsülhetetlen értékű forrásoknak tekinthetők, hiszen a
közben eltelt hosszú idő alatt a legtöbb vízfolyás elvesztette eredeti
sajátosságait, így a korabeli viszonyok között betöltött szerepükre csak az
említetthez
hasonló
dokumentumokból
következtethetünk.
A
Landesbeschreibungban ezt olvashatjuk például a Szőlősardón átfolyó Rétpatakról: „A falun keresztülfolyó patak medre agyagos, puha, mélysége és
szélessége jelentéktelen, de mégis csak a hídon lehet átkelni rajta. Embernek,
állatnak iható.” A Keleméri-patakról — Serényfalva kapcsán — az alábbiakat
tudhatjuk meg: „A patak medre négy-öt láb mély, vize jó, bejelölt hidakon kívül
sem lóval sem fuvarral nem lehet átkelni rajta. Szélessége egy öl vagy kilenc
láb.” A sort folytathatnánk, ám a legtöbb településről hasonló tartalmú
információt olvashatunk e forrásból. (CSORBA CS. 1993)
A mai vízrajzi viszonyokat ismerve nehezen lehet elképzelni azt, hogy a
18-19. században a Sajón, a Bódván és a belső terület vízfolyásain milyen sok
vízimalom működött. Az I. katonai felmérés térképszelvényein a legtöbb
vízimalom helyét feltüntették a korabeli térképrajzolók. Innen tudjuk, hogy a
vizsgált települések határában legalább 25 malom (liszt- és fűrészmalom)
működött állandóan vagy időszakosan, attól függően, hogy az energiaforrásul
szolgáló víz szintje éppen mekkora volt. Ennek illusztrálására idézhetjük
Felsőkelecsény jobbágyainak a 18. század végén rögzített vallomását, mely
szerint: „Hasznunk volna malombul is, a mely magunké volna, de ennek vize is
gyakrabban kiszáradván, kevés kereseti vagyon.” Ha nem volt egy településen
malom, azt is rendre megemlítették a vallomástevők, mint azt Izsófalva
esetében is tették: „Határunkban malmunk nem lévén, őrlésre majd egy
mértföldnyire menni kelletünk.” Más források is utalnak a malmok gazdasági
jelentőségére, mint pl. Vályi A. (1796), aki Putnok malmát külön is
megemlítette könyvében. Fényes E. (1851) Kelemérről írta: „Van a helység
végitől elfolyó patakocskán egy malma, melly esős időben jól jövedelmez.” Írt
még Putnok, Zádorfalva, Sajókaza, Tornanádaska malmairól is. Mindezekből
arra következtethetünk, hogy a 18-19. században a malmok — különösen a
gabona őrlésére szolgálók — a települések gazdasági struktúrájában nagyon
fontos szerepet tölthettek be, s gazdasági jelentőségük egyik fokmérőjének
számított a malom megléte.
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5. ábra. Gazdasági és üzemszervezeti központok Dél-Gömörből (Pintér I. alapján, módosítva)

A falvak többségében a gazdasági és üzemszervezeti központok (a
beltelkek) általában szalag alakúak voltak. Az egykori nemesi öröklési rend
lehetővé tette a telkek felosztását, így elsősorban a kisnemesi falvakban — a
telekaprózódás következtében — jórészt keskeny szalagtelkek alakultak ki.
Ugyancsak a kisnemesi falvakban — a tehetősebb gazdaságokban — gyakoriak
voltak a keresztcsűrös hármas osztatú szalagtelkek. Az ún. gazdatelek három
részre tagolódott, a gazdasági- (lakó-) udvarra, a csűr mögötti rakodókertre, s
végül a telek utcától legtávolabbi részére, a kiskertre. A módosabb parasztok
telkei (paraszttelek) is hasonló tagolásúak, legfeljebb kisebb gazdasági
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potenciált képviseltek a településen belül. A házas zsellérek által lakott ún.
zsellértelek rövid és tagolatlan volt, a beltelken elfoglalt helyzete pedig
periférikus.
A gazdasági udvart lezáró csűr az üzemszervezeti központ egyik
legfontosabb építménye volt. A két-, ritkábban háromosztatú, egy, illetve
kétfiókos, gerendavázas, zsúpos, nyeregtetős csűr leginkább a szálasgabona
tárolására és cséplésére szolgált. A csűr alapvető funkciója párosulhatott
állattartó funkciókkal is (istállóscsűr). (PINTÉR I. 1986)
A 18. század végén a falvak többségében alig épült kőből (téglából) ház. A
templomokon kívül legfeljebb a vendégfogadók, a nemesi udvarházak, illetve
Putnokon, Bódvaszilason néhány módosabb ház állt kőből. Mindezt a már
említett Landesbeschreibungból tudjuk. Mintegy fél évszázaddal később Fényes
E. (1851) Alsószuháról írta: „A helység közepén van Bónis László úrnak régi
módon, nagyszerű, vakolatlan új nagy kastélya, vannak mind a mellett több
apróbb csinos ízléssel készült lakóházak, kár hogy minden rend nélkül, az egész
helység összevissza épülvék.” Szemléletes leírása a Sajó-Bódva köze legtöbb
falusi településére jellemző a 19. század közepén.
A telkeken álló házak a 18. században általában már három helyiségből
álltak (elsőház, pitvar, hátsóház). A 19. század végéig ez a beosztás szinte
egyeduralkodó a vidéken, kivéve azokat a kisnemesi falvakat, ahol vagyonfelhalmozódást is demonstrálva, már évtizedekkel korábban megjelentek a
kétszobás lakóházak (Gömörszőlős, Szuhafő, Aggtelek, Teresztenye, Varbóc,
Perkupa). (BALASSA M. I. 1997)
A házak építésénél alkalmazott építési technika és technológia a felhasznált
építőanyagok stb. sajátosan tükrözték az északról érkező felvidéki és a délről
jövő alföldi hatásokat. A Sajó-Bódva közén a két legfontosabb építőanyag
évszázadokon keresztül a fa és a föld, a kő csak alárendelt szerepet játszott még
ott is, ahol egyébként bőven rendelkezésre állt. Az irtások következtében egyre
csökkenő erdő védelmében azonban már a 18. század végén olyan rendeleteket
hoztak (Gömör vármegyében pl. 1772-ben), melyek korlátozták, illetve
engedélyhez kötötték a házak építéséhez szükséges faanyag kitermelését. Csak
az olyan településeken nem csökkent a fa jelentősége, ahol a faluközösség,
illetve közbirtokosság tulajdonában nagyobb erdőterület volt.
Amíg a fát széles körben használták, addig az ún. talpas-vázas építésmód
dominált. E kombinált technológia túlnyomórészt faanyagot igényelt (a ravásos
zsilipelt fal vázszerkezetét főleg tölgyfából építették), de a befejező munkálatok
során már földet és meszet is használtak. Egyes falvakban alkalmazták még a
sövény- vagy paticsfalakat és a favázas vertfalakat is, melyeknél lényegesen
kevesebb faanyagot kellett beépíteni. (E. KOVÁCS J. – E. KOVÁCS L. 1997)
A 19. század közepétől nagyon elterjedt a vályog, míg a faanyagból
készülő (elsősorban a favázas vertfalas) házak már csak néhány településre
koncentrálódtak (Zubogy, Szőlősardó, Varbóc, Tornakápolna, Trizs). A vályog
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a Sajó völgyében lett először általános, majd a Szuha-völgyben is egyre több
helyen alkalmazták. A Szuha- és a Bódva-völgy közötti térségben a kő szerepe
is felértékelődött. (BALASSA M. I. 1997)
A Sajó-Bódva közén a házak egy részét (főleg a Gömör vármegyéhez
tartozó településeken) kontyolt (kisfüstlyukas) nyeregtetők fedték, az Aggtelekikarszt falvaiban emellett a nyeregtetők aránya is magas volt, míg a Bódva
mentén csak a nyeregtetős forma az uralkodó. A szarufás tetőszerkezet
hagyományos fedőanyagaként a zsúpszalmát alkalmazták, de néhány
településen zsindely, Szuhogyon terméspala is előfordult.
Pontos képet alkothatunk a házak építő- és tetőfedő anyagáról az 1900-ban
és 1930-ban készült statisztikák révén. A 43 településen a kőből és/vagy
téglából épült házak aránya 27,7% volt 1900-ban, ami meghaladta az akkori
országos átlagot (19,1%). A szilárd alappal rendelkező, de vályogból vagy
sárból készült házak aránya ugyancsak kedvezőbb volt az országos átlaghoz
képest (18,1%, illetve 10,8%). A legkedvezőtlenebb építési mód szerint épült,
szilárd alap nélküli, csak vályogból és sárból falazott házak az összes épületnek
kevesebb, mint egyharmadát tették ki (országosan ugyanez az arány még közel
40%), a fából készült lakóházak aránya pedig 21,4% volt (országosan 31%). A
kőből épült házak száma viszonylag magas már ekkor Sajógalgócon,
Dubicsányban, Szinben, Szögligeten, Varbócon, Tornakápolnán, Alsó- és
Felsőtelekesen, Bódvaszilason, Sajókazán, míg Múcsonyban, Szuhakállón,
Aggteleken, Gömörszőlősön, Szuhafőn, Felsőnyárádon a szilárd alap nélküli,
csak vályogból és sárból falazott épületek túlsúlya volt a jellemző. Az összes
épülethez képest jelentős számú, fából készült lakóház állt Trizsben,
Égerszögön, Zubogyon, Alsószuhán, Ragályban, Felsőkelecsényben,
Dövényben és még néhány településen.
A felhasznált építőanyag minősége, valamint az építési technológia
tekintetében a következő három évtizedben alapvető változás zajlott le. Ennek
eredményeként a kőből, illetve téglából épült lakóházak száma ugrásszerűen
megnőtt, s 1930-ban arányuk már meghaladta a 40%-ot (országosan még csak
24,3 % volt az arány). A szilárd alappal rendelkező, vályogból, illetve sárból
falazott épületek aránya 31,7%-ra növekedett (az országos átlag 25,3%), a
szilárd alap nélküli vályogházak, valamint a faházak pedig erőteljesen
megfogyatkoztak a térségben (az előbbiek aránya 19,2%, az utóbbiaké 8,6%,
országosan ugyanezek a kategóriák 48,5% és 1,9%).
Néhány településen a kőházak számának növekedése eléggé szembetűnő
(Varbóc, Szőlősardó, Aggtelek, Jósvafő, Égerszög, Kurityán, Tornanádaska,
Bódvaszilas, Szögliget). Igen érdekes Imola esete, ahol — az országos
tendenciával éppen ellentétesen — 1930-ra fából épült át a legtöbb ház
(korábban a vályogból és sárból épültek magas aránya volt a jellemző). Ha nem
is az imolaihoz hasonló magas számban, de azért még elég sok településen
álltak fából készített lakóházak, a gazdasági épületekről nem is beszélve.
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Az alapvető építőanyagként használt vályogot a szegényebb családok
maguk készítették a helyben található nyersanyagok és adalékanyagok
felhasználásával, a módosabbak az erre szakosodott vályogvető cigányoktól
rendelték meg. A falakat két sor vályogból rakták fel, így az átlagos
falvastagság elérte az 50 centimétert, ami statikai szempontból már kielégítő
szilárdságot és stabilitást biztosított.
A kisnemesi családok és a tehetősebb parasztgazdák a téglából készült
házakat részesítették előnyben. Kezdetben vályoggal vegyesen építették be a
falba, később kizárólag a téglát használták. A néprajzi kutatások szerint a téglát
gyakran a falvak határában kitermelt agyagból, helyben égették (pl.
Gömörszőlősön) (ez az ún. cigánytégla), később téglagyárakból szerezték be
(pl. Imoláról, Serényfalváról).
A téglaépítmények fontos adalékanyaga a mész, melyet az Aggtelekikarszton több településen is égettek (pl. Aggtelek, Égerszög). A mész
felhasználása természetesen ennél szélesebb körű lehetett, hiszen a legtöbb
lakóházat évente kívül és belül (akár többször is) bemeszelték.
A korábbi építési gyakorlathoz képest a téglaépületeket már nem a
tulajdonos, hanem hozzáértő mester építette. 1900-ban 150 építőipari
„kisvállalkozó” dolgozott a 43 településen, a legtöbben Putnokon, Zádorfalván,
Bódvaszilason, Alsószuhán, Perkupán és Keleméren.

6. ábra. Vakolatdíszes oromzatú ház Perkupán (Lantos Miklós felvétele, 1978)

Az említett statisztikákból a tetők műszaki állapotáról is sokat
megtudhatunk. 1900-ban a cserép-, pala- vagy bádogtetővel fedett házak
aránya 39 % a vizsgált településeken, míg országosan csak 23%. A tetők 16%-át
zsindely borította (országosan 26,8%), 45%-át pedig zsúp (országosan 50,2%).
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A cserép (pala- vagy bádogtető) Bánrévén, Gömörszőlősön, Imolán, Kánón,
Serényfalván stb. kiemelkedően magas arányban fedte a házakat, ugyanakkor
Tornanádaskán és Komjátiban ez a tetőfedő anyag teljesen hiányzott, és
minimális volt a szerepe Bódvaszilason, Jósvafőn és Sajógalgócon is. A
zsindely Putnokon, Bódvaszilason, Sajógalgócon, a zsúp Tornanádaskán,
Komjátiban, Szögligeten, Szuhogyon, Dövényben, Sajógalgócon, Dubicsányban
és Múcsonyban átlagon felüli arányt képviselt.
A kisnemesi falu, Imola nemesi közbirtokossága már a 19. század elején
tégla- és cserépkészítő műhelyt működtetett. Az ott gyártott ún. imolai hódfarkú
cserép idővel elterjedt Imola tágabb térségében is (DÁM L. 1998). Cserepet
egyébként Serényfalváról, a Túróc völgyében fekvő Dereskről és a csereháti
Meszesről is beszerezhették a környékbeliek.
1930-ra a cserép térhódítása már minden településen általánossá vált.
Aránya a tetőfedő anyagok között 85%-ra növekedett, ami országosan is jó
eredménynek számított. A zsindely még elég sok faluban előfordult, de korábbi
jelentőségét egyre inkább elveszítette, mint ahogyan a zsúp is erősen
visszaszorult. Ezt a tendenciát a tűzrendészeti szabályok szigorodása és a gépi
cséplés szélesebb körben történő elterjedése egyaránt elősegítette.
Az adatok eme nagyvonalú elemzéséből is megállapítható annyi, hogy a
Sajó-Bódva köze településeinek a többségében a házak műszaki állapota jobb
volt, mint az ország túlnyomó hányadán. Az ott lakók anyagi lehetőségeihez
mérten igyekeztek lakóépületeiket a kor színvonalának megfelelően megépíteni,
illetve úgy átalakítani, hogy azok több generációt is képesek legyenek
kiszolgálni. A lakóházak külső megjelenése is ezt a törekvésüket, nagyfokú
igényességüket támasztja alá. A 19. század második felében különböző
építészeti stílusoknak megfelelő díszítések jelentek meg az épületeken. A házak
oromzatát, homlokzatát ékesítették és az egyre szaporodó tornácok is sokféle
formában, és díszítéssel készültek. A vakolatdíszes oromzatok, a bolthajtásos,
falazott-pilléres oszlopokkal rendelkező tornácok különösen a református
kisnemesi falvak építészetében játszottak szerepet (DÁM L. 1998). A 20.
század elejére a paraszti lakóházakon is általánossá váltak a díszítések, melyek
különböző korok építészeti stíluselemeit hordozták magukon, harmonikus,
sajátos keveredésben. Kiemelkedő értéket képviseltek a perkupai vakolatdíszes
lakóházak, a kisnemesi falvakban pedig a tornácos lakóházak, melyeknek két
típusa terjedt el. Az egyik a hosszanti folyosós lakóház volt, a másik a ház
bejárata elé épített kiugró tornácos (E. KOVÁCS J. – E. KOVÁCS L. 1997).
Perkupa, Zádorfalva, Ragály és Jósvafő idővel mikroregionális
építőközponttá vált. Perkupán, Zádorfalván a kőművesek, Ragályon és Jósvafőn
az ácsok voltak híres és keresett mesterek (PALÁDI-KOVÁCS A. 1988).
Mindezek azonban nem tudtak változtatni azon a tényen, hogy a SajóBódva köze aprófalvas településszerkezetében nem épült ki lokális funkciójú
intézményhálózat és a műszaki infrastruktúra is elégtelen volt (pl.
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Gömörszőlősre csak 1950-ben vezették be a villanyt, Trizsben még 1960-ban
sem volt villanyvilágítás…..). Mindössze Putnok helyzete volt kedvezőbb,
amely — igaz csak rövid ideig — a töredékére zsugorodott Gömör-Kishont
központjaként is funkcionált. E településen már a 19. században is igényesen
megépített, kőből készült házak voltak, az elemi iskolán és kisdedóvón kívül
működött benne pálinka- és sörház, saját malma volt, országos- és
hetivásárokat tartott, s a lóváltást is lebonyolító postaállomása a vasút
megjelenéséig fontos szerepet töltött be a környékbeli települések között. Az
egyre inkább kisvárosias arculatot öltő egykori mezőváros a századforduló után
tovább gyarapodott. Az óvoda, az állami elemi és polgári iskola, az országosan
is egyedülálló Gazdasági Leányiskola, a hitelintézetek, a kiépült járdahálózat és
a villanyvilágítás, a malom és a téglagyár, majd a kiépülő bányászati
infrastruktúra egyaránt urbanizálódását segítette elő. Putnok ráadásul fontos
vasútvonal mellett feküdt, ami további gazdasági előnyökkel kecsegtetett. A
többi település azonban lényegesen kedvezőtlenebb helyzetben élte napjait,
esélyt sem kapva az életkörülmények javítására. Különösen kilátástalanná vált
helyzetük 1920 után, amikor a gömöri és tornai települések minden korábbi
társadalmi-gazdasági kapcsolatukat elveszítették.
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CSURGÓ CSOKONAI KORÁBAN
DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN
1. Bevezető megjegyzések
Aligha férhet különösebb kétség ahhoz, hogy a történeti földrajz
legfontosabb kutatási területei közé tartozik a letűnt korok természeti és
társadalmi viszonyainak rekonstruálása. Más megközelítésben ez azt jelenti,
hogy az ember nyomait kell keresni a tájban (SCHLÜTER, O. 1952), kisebbnagyobb területek vizsgálatával rekonstruálni a kultúrtáj kialakulásának
folyamatát, ill. az ezen belüli egyes fázisokat.
Az ilyen jellegű vizsgálatok örvendetesen megszaporodtak a hazai történeti
földrajzban is, elsősorban FRISNYÁK Sándor alapozó és eszméket ösztönző
tevékenysége nyomán (pl. FRISNYÁK S. 1990, 1995, 1996, 2002, 2006). Mindez
természetesen nem jelenti azt, hogy az ország minden pontjának történeti
földrajzi indíttatású feldolgozása megtörtént, ettől azért még messze vagyunk.
Fehér foltok tehát még akadnak, s a jelen tanulmány egyik célja ezek számának
csökkentése.
Ennek kapcsán az első kérdés nyilván az, hogy miért éppen Csurgó? A
sztereotíp válasz erre nyilván az, hogy 1800 táján a település történeti földrajzi
szempontból számos olyan sajátossággal rendelkezett, ami méltó és alkalmas a
tudományos vizsgálatra. A település – ha nem is a fő sodorvonalban – szinte
mindig ott volt a magyar történelem korábbi századaiban, s ez érvényes a
vizsgálati periódusra is. Ezen túlmenően a jelen esetben azonban nem szabad
megfeledkezni a szerző személyes kötődéséről sem.
Megítélésünk szerint a választott problémakört négy szempontból érdemes
megközelíteni:
 A táj: Csokonai csurgói működése idején Csurgó és környéke eléggé
eltért a jelenlegitől, a kultúrtáj kialakulásának egy köztes fázisa
figyelhető meg ekkor.
 A település: ekkor még teljes más képet mutat, mint jelenleg, viszont
éppen ekkor indul meg alapvető átalakulása.
 A népesség: egyszerű paraszti közösségről van szó, de ez tudományos
szempontból egyáltalán nem unalmas.
 A gimnázium: ez Csurgó igazi specialitása, ami alapításától kezdve
mindig központi szerepet játszott a település életében.
Mivel Csokonai összesen egy évet sem töltött Csurgón (1799 májusától
1800 februárjáig), nyilvánvalóan tágítani kellett a vizsgálat időbeli horizontját,
91

Dr. Dövényi Zoltán

aminek lehetőségeit elsősorban a források határozták meg. Így a kiindulás
időpontja az 1780-as évek eleje (I. katonai felmérés, népszámlálás) lehet.
Zárópontként kínálkozik 1819, amikor néhány hónapon belül meghalt a
gimnáziumot alapító gróf Festetics György és szürke eminenciása, Nagyváthy
János. Praktikus szempontból azonban érdemes elmenni 1828-ig, mert akkor
még az országos összeírás adatai is felhasználhatók lesznek.
2. A táj
Ami egész Somogyra és így Csurgó környékére tájképi szempontból még
Csokonai korában is a leginkább jellemző, az a rengeteg erdők megléte. Nem
véletlenül mondták annak idején, hogy nem az erdők vannak Somogyban,
hanem Somogy van az erdőkben. TAKÁTS GY. (1962) érzékletes leírása szerint
Somogy vármegyét a XVIII. század végén „irdatlan erdők, óriás mocsarak
borítják, köztük megbúvó kicsinyke falvak lapulnak; kevés szántó és szőlő,
mellettük a balatoni és a drávai postaút tarkítja csupán ezt a térképet.” Az erdőt
Csurgó esetében egy korabeli országleírás is fontosnak tartja megemlíteni:
„erdők között, egy kies völgyben” fekszik (VÁLYI A. 1796).
Az I. katonai felmérés lapjairól is kitűnik, hogy akkortájt Csurgót is minden
oldalról erdők vették körül, bár a török hódoltság után meginduló erdőirtások a
keleti oldalon már távolabbra tolták az erdőt a településtől. Nyugati irányban
viszont szinte csak egy patakvölgy határolta el egy kiterjedt erdőségtől. Délen
pedig egy maradvány erdő választotta el egy Alsok nevű falutól, amivel később
teljesen egybeépült (1. ábra). Az erdőirtások XVIII. századi előrehaladását
jelzi, hogy a Mária Terézia által 1767-ben elrendelt úrbéri összeírás Csurgón
több mint 1000 hold régi és mintegy 600 hold feltört szántóterületet talált a
jobbágyok kezén (KOVÁTS Z.–CS. TÓTH P. 1962).
Vályi András megfogalmazásában az a fontos, hogy Csurgó „egy kies
völgyben” fekszik. Valójában azonban nem egy, hanem két patakvölgyről van
szó: Csurgó óvárosnak nevezett északi része egy patak két oldalán, egy


VÁLYI A. (1796) Csurgóra vonatkozó helyhatározását jó fél évszázaddal később FÉNYES E. (1851) szinte
szó szerint átvette. Ennek kapcsán érdemes felhívni a figyelmet a „kies” jelző tényleges jelentésére. A mai
magyar nyelvben a „kies” szót egyre inkább a „kietlen” helyett használják – tévesen. A „kies” szó tényleges
jelentése ugyanis: „kellemes látványt nyújtó, vonzó.” Ebben az értelemben használja Csokonai is több
versében. Néhány példa erre:
„Hát Múzsáknak szentelt
Kies tartomány!
(Jövendölés az első iskoláról a Somogyban)
„Vigadnak a kies Fürednek
Kútfején és partjain;”
(A tihanyi ekhóhoz)
„Majd Zalának keskeny, de kies csúcsánál
Általjött a jégen Tihany hegyfokánál,”
(Dorottya)
Ebből következik, hogy Csurgó kellemes tájképi környezetben feküdt, s nem valami lepusztult vidéken.
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másiknak pedig csak a bal partján alakult ki. A település dél felé terjeszkedését
évszázadokon keresztül éppen az akadályozta, hogy itt folyt össze a két patak, a
Kis- és a Nagyárok (TÓTH F. 1928).

1. ábra. Csurgó és környéke az I. katonai felmérés lapjain

Az itt is jellemző meridionális, vagy közel észak–déli irányú völgyek
sajátosan befolyásolták Csurgó településének kialakulását és fejlődését. Ezekre
a völgyekre az a jellemző, hogy kezdeti 2–3 km hosszú szakaszuk viszonylag
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nagy esésű, itt a patakok gyors lefolyásúak, ezután azonban a völgy széles és
lapos lesz, a patakok az egész völgyfeneket elfoglalva ingoványos rétté
alakítják. Ezzel magyarázható, hogy a települések – így Csurgó is – nem a
völgyben, hanem a dombhát peremén, vagy éppen a tetején alakultak ki (SZIJJ J.
1937).
Ennek a települési helyzetnek viszont volt egy olyan hátránya, hogy a
helység valamivel távolabb került a víztől, bár az ingoványba fulladó patak vize
aligha volt iható még a középkori mérce szerint sem. Így a megtelepedés a
falvak esetében ott történt, ahol a domboldalban elegendő és tiszta vizet
szolgáltató forrás volt, vagy néhány méter mélységű kúttal elérték a talajvizet.
Csurgó neve már önmagában is a vízbeszerzés problémájára, ill. megoldására
utal: a régi magyar nyelvben a csorgó, vagy csurgó olyan forrás kút, amelyből
csövön vagy vályún folyik ki a víz. Jelenthet apró vízesést alkotó eret is, de itt
nyilván az első jelentés jöhet szóba. Eredetileg tehát víznév volt, majd
áttevődött a víz melletti településre (KISS L. 1978). A vízzel Csurgónak aligha
volt gondja, még a korabeli országleírás is kiemeli, hogy „nevezetes forráskútja
van, mely az egész vidéken majdnem a legjobb és a legegészségesebb (VÁLYI
A. 1796).
A korabeli táj markáns eleme volt az Öreghegy, ami már ekkor is Csurgó
szőlőhegye. A településtől ÉNy-ra fekvő, egészen Csurgónagymartonig
elhúzódó dombvonulat ezt a funkcióját lényegében napjainkig megőrizte, ma is
szőlők, gyümölcsösök, kiskertek övezete, jelentős számú hétvégi házzal
beépítve.
3. A település
Csurgó kialakulásában a kedvező természeti adottságok mellett
meghatározóak a társadalmi–gazdasági feltételek. A középkori Csurgó –
nevezhető akár Ócsurgónak is – a mai város északi részén alakult ki a
Nagykanizsa–Berzence és a Szenta–Porrogszentkirály közötti utak
kereszteződésénél, s itt fejlődött ki az első piactér az akkori vártemplom
tövében (TÓTH F. 1928).
Az I. katonai felmérés idején Csurgó lényegében a középkori helyén
feküdt, ami természetesen nem jelent teljes változatlanságot. Ami új alaprajzi
elem, az az Iharos felé vezető út bal oldalán létrehozott uradalmi major, ami a
középkori Csurgó észak felé történő továbbépítése. Ez egy mindössze néhány
évtizedes múltra visszatekintő településrész kialakulása szorosan összefügg
azzal, hogy Csurgó 1717-ben Festetics uradalom lett. Ezt megelőzően földesúri,
allodiális birtok Csurgón nincs, az új birtokosok azonban az 1740-es években
hozzákezdenek a majorsági gazdálkodás kiépítéséhez, ami a Mária Terézia féle
úrbérrendezés (1767) után teljesedett ki (KOVÁTS Z.–CS. TÓTH P. 1962), s ezen
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folyamat keretében épült ki az uradalmi major, ill. birtokközpont a település
északi részén.

2. ábra. Csurgó településszerkezete

A középkori Csurgó területén – ami ebben a megközelítésben óvárosnak
nevezhető – élt a paraszti népesség, ami a telkes jobbágyokat és a zselléreket
jelentette. Az I. katonai felmérés lapjainak tanúsága szerint a két csoport nagy
valószínűséggel elkülönülten élt a település különböző részein. Erre leginkább a
feltűnően eltérő telekméretekből lehet következtetni: főleg a település
történelmileg kialakult fő utcája két oldalán a ritkás beépítés – azaz nagyobbak
95

Dr. Dövényi Zoltán

a porták – a meghatározó, míg a tőle keletre levő részeken szinte egymás
hegyén-hátán vannak a házak. A két településrészt a „kies völgy” választja el
egymástól (2. ábra).
Az első hazai népszámlálás (1784–1787) adatai szerint Csurgón ekkor
mindössze 117 ház volt, ennyi épülethez nem kellett túlságosan nagy terület.
Viszont éppen ez az az időszak, amikor megindul a település térbeli
terjeszkedése, s ez – némileg talán meglepő módon – alapvetően összefüggött a
gimnázium alapításával.
A gróf Festetics György által alapított „gymnasium” 1792-ben kezdte meg
működését, a tanítás éveken keresztül a major egyik átalakított istállójában folyt
Az hamar világossá vált, hogy ez a helyzet nem tartható sokáig, ezért a
„fundátor” már egy évvel később egy telket és jelentős összeget is felajánlott a
gimnázium új épületére.
1794 januárjában jelölték ki a gimnázium belsőségét a Csurgó és Alsok
között elterülő erdő, az ún. vadaskert északi csúcsán, az óvárostól 200 öl
távolságra (CSIRE I. 1907). Ez már önmagában is jó választás volt, mert sem a
gazdasági épületekkel telezsúfolt major, sem pedig a sűrűn beépült óváros nem
volt alkalmas a gimnázium „palotaszerű” épületének befogadására (2. ábra).
Az elszigetelten álldogáló gimnázium önmagában nem bírt volna
településfejlesztő erővel, ehhez más is kellett. És itt jön elő ismét az
iskolaalapító távlatos gondolkodása: Festetics György hamar felismerte, hogy a
gimnázium csak akkor életképes, ha távolabbi területekről is jönnek diákok.
Ezek szállását és ellátását viszont meg kell oldani, amit az óvárosban nem látott
biztosítottnak. Ezért a gimnáziumtól déli irányban egy új utcát nyittatott a
vadaskerten keresztül. Az eredeti elképzelés szerint ennek két oldalán csak 10–
10 házhely lett volna, végül azonban ezt egészen Alsokig elvezették, összekötve
ezzel a két települést (CSIRE I. 1907).
Az eredeti elképzelés gyors felülvizsgálatát az tette szükségessé, hogy a
házhelyekhez rendkívül kedvező feltételekkel lehetett hozzájutni, pl. a robot
elengedése, ingyen tégla biztosítása a házhoz. Így nem csoda, hogy jöttek
telepesek az egész országból, sőt Ausztriából és Csehországból is (KUTHY F.
1948). Voltak azonban feltételek is: ezek között szerepelt, hogy olyan házat
kellett építeni, ahol a „Tanuló Ifjaknak” szállást lehet majd adni pénzért (BÓDI
F. 1943).
A végül is jelentős telepítési akció további fontos momentuma, hogy éppen
ebben az időben jelentősen megnőtt a terjeszkedő majorsági gazdálkodás
munkaerőigénye, s ezt az itt élő őslakosság már nem tudta biztosítani (KOVÁTS
Z.–CS. TÓTH P. 1962).
A jelentős részben a gimnáziumhoz kapcsolódó telepítés a városodás új
útját nyitotta meg, ezzel épült ki az újváros, ami az óváros és az Alsok közötti jó
két kilométeres hézagot töltötte ki, s lényegében megadta Csurgó
településszerkezetének ma is jellemző karakteres vonásait. Így lett a település
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jellegzetes útifalu, hosszú, de keskeny alaprajzával. Ez az alaprajz szükségessé
tette a városközpont áthelyezését is: a középkorban kialakult óvárosi központ
olyan excentrikus helyzetbe került, ami lehetetlenné tette, hogy
városközpontként funkcionáljon. Az új településközpont valóban a helység
centrumát foglalta el, nagyjából ott, ahol az I. katonai felmérés idején még egy
erdészház állt…(3. ábra).

3. ábra Csurgó beépített területének fejlődése a 18.század végétől napjainkig
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Az újváros kialakulása sajátosan érintette az óváros és Alsok közötti erdőt:
az újonnan nyitott hosszú utca nem a tengelyében futott, hanem elsősorban a
keleti oldalát érintette, s a későbbi beépítések is inkább ebben az irányban
érvényesültek. Mindez azt jelenti, hogy a beépített területek az erdő nyugati
részére egyáltalán nem terjedtek ki, s ez – ha módosult formában is – napjainkig
megmaradt. A régi erdő legismertebb maradványa a Csokonai Gimnázium szép
parkja.
Csurgó esetében azonban nem csak a beépített területek és az alaprajz
változása tarthat számot érdeklődésre, hanem a településhierarchiában elfoglalt
helyének alakulása is. Az ilyen irányú vizsgálatok egyértelmű eredménye, hogy
Csurgót kizárólag a gimnázium emelte a városok, ill. a központi helyek közé. A
városiassági érték szerint rangsorban 1828-ban éppen bekerült a városok közé,
döntő részben iskolájának köszönhetően, mivel sem igazgatási, sem pedig
érdemi kereskedelmi funkciója nem volt (GYIMESI S. 1975). Egy másik, az
1828-as országos összeírás adatait feldolgozó munka (BÁCSKAI V.–NAGY L.
1984) is hasonló eredményre jutott. Eszerint Csurgó az akkortájt legfontosabb
központi szerepkörrel, a piacközponti funkcióval nem rendelkezett. Jóllehet
Csurgó 1784 óta vásártartási joggal bírt (KUTHY F. 1948), ezzel Nagykanizsa
árnyékában nem tudott érzékelhető jelentőségre szert tenni. Ebben bizonyosan
szerepet játszott az is, hogy a középkori úthálózat időközben Csurgó hátrányára
alakult át, ebben az időszakban fontosabb út már nem érintette. A Nagykanizsa–
Szigetvár–Pécs postaút Iharos után Somogycsicsó felé fordult, s elkerülte
Csurgót. Így a piacközponti funkciót be nem töltő központok csoportjába került,
amit kizárólag iskolájának köszönhetett.
4. A népesség
Csurgó még történelmének legjobb korszakában sem tartozott a népes
települések közé, s így volt ez Csokonai korában is. A török hódoltság alatt nem
pusztult el teljesen – pedig vára többször is gazdát cserélt –, de az
emberveszteség bizonyosan igen jelentős. Ezt jelzi többek között, hogy az 1715ös összeírás szerint mindössze 14 család élt a településben (KUTHY F. 1948),
majd 1720-ban 28, 1723-ban 26, 1728-ban pedig 45 adózó háztartást írtak
össze. Ezek az adatok azonban nincsenek kőtáblára vésve: a keresztelési adatok
szerint jó, ha a népesség felét sikerült összeírni (KOVÁTS Z.–CS. TÓTH P. 1962).
Jóval megbízhatóbbak ennél az 1784–87-es népszámlálás népesedési
adatai. Eszerint Csurgó tényleges népességszáma 889 fő volt, ami még a
ritkásan benépesült Somogy megyében sem számított magas értéknek. Az igaz,
hogy a mai közigazgatási határok között legnépesebb településben,
Nagybajomban is mindössze 2341 lakost regisztráltak, s a megyeszékhely
Kaposvárnak pedig csak 2166 lakosa volt, viszont mintegy két tucat helység
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népességszáma meghaladta az ezret. Ráadásul ezek között volt Csurgó két
szomszédos települése is (Berzence: 1660, Gyékényes: 1230 lakos).
Amint az akkoriban jellemző volt, a férfiak száma Csurgón is meghaladta a
nőkét: 1000 férfira 927 nő jutott, ami az országos (972) és a megyei értéknél is
alacsonyabb. Tipikus paraszti közösség lakta a települést, mellettük mindössze
egy nemes és két pap, valamint közel harminc egyéb kategóriába sorolt
személy; a korabeli statisztika sajátosságainak megfelelően ezek az adatok a
férfiakra vonatkoznak. A majorsági gazdálkodás előretörése tükröződött a
zselléresedés előrehaladásában is: az 57 telkes jobbágy mellett 125 zsellért
regisztrált a népszámlálás (DÁNYI D.–DÁVID Z. 1960).
Az adatokból kitűnik, hogy az országos átlagnál magasabb az egy házra
jutó családok, ill. háztartások száma (1,62–1,22), ugyanakkor alacsonyabb az
egy háztartásra jutó személyek száma (4,62, ill. 5,34), s kisebb az akkori
Somogy megyei átlagnál is (5,24). A lakosság kormegoszlására vonatkozóan
szintén csak a férfiakra vannak adatok: eszerint Csurgón a férfiak 38,2%-a volt
17 év alatti, azaz a korabeli szóhasználat szerint sarjadék. Ugyanez az érték
Somogy megyében 34,8%, országosan pedig 35,3%.
A csurgói népesség demográfiai viszonyait hosszútávon (1720–1950)
átfogó vizsgálat (KOVÁTS Z.*–CS. TÓTH P. 1962) is szolgáltat adatokat a
vizsgált korszakra vonatkozóan. Eszerint a lakosság szaporodási magatartása
még a hagyományos képet mutatja, azaz a magas születési arányszám magas
halálozással párosul. A természetes népmozgalom azonban szinte mindig
pozitív, de nagyon hullámzó: az 1791–1800 közötti évtizedekben az átlagosnál
jóval nagyobb a természetes szaporodás, 1811–1820 között viszont minimális
az 1812-es himlő- és az 1820-as kolerajárvány következtében.
A népesség etnikai összetételéről még megközelítő adatok sincsenek, mert
ezt még az első népszámlálás sem rögzítette. Annyi bizonyos, hogy – eltérően a
középkortól – nem színmagyar település: a korabeli országleírás szerint Csurgó
„elegyes magyar, horvát és tót falu” (VÁLYI A. 1796). Mivel a Dráva ekkor már
nem nyelvhatár, a horvátok jelenléte nem meglepő. Problémásabb a tót etnikum
értelmezése: semmiképpen sem jelent szlovák népességet, hanem a korabeli
szóhasználatból kiindulva valamilyen vegyes szláv népcsoportról lehet szó. A
már említett parcellázás, ill. betelepítés következtében az etnikai paletta még
színesebb lett, pl. Ausztriából iparosok, Csehországból pedig erdőmunkások
érkeztek. Az utóbbiak olyan számban érkeztek, hogy külön utcájuk is volt: a
mai Eötvös utca eredetileg a Cseh utca nevet viselte (KUTHY F. 1948).
Az 1796-tól 1819-ig itt élő Nagyváthy János egy 1803-as levelében
sajátosan jellemzi a csurgói lakosságot: „A föld népe magyarokból és
horvátokból áll. A magyarok igen szép török ábrázatúak... A nép, mind a
férfiak, mind az asszonyok, igen szeretik a bort, mely itt bőven terem. Az
asszonyok másnap keresték főkötőjüket kertem mellett, a melyen viszen el az út
a szőlőhegyre. Sőt gyakran látom, hogy a parasztasszony egyfelől szoptatja
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gyermekét, más felől jókat iszik a kobakból… Cigányok is számosan laknak a
vidéken” (idézi CSIRE I. 1907, p. 11.).
Az etnikai szerkezethez hasonlóan a lakosság vallási összetételéről
sincsenek egyértelmű adatok. Az bizonyos, hogy a reformáció hatására a
csurgói lakosság is protestáns lett, s vallásuk számára megszerezték a
középkorban épült templomot is. Egy 1618-as forrás evangélikus gyülekezetet
említ, 1658-ban pedig református egyházközségként sorolják fel (KUTHY L.
1948).
Az ellenreformáció azonban Csurgót sem kerülte el, s 1717 táján elvették
templomukat is, amikor a katolikus Festetics család kezébe került Csurgó. A
földesúr próbálta érvényesíteni a „cuius regio, eius religio” elvet, ami Pázmány
Péter plasztikus megfogalmazása szerint azt jelentette, hogy „akié a jobbágy
telke, azé a jobbágy lelke”. Ez azonban korántsem jelentett teljes vallási
homogenizációt, Csurgón a XVIII. század folyamán is három felekezet
működött. Egy 1733-as egyházlátogatási jegyzőkönyvben még az szerepel,
hogy „Csurgó népe legnagyobbrészt lutheranus és kálvinus követője” (idézi
KOVÁTS Z.–CS. TÓTH P. 1962, p. 53). Ha a későbbiek folyamán a római
katolikusok többségbe is kerültek, ez nem jelentett döntő fölényt: FÉNYES E.
(1851) 1840-es évekre vonatkozó adatai szerint Csurgón 1000 katolikus, 700
református, 120 evangélikus és 80 zsidó élt. Így VÁLYI A. (1796) azon
megjegyzése, hogy „lakosai katolikusok”, inkább úgy értelmezhető, hogy ez
volt a legnépesebb felekezet.
5. A gimnázium
Ha 1790 táján Somogyban megkérdezték volna a „művelt
nagyközönséget”, hogy hol lesz a vármegye első gimnáziuma, Csurgó nem sok
szavazatot kapott volna. Az elsőszámú jelölt nyilván az évtizedek óta
megyeszékhely és egy inkább pallérozódó Kaposvár. De Csurgónak még akkor
sem lett volna nyerő állása, ha református gimnázium létrehozásáról lett volna
szó, mivel több helyen is – elsősorban Nagybajomban és Nemesdéden – már
működtek színvonalas protestáns ún. partikulák. Csurgón ilyen nem volt, mégis
itt alapította meg Somogy vármegye első gimnáziumát gróf Festetics György
1792 elején.
Az alapítás kapcsán több kérdés is felmerül. Az első rögtön az, hogy miért
éppen Csurgó? A válasz kézenfekvőnek tűnik: a település Festetics-birtok, az
említett másik két helység viszont nem. Az sem szokványos a korban, hogy egy
katolikus főúr protestáns iskolát hoz létre. Erről a fundátor így írt a gimnázium
alapítólevelében: „Mely jó alkalom a római kath. ifjúság részére a keszthelyi
főgimnázium fölállításával már tényleg teljesedésbe ment, a birtokomon lakó
protestánsok pedig efféle tanintézetnek mindezideig nagy híjával vannak: hogy
protestáns jobbágyaim gyermekeinek a haza távolvidékein fekvő iskolákban
100

Csurgó Csokonai korában

való taníttatása költségeitől megkíméltessenek,…Csurgó mezővárosomban a
következő alapítványt teszem: … (idézi CSIRE I. 1907, p. 39.).
Kezdetben problémát jelentett, hogy a református vezetők nem Csurgón,
hanem a szomszédos Alsok nevű faluban látták volna szívesen a gimnáziumot.
Ebben bizonyára szerepet játszott az is, hogy itt a lakosság döntő része
református volt. Festetics szerint azonban „Alsok egy szegény, hegyes-völgyes
falu… viszont Csurgó mezőváros, itt minden, mesteremberek, piac, országút és
egyéb commoditas meg van, Alsokhoz is egy fertály órára esik. Nemesebb is
volna egy ilyen nevezetes institutumnak egy mezővárosban, politusabb lakosok,
mint egy közönséges, ismeretlen faluban, sült parasztok közé helyezni.” (idézi
CSIRE I. 1907, p. 26.). Ennek ellenére – jelenlegi ismereteink szerint – a tanítás
1792 őszén Alsokon indult meg, s a gimnázium csak 1793 tavaszán került át a
felső-csurgói Festetics-majorba (www.csvmrg.sulinet.hu). Az elhelyezés
hosszútávú megoldását azonban csak az új, emeletes épült felépítése hozta, ahol
1797 őszétől 1899-ig működött a gimnázium* (4. ábra).

4. ábra Ahol Csokonai is tanított: a régi „oskola” (Forrás: KANYAR J. 1967)

A „palotaszerű épület” azonban nem jelentett többszáz diákot, a
gimnáziumnak az első évtizedekben jó esetben is csak néhány tucat diákja és
két oktatója volt. Az első beiratkozás 1792. április 23-án volt, ekkor 35-en
jelentkeztek, szinte valamennyien Csurgóról. Nagy volt a lemorzsolódás, két év
*

Az épület ma is megvan, szépen felújítva a városi múzeumnak ad otthont.
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múlva ezek közül már csak kilencen koptatták az iskola padjait. A következő
évben 16-an, az ez utáni két évben pedig összesen 25-en iratkoztak be, ezek
többsége már meg is maradt. Ennek hátterében valószínűleg az állt, hogy ezek
között már távolabbi településekből érkezettek is voltak, akik komolyabban
gondolták a tanulást (BÓDI F. 1943).
Csokonai csurgói tanársága idején (1799. május 24.–1800. február 17.)
közel 40 tanulója volt a gimnáziumnak (HORVÁTH J. 2005). Mivel rajta kívül
még egy oktatója volt akkor az „oskolának”, a kor szokásainak megfelelően
jónéhány tárgyat tanított – köztük földrajzot is. A jelek szerint kedvelte is a
geográfiát és fontosnak tartotta a kor színvonalának megfelelő földrajzi
ismeretek átadását. Egyik levelében ezt írta: „E végre instálom a Tekintetes
Urat, méltóztassa hozzám, hahogy fontosabb foglalatosságainak terhére nem
lenne, a Fábri professor geográfiáját Tiszteletes Budai uramtól* elhozatván,
megküldeni, az a könyv eddig még a legjobb geográfiára s benne az új
változások is 1796-ig ki vagynak téve, az Auctor is, mert olyan
Németországban mint nem régen Busching volt.” (idézi HORVÁTH J. 2005).
Azt tudjuk, hogy milyen volt a földrajzoktatás képe Csurgón 1799-ben,
tehát Csokonai működése idején.
I. osztály: Európa államainak rövid politikai földrajza.
II. osztály: Magyarország politikai és statisztikai földrajza.
III. osztály: A többi államok politikai és statisztikai földrajza.
FODOR F. (2006) szerint Csurgón a klasszikus geográfiával szemben a
modernebb államisme kerekedett felül, ebből a szempontból megelőzve
Debrecent is.
Akkor már csak az a kérdés, hogy ki volt „Fábri professor”, akit Csokonai
olyan nagyra tartott? FODOR F. (2006) nem tesz említést róla, ami azért nem
meglepő, mert a tudós férfiú nem magyar, hanem német: Johann Ernst Fabri!
Annak ellenére, hogy korának ismertebb geográfusai közé tartozott, kétségkívül
egyike a legszerencsétlenebb sorsú földrajzosoknak: itt talán elég annyit
említeni, hogy 35 éven keresztül tanított különböző német egyetemeken, ebből
28 éven át professzorként, de csak élete utolsó tíz évében kapott ezért fizetést is!
60 éves koráig tehát ingyen tanított az egyetemen, s magánforrásból biztosította
maga és családja – sokszor nyomorúságos – megélhetését (JAHRBÜCHER …
1827). Életrajzából úgy tűnik, hogy leginkább földrajz tankönyvek írásából
juthatott jövedelemhez. Ezek nagyon népszerűek lehettek korukban, mert 10–15
kiadást is megértek, s a jelek szerint külföldre – így Magyarországra is –
eljutottak.

*

Budai István kadarkúti lelkészről van szó.

102

Csurgó Csokonai korában

A Csokonai levélben említett „Fábri professor geográfiája” valószínűleg a
„Handbuch der neuesten Geographie für Akademien und Gymnasien” c.
tankönyv lehetett, ami először 1784–85-ben jelent meg Halle-ban, s 1819-ben
már a 10. kiadásnál tartott. Fabri tankönyveinek magyarországi ismertségét
jelzi, hogy egy vidéki lelkész (Budai István Kadarkúton) könyvtárában is
megtalálható volt. Azóta viszont Johann Ernst Fabri, alias Fabri professzor nem
csak a magyar, hanem a német földrajzi emlékezetből is kihullott, nevét még a
többkötetes német földrajzi lexikonok sem említik (pl. WESTERMANN… 1968–
1970, LEXIKON… 2001–2002).
Csokonaihoz végül Fabri könyve nem jutott el, megkapta viszont Pálóczi
Horváth Ádámtól a 30 térképet tartalmazó Atlas Portalis c. kiadványt, amibe
Csokonai saját kezűleg jegyezte be az adományozó nevét. A becses művet ma is
őrzi a gimnázium könyvtára (HORVÁTH J. 2005).
Csokonai távozása után a gimnázium továbbra is a helyét kereste, a
professzorok gyakran cserélődtek, ami nem tett jót az iskolának. Élvezhette
viszont Festetics György és Nagyváthy János támogatását, így nagy csapást
jelentett, amikor 1819 tavaszán mindketten meghaltak. Ráadásul éppen ebben
az időben Kaposváron egy katolikus gimnáziumot alapítottak, így Csurgó már
nem az egyetlen „oskola” volt a megyében. Így nem jártak rá túlságosan jó
idők, ami MAGDA P. (1819, p. 294) országleíró munkájának két megjegyzéséből
is kitűnik: „A’ Tsurgói Evang és Reform. Gymnasium elenyészik.” Néhány
sorral később pedig: „Evang. Ref. Gymnasium, mellyet Gróf Festetits György ’s
más Urak fundáltak, hullatja virágát.”
Szerencsére nem így lett. Festetics és Nagyváthy halála után a gimnázium
fenntartója, a református egyházkerület felnőtt a feladathoz, az iskola
fejlődésnek indult, s napjainkig fontos szerepet játszik a város életében. Így
Csurgó és gimnáziumának sorsa több mint két évszázada elválaszthatatlanul
fonódik egybe.
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RÉGI ÉS ÚJ FOLYAMATOK ÉS FELFOGÁSOK A NEMZETKÖZI
MIGRÁCIÓBAN

EKÉNÉ DR. ZAMÁRDI ILONA
Bevezető
Az emberek széles körét érintő, tömegesnek mondható migráció az ipari
forradalom nyomán kialakult kapitalista társadalom szülötte. A feudális
kötöttségek megszűntével lehetővé vált az emberek szabad vándorlása, s a
koncentráltan létesülő ipari munkahelyek szükségessé is tették a mozgásokat.
Az ipari forradalom során született műszaki felfedezések hasznosítása, a
vasúthálózat kiépítése Európa országaiban és a gőzhajózás révén biztonságossá
vált tengeri szállítások hamar létrehozták az országhatárokat átlépő nemzetközi
migrációt. A jelenség tudományos magyarázata a XIX. század végén Angliában
született meg (Ravenstein, E.G. 1885, 1889,), ettől az időszaktól a tudományos
diszciplínák egész sora vizsgálta a migrációt, s azon belül a nemzetközi
vándorlásokat. A nemzetközi vándorlások kutatásának a kezdetektől eltelt
mintegy száz évében a vizsgálatok egyaránt irányultak a migrációt kiváltó
okokra, a migránsokat kibocsátó és befogadó országokra, s magukra a
vándorlókra, ill. a vándorlások tipizálására is. A tudományos vizsgálatok
alapvető felfogása az volt, hogy a nemzetközi migráció olyan jelenség,
amelynek során a kivándorlók elhagyják saját országukat, s egy másikban
telepednek meg, és életük új színterén integrálódnak a többségi társadalomba. A
nemzetállamok migrációs politikái többé-kevésbé képesek befolyásolni a
migrációs folyamatokat. A nemzetközi vándorlások ezen elméleti felfogása a
XIX. században zajló, Európából a tengeren túlra irányuló tömeges kivándorlás
tapasztalataiból született, s a XX. század utolsó harmadáig tartotta magát.
A globalizálódó világban azonban a nemzetközi migráció gyökeresen
átalakult, a migránsok nem csupán országhatárokat, hanem akár kontinenseket
is átlépve „ingáznak”, oda-vissza járnak a küldő és cél-ország között. Jól
kivehetően elkülönül egymástól az elit és a szegény rétegek vándorlása,
valamint a hatalmasra duzzadt és állandóan növekvő menekült mozgás
karaktere, mindegyiken belül számtalan variációval. A nemzetközi migráció okstruktúrája, áramlási mechanizmusai szétfeszítették a nemzetállami befolyásolás
kereteit. Az új folyamatokat nem lehet a korábban kialakított kategóriákba
besorolni, így napjainkban tanúi vagyunk az új jelenséget vizsgáló tudományos
felfogás átalakulásának, az elméleti útkeresésnek is. Jelen tanulmány kísérletet
tesz a nemzetközi vándorlások korábbi és jelenlegi fő vonásainak felvázolására,
s az ezeket vizsgáló elméletek áttekintésére. Középpontban a munkaáramlás áll,
mert napjainkig ez a nemzetközi migráció legfőbb vonulata.
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1. ábra A világgazdaság legfontosabb vándorfolyamai
Forrás: W. S. Woytinski/E. S. Woytinski, World Population and Production. Trends and Outlook, New York 1953, S. 68.
In: Bähr, J. – Jentsch, C, – Kuls, W. 1992.
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2. ábra. Nemzetközi munkavándorlások a XX. század második felében
Forrás: Population Information Program (1983, S. 249) In: Bähr, J. – Jentsch, C, – Kuls, W. 1992.
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A főbb nemzetközi migrációs áramlatok a XX. század második feléig és az
elméleti magyarázatok
A főbb nemzetközi áramlatok
A XIX. században tömegessé vált, de a világgazdaság kialakulásával már a
korábbi időszakban megindult, az országhatárokat átlépő, nagy távolságokat
átívelő vándorfolyamok több okra vezethetők vissza. A legnagyobb részük
munkavándorlásnak minősíthető. Ez történhetett szabad elhatározásból és
kényszer hatására egyaránt.
Az 1. ábrán látható legfontosabb világgazdasági vándorfolyamok közül a 4.
számú a rabszolga-kereskedelmet ábrázolja. A Nyugat-Afrikából az USA déli
ültetvényeire, a Karibi térségbe és Dél-Amerikába hurcolt rabszolgák a tipikus
kényszervándorlók bő 10 milliós csoportját képezik, azonban a kínai kulikereskedelem, vagy az angol gyarmatosítók dél-afrikai cukornád ültetvényeire
Indiából áttelepített hozzáértő munkások mozgása se minősíthető szabad
elhatározásból történtnek (5-ös irányú áramlás). A kontinensnyi méretű cári
Oroszországban Szibéria benépesítésében is szerepe volt a kényszervándorlásnak a politikai száműzöttek odatelepítése révén (7-es irányú áramlás).
Az 1. ábra térképén ábrázolt 7 világgazdasági vándorfolyam közül mind
mennyiségét, mind jelentőségét tekintve a legnagyobb horderejű az 1. és 2.
számmal jelölt, amelyek az Európából Észak- és Dél-Amerikába történő
vándorlások küldő és fogadó országait mutatják. A XIX. század folyamán és az
I. világháborúig zajló tömeges és szabad, közismert elnevezéssel „nagy
tengerentúli kivándorlás” többé, vagy kevésbé, de Európa valamennyi országát
érintette. Gazdasági indíttatása a korábban már említett kapitalista gazdaságitársadalmi átalakulás, valamint ennek népesedési lecsapódása, a demográfiai
átmenet. Ez abban állt, hogy a javuló egészségügyi ellátás miatt rövid időszak
alatt erősen lecsökkentek a halálozások, a születésszám viszont kezdetben
változatlanul magas maradt. Egymást követték a nagy lélekszámú korosztályok,
amelyek megélték a felnőtt kort, s amelyeknek nagy része munkaképes korba
jutva nem talált helyet magának a tőkés átalakulás munkaerő piacán. A
tengerentúlra történő kivándorlás jelentette a megoldást számukra. A ritkán
lakott kontinensek, főként Észak- és Dél-Amerika, sőt Ausztrália is tárt
kapukkal, jó kereseti és boldogulási lehetőségekkel várta az európai
kivándorlókat. Angliából és Írországból indult a tengerentúlra vándorlók áradata
a XIX. század első harmadának végétől, majd fokozatosan terjedt át a
kivándorlás hulláma az európai országokra a demográfiai folyamatok
átalakulásával párhuzamosan. A befogadó országok nyilvántartásai és
mértékadó becslések szerint 55 millió migráns érkezett Európából Amerika
országaiba az I. világháborúig. Legtöbbjük, mintegy 60 % az USA-ban
telepedett le, majd Argentína, Kanada és Brazília alkották a befogadó országok
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csökkenő sorrendjét. Az Európából érkezettek között a britek voltak a
legtöbben, majd az olaszok következnek, de minden náció jelentős létszámban
képviseltette magát. A britek nemcsak az Amerikába vándorlók között álltak az
élen. A világ legnagyobb gyarmatbirodalmának létrehozása során minden
földrészre eljutottak. Az 1. térkép migrációs áramlatai között az Ausztráliába és
Dél-Afrikába irányulónak is ők a főszereplői.
A nemzetközi vándorlások a II. világháborút követően is folytatódtak.
Közvetlenül a háború befejezése után hazatérő hadifoglyok és az új országhatármegvonások miatt menekültek árasztották el Európa országútjait, majd az
újjáépített és konszolidálódó nemzetgazdaságok munkaerő hiánya hívta életre a
Nyugat-Európa országaiba irányuló munkavándorlást. Az 1950-es években a
fogadó országok toborzó akciói nyomán megindult migrációs áradat
megállíthatatlanná vált az eltelt több, mint fél évszázad során Európa nyugati,
sőt legújabban déli országaiban is milliós, sőt a legnagyobb befogadó
országokban több milliós nagyságrendben élnek idegen országokból
származottak.
A 2. ábra térképén a XX. század utolsó harmadára kialakult nagy
nemzetközi munkaerővonzó centrum-területek, s a hozzájuk kapcsolódó küldő
országok láthatók. Nyugat-Európán kívül az Amerikai Egyesült Államok, a
Közel-keleti olajtermelő országok, a Dél-Afrikai Köztársaság a legnagyobb
külföldi munkaerőt fogadó térségek, mellettük kisebb, főképpen szűkebb
környezetük számára vonzerőt jelentők is vannak (a Guíneai-öböl ültetvényei,
Nigéria és Venezuela olaj-gazdasága stb.). Milyen elméleti alapon vizsgálják a
kutatók a fent vázlatosan bemutatott vándorlásokat?
Vándorlási elméletek, modellek
A vándorlások sokrétűsége, a kibocsátó és befogadó területek
sokszínűsége, a távolságok, az időbeliség, az ok-struktúra a vándorlási
elméletek sokaságát szülte, amelyek alapján az empirikus vizsgálatok folytak.
A vándorlási elméletek Desbarats (1983) nyomán az alábbi módon
csoportosíthatók:
a/ A hagyományos, „objektív” modellek azokat a vándorlás-elméleteket
fogják össze, amelyek közös jellemzője, hogy aggregált statisztikai
adatokkal dolgoznak, az egyes országok hivatalosan publikált adatait
használják fel a vándorlás kutatásban. Két nagy csoportjuk a gravitációs és a
push-pull modellek csoportja.
A gravitációs modell a Newton megalkotta nehézségi törvénynek
megfelelően abból indul ki, hogy két hely, vagy két terület között a
vándorlás nagysága fordítottan arányos a köztük levő távolsággal.
Különösen a skandináv migráció-kutatások történtek ezen elméleti alapvetés
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keretében, módszertani kidolgozásukban is élenjáró kutatókkal (Kant, 1946,
Hägerstrand, 1957).
A push-pull kutatási elmélet-csoport a gazdasági-társadalmi helyzetet
állítja középpontba a vándorlások keletkezésének és folyamatának a
megmagyarázására. Azokat a tényezőket veszi számba és csoportosítja,
amelyek a kibocsátó területen a vándorlásokat kiváltják, tehát taszító
tényezők, ill. a célterületre csábítják, tehát vonzó tényezők. A gazdaságitársadalmi taszító-vonzó tényezők vizsgálatára épülő modellek elnevezése az
angol megfelelésben szerepel a tudományos szakirodalomban, s push-pull
modell a neve. A nemzetközi vándorlások vizsgálatának jelentős hányada
ezen elméleti keretek között történt (Pl.Lee, 1966., Nipper, 1975.,
Hoffmann-Nowotny 1988).
b/ A magatartás-orientált modellek elméleti kiindulópontja az, hogy a
mind a kibocsátó, mind a vándorlási célterületekről szóló információk
eljutva a potenciális vándorlókhoz, egyéni mérlegelés tárgyát képezik, s az
egyéni magatartás szűrőjén átbocsátva válnak/vagy nem a vándorlási döntés
szülőjévé. E csoport elméleteiben az a közös vonás, hogy mindig az egyének
viselkedéséből, magatartásából indulnak ki. Az is közös bennük, hogy
megítélésük szerint a migrációs folyamatokat, sem az országon belülieket,
sem a nemzetközieket, soha nem lehet biztonsággal előre jelezni. Ennek oka,
hogy a potenciális vándorló nincs abban a helyzetben, hogy a vándorlási
döntéshez szükséges valamennyi információhoz hozzájusson, másrészt a
döntését befolyásolják empirikusan nem megragadható körülmények is
(Tzschaschel, S. 1986).
c/ A kényszer-modellek nevükben hordják a lényegüket. Az egyéni döntési
szabadság messzemenő elfogadását ez az elmélet-csoport kiegészíti azzal,
hogy az egyének cselekvési terét külső kényszerek, pl. lakáspiaci árak,
lakóhelyi mikrokörnyezet, meghatározóan beszűkíthetik. Különösen az
alacsony jövedelmű társadalmi csoportok migrációja nehezedik meg, ill,
szorul korlátok közé. A nemzetközi vendégmunkás-áramlás és a fogadó
országok részben állami, részben társadalmi szabályozása nyomán születtek
a kényszer-modellek vizsgálati módszerei (Kreibich, 1979., Ipsen, 1981).
Nemzetközi migráció a globalizáció korában, a XX. század utolsó
harmadától napjainkig és a tudományos magyarázatok
Nemzetközi migráció a globalizáció korában
A globalizálódó világban a nemzetközi migráció is „globalizálódik”. Egyre
több ország kapcsolódik be a küldő régiók sorába, így folyamatosan növekszik a
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résztvevők létszáma, s az is megfigyelhető, hogy a mozgások egyre nagyobb
távolságokat ívelnek át. A fogalmi meghatározásban szintén hangsúly-eltolódás
figyelhető meg. A nemzetközi migráció korábbi felfogásában - tartós lakóhely
változtatás – a lakóhely egyszeri, de tartós idejű, akár életre szóló
megváltoztatásán volt a hangsúly. Napjaink nemzetközi vándorlásait a lakóhely
tartós változtatása jellemzi, ahol a tartósság a lakóhely változtatás gyakoriságára
vonatkozik. A tőke, az áruk és szolgáltatások, a tudás és információ
országhatárokon átívelő, a nemzetállami befolyásolási lehetőségtől mentes
áramlásához az emberek mozgása is hasonul. Napjainkban a nemzetközi
migráció transznacionális vállalkozássá válásának vagyunk a tanúi, amely
egyszerre több szinten és több intézmény bevonásával legálisan és illegálisan
szervezi az emberek áramlását a tőke és a javak mozgása mellett.
Az 1960-ban még 75 milliós nemzetközi migráns létszám a globalizáció
korában két és félszeresére növekedett, a XXI. század elején 191 millióra tehető
(Hillmann, 2008). Ebből mintegy 35 millió fő elit-vándorlónak tekinthető. Ők a
transznacionális vállalatok alkalmazottai, tudósok, diákok, sportolók, a
nemzetközi munkaerőpiac keresett, vagy leendő kedvezményezett szereplői.
Nem sokkal kisebb, kb. 25 millióra becsülhető az ellentétes póluson mozgó
legelesettebbek, a menekültek létszáma sem. Háborúk és természeti katasztrófák
kiváltotta krízis helyzetekben, de politikai és etnikai üldöztetés következtében is
milliók menekülnek az országhatárokon túlra sokszor siralmas tábori
körülmények közé, hogy legalább a puszta életüket megmentsék. A migránsok
legnagyobb csoportja, bő kétharmada a szegény vándorlók kategóriájába esik,
akik természetesen roppant differenciált tömeget képviselnek, közös
jellemzőjük azonban, hogy a jobb megélhetés reményében kelnek vándorútra.
A fogadó térségek és országok köre a korábbi időszakokhoz (lásd az 1. és 2.
ábrát) képest keveset változott. Inkább az a feltűnő a világon csupán a
munkaerő mozgást bemutató 3. ábrán, hogy a befogadó térségek többsége ma
már hárítani igyekszik a nagy létszámú, nem kívánt tanulatlan munkaerőt (3.
ábra).
Az USA, az EU, Ausztrália és a Dél-Afrikai Köztársaság fokozott határ
őrizettel igyekszik csökkenteni az illegális bevándorlók létszámát, a
ráfordításokhoz képest azonban csekély eredménnyel. A fogadó térségekben
élő, legálisan és illegálisam mozgó, az anyaországgal élénk kapcsolatrendszert
működtető, a helyiektől nyelvi, társadalmi, kulturális és vallási tekintetben
elkülönülő sok milliós tömeg kezelése, társadalmi integrációja napjaink egyik
legnagyobb politikai kihívása nem csupán a fogadó országok, hanem az egész
világ számára.
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3. ábra. Napjaink nemzetközi munkavándorlásai
Forrás: Diercke Weltatlas 2008, S. 254., alapján
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A jelenlegi nemzetközi migráció tudományos magyarázatai
A nemzetközi migráció tudományos felfogásában érdekes változás a
korábbi évszázadban keletkezett magyarázatokhoz képest, hogy jelentős teret
nyert a gazdasági vonzó tényezők migrációt kiváltó szerepe. Ez azért is érdekes,
mert a gazdaságilag-társadalmilag fejlett, s a nemzetközi migránsok
munkaerejét – az elméletek szerint - működési törvényszerűségből felhasználó
tőkés gazdaságok ugyanakkor korlátozzák is a hatalmasra duzzadt áradat
befogadását gazdasági-társadalmi egyensúlyuk, jólétük megőrzése érdekében
(3. ábra).
A duális munkaerőpiac elmélete (Piore, 1979, Galasi-Sík, 1979) szerint a
nemzetközi vándorlások a modern ipari társadalmak külföldi munkaerő iránti
szükségletéből fakadnak. A bevándorlók munkája iránti kereslet az ipari
társadalmak négy jellegzetességéből következik. Az első a strukturális infláció.
A munkabérek nem csupán a kereslet-kínálat viszonyai szerint alakulnak,
hanem hozzájuk presztízs, társadalmi státus is kapcsolódik. Pl. nem lehet
felemelni a fizetését a vendéglátásban a konyhai kisegítőnek, ha e munkaerő
tekintetében hiány mutatkozik, mert akkor sérül a presztízs-skála, tehát a
konyhai kisegítő hiány megszüntetését célzó béremelésnek végig kell futnia a
vendéglátásban dolgozók egész hierarchiáján, hogy a fizetések továbbra is
megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak. Ez a jelenség a strukturális infláció.
Tekintettel arra, hogy minden foglalkozás hierarchikusan épül fel, a hierarchia
legalsó fokán jelentkező munkaerő szükségletet a munkáltatók olcsó külföldi
munkaerő alkalmazásával elégítik ki, akik elfogadják az alacsony béreket. A
munkáltatóknak a motivációs problémák leküzdése tekintetében is szükségük
van az olcsó külföldi munkaerőre. A helyi munkaerő számára ugyanis a
munkaköri hierarchia legalsó fokán elhelyezkedő állások nem adnak olyan
státust, amelynek a betöltésére törekednének. Mivel minden munkaköri
rangsorban léteznek legalsó állások, a motivációs probléma leküzdésére a
migráns munkaerőt veszik igénybe, amely nem csupán olcsó, hanem nem is
óhajt a cél-ország presztízs hierarchiájába beilleszkedni, hanem csak pénzt akar
keresni. A gazdasági dualizmus is a külföldi munkaerő alkalmazása mellett
szól. A tőkés vállalatok működése tőke-intenzív és munka-intenzív részekből
tevődik össze. A stabil piaci keresletet a jól gépesített és magasan képzett,
primer munkaerővel működtetett tőke-intenzív szektor elégíti ki, a piac
változásait pedig a munka-intenzív szektor viseli olyan munkaerővel, amely
felelősség nélkül elbocsátható dekonjunktúra esetén és korlátlanul bővíthető a
kereslet megnövekedésekor. Ez a migráns munkaerő. Az olcsó külföldi
munkaerő iránti keresletet a fejlett országok munkaerő állományának
megváltozott demográfiai viszonyai is fenntartják. A korábbi időszakban a
munkaköri hierarchia alsó részén elhelyezkedő státusokat a már nagyobb
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gyermekekkel rendelkező családos nők és a zsebpénzért dolgozó tizenévesek
széles rétege töltötte be. A női munkaerő azonban mára már a nyugati
országokban is főállású keresővé, így a társadalmi presztízs-skála önálló
szereplőjévé vált, a tizenévesek pedig egyrészt az alacsony születésszámok,
másrészt a megnövekedett képzési időszak okán fogytak el.
A világrendszer-elmélet Wallerstein (Wallerstein, I. 1983) nyomán a
nemzetközi migrációt a XVI. században kialakult és terjeszkedő világgazdaság
egészéhez köti. A magyarázat úgy szól, hogy amint a periféria térségeinek
földje, nyersanyaga és munkaereje a világpiac hatása alá került, szükségszerűen
megindultak a migrációs áramlások, és ezek egy része külföldre vezetett
(Massey, 1988., in Sík E. 2001). A periféria területeken gazdálkodó tőkések
felszámolták az élelmiszert termelő kisgazdaságokat és ültetvényes
gazdálkodást valósítottak meg a világpiacon kelendő árucikkekkel. A földjétől
megfosztott munkaerő a helyi közösségekből is kiszakadt. Az ugyancsak nagy
volumenű nyersanyag kitermelésen alkalmazott egykori mezőgazdasági
munkaerő mindinkább gyökértelenné vált, ráadásul a periférián létesített ipari
üzemek termékei révén a modern fogyasztással is kapcsolatba került. Így
ugyanazok a tőkés gazdasági folyamatok, amelyek kivándorlásra késztetik az
embereket, egyúttal vonzzák is őket a fejlett országokba.
A nemzetközi migráció kialakulását magyarázó elméletek mellett a
fennmaradására és folyamatos bővülésére vonatkozó nézetek is teret nyertek a
szakirodalomban. Ezek közös jellemzője, hogy az új, a migráció során kialakuló
feltételek maguk is önállóan ható tényezőkké válnak s megszilárdítják a
migráció fennmaradását. Ilyen tényezők a migráns hálózatok kiépülése, az
országok közötti mozgást elősegítő legális és illegális intézmények kifejlődése,
a munka átalakulásának társadalmi hatása a fogadó országokban.
A migráns hálózatok olyan személyek közötti kapcsolatok láncolatát jelentik,
amelyek a célországokban élő korábbi migránsok, a migránsok és a kibocsátó
országokban élők között szövődnek a családi, rokonsági, baráti, szomszédsági,
ismerősi szálakon keresztül. A hálózati kapcsolatok a társadalmi tőke egyik
formáját jelentik, amelyre támaszkodhat a külföldre vándorló a foglalkozási
lehetőség megszerzése érdekében. Az új kivándorló a már kint tartózkodókkal
felvett családi, baráti kapcsolatok révén csökkenti a lakáshoz és munkához jutás
költségeit és kockázatait, s kapcsolatban marad az otthoni családdal,
közösséggel is. A haza küldött keresetek és a kommunikációs hálózatok ezt a
kapcsolatrendszert teljesen élővé teszik. A nemzetközi migráció fennmaradását
az intézmények is elősegítik. A 3. ábrán látható határvédelmi zónák a fogadó
országokban nyereségérdekelt cégek és intézmények sokaságát hozták létre a
migránsok cél-országba történő illegális bejuttatására és ott tartására.
Ugyanakkor a megsegítésükre helybeli humanitárius szervezetek is létrejöttek.
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A legálisan működők mellett e szervezetek kiépülésével a migránsok
nemzetközi áramlása egyre inkább intézményesedik, megszilárdul. A
nemzetközi migráció azáltal is fenntartja magát, hogy a további mozgások
valószínűsége az időben előrehaladva folyamatosan nő. Ezt a folyamatot
kumulált okságnak nevezték el (Massey, 1990., in Sík E. 2001). A
társadalomkutatók eddig hat olyan társadalmi-gazdasági tényezőt írtak le,
amelyek kumuláló hatást gyakorolnak a nemzetközi migrációra. Ezek: a
jövedelem eloszlás, a föld eloszlása, a mezőgazdasági termelés szerkezete, a
migráció kultúrája, a humán tőke regionális eloszlása és a munka társadalmi
címkézése. A két utóbbi azért is külön figyelemre érdemes, mert a fogadó
országok oldaláról erősíti meg a nemzetközi migráció fennmaradását. A
vándorlás szelektív folyamat. A küldő országokból a fiatal, s tanultabb
munkavállalók kelnek útra. A hosszan tartó migráció elviszi a humán erőforrást
a kibocsátó térségből, s felhalmozza a cél-országban, erősítve ott a gazdasági
növekedést, ezzel a szívó hatást. Amennyiben egy fogadó országban bizonyos
foglalkozásokban nagy számú bevándorlót alkalmaznak, akkor idővel azok
migráns foglalkozásokká válnak, amelyeket a hazai munkaerő nem szívesen tölt
be. Nyugat-Európában ilyenek a változó telephelyű munkahelyekkel rendelkező
építőipar, a fémmegmunkálás bizonyos területei, a vendéglátás, a vegyipar
egészségre káros üzemei. Ezek a külföldi munkaerő konstans alkalmazói, iránta
folytonos keresletet támasztanak.
Összegzés
A vázlatosan bemutatott folyamatok azt bizonyítják, hogy a Föld országai
között kialakult migrációs áramlatok, akár egyéni, akár makro-gazdasági
indokokkal is magyarázzák azokat az elméletek, tartósak és
feltartóztathatatlanok. A különböző földrajzi térségekben és időszakokban
bizonyos mértékű stabilitásra és struktúrára tettek szert, azaz migrációs
rendszerek alakultak ki. Egy nemzetközi migrációs rendszerhez általában egy
fejlett fogadó régió, s a küldő országok meghatározott csoportja tartozik. Az
áramlások politikai és gazdasági kapcsolatokra épülnek, s nem szükséges a
földrajzi közelség. A mozgások rendkívül differenciáltak, változékonyak,
empirikus vizsgálatuk interdiszciplináris megközelítésben lehetséges.
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AIR QUALITY INDICES AS TOOLS FOR ESTIMATING AIR
POLLUTION IN SZEGED, SOUTHERN HUNGARY
ANDRÁS GÁL1 DR. – LÁSZLÓ MAKRA2 DR.

Összegzés – A levegőminőség fizikai és kémiai tényezőktől függ, de
befolyásolhatják azt légköri meteorológiai folyamatok, valamint földrajzi és
társadalmi összetevők is. A tanulmány célja Szeged légszennyezettségének
bemutatása az évi, illetve a napi légszennyezettséget jellemző ASI1 és ASI2
módosított levegőterhelési indexek segítségével. A vizsgálat adatbázisát a
szegedi monitoring állomásról származó fő légszennyező anyagok (NO2, SO2 és
PM10) 1997-2006 közötti tízéves napi átlagértékei képezik. Bemutatjuk az ASI1
és ASI2 indexek sajátosságait, valamint az átlagos évi légszennyezettség
koncentrációkat és a légszennyezettség közepes napi ciklusát. Az eredménmyek
azt mutatják, hogy a közepes évi levegőterhelési index (ASI1) évek közötti
ingadozása csekély, A rövid tartamú (napi) levegőterhelési index (ASI2)
magasabb értékeket mutat hétköznapokon és alacsonyabb a hévégeken.
Hétvégeken a levegőminőség javulása eléri a 13 %-ot. A légszennyező
anyagoknak az egészségügyi küszöbértékük %-ában kifejezett átlagos napi
menete maximuma csupán a PM10 esetében lépi túl a 100 %-ot (a határértéket).
Ugyanakkor az NO2 és az SO2 átlagos napi menete jóval alatta marad az
egészségügyi küszöbértéküknek.
Summary – Air quality depends on physical and chemical factors and might be
influenced by meteorological processes in the atmosphere as well as by
geographical and social conditions. The study aims at representing air quality of
Szeged with using modified air stress indices ASI1 and ASI2, characterising
annual and diurnal air pollution, respectively. The analysis is based on the mean
daily values of the main air pollutants (NO2, SO2 and PM10) coming from the
monitoring station of Szeged for the 10-year period 1997-2006. Features of
ASI1 and ASI2, as well as mean annual concentrations and mean diurnal cycle
of the pollutant levels are presented. According to the results, the mean annual
air quality index (ASI1) shows small annual differences. The short term
(diurnal) air quality index (ASI2) is higher on weekdays and lower at weekends.
At weekends the improvement of air quality reaches 13 %. The maximum of the
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mean diurnal course expressed in percentage of the health limit exceeds the 100
% (limit) only for PM10. On the other hand, mean values of the diurnal course of
NO2 and SO2 are far below their health limit.
Keywords: main air pollutants, air stress indices ASI1 and ASI2, air pollution
categories, annual and daily mean pollutants concentrations, air quality
differences on Saturdays, Sundays and holidays compared to weekdays
1. Introduction
Air quality plays an important role in our everyday life. Air pollution – the
polluted air is harmful for buildings, machines, technical devices and it might
cause serious injury to health. Air quality, concentration of air pollutants
depends on physical and chemical factors and might be influenced by
meteorological processes in the atmosphere as well as by geographical factors
(e.g. climate, local meteorological processes at the given moment, relief, etc.)
and social factors (e.g. environmental regulations, urban planning priorities,
etc.). Pollutants, accumulating near the sources, might have local impact (e.g.
transport) but major regions might also be affected (e.g. industrial plants).
Studies, concerning air pollution, (detection, analysis, modelling) aim at
estimating level of air pollution and also determining the concentration of air
pollutants compared to their limit values, furthermore, representing the temporal
course of air pollution.
2. Topography and air quality of Szeged region
The city of Szeged being the largest town in SE Hungary (20°06'E;
46°15'N) is located at the confluence of the Tisza and Maros Rivers
characterized by an extensive flat landscape with an elevation of 79 m a.s.l.
(Fig. 1). The built-up area covers a region of about 46 km2 with about 155,000
inhabitants.
The power station, located in the western part of the city, is also a major
source of pollution. Exhaust fumes have also largely contributed to the steady
increase of nitrogen oxide and carbon monoxide in the air of Szeged. Besides,
as a result of the heavy traffic, deposited dust is often suspended in the air.
In a detailed analysis, Szeged was ranked to the 32nd position of 88
Hungarian cities, according to the quality of the environment and the level of
environmental awareness. The city ranked to the 1st position was considered to
have the best environmental conditions (Makra et al., 2002). Based on the air
pollution eexceedances, measured by the Regional Immission Examining (RIE)
stations in 2001, air quality of Szeged belongs to the polluted category on a

120

Air quality indices as tools for estimating air pollution in Szeged, Southern Hungary

three-category (normal, moderately polluted, polluted) system (Mohl et al,
2002).
Its lay-out is very simple; the
town
is
characterized
by
boulevards, avenues and streets
which are divided into two parts by
the River Tisza. However, this
simplicity significantly increases
the concentration of the public
transport in the built-up areas and,
hence, the level of air pollution.
The industrial area is mainly
restricted to the north-western part
of the city. Thus, the prevailing
westerly and northerly winds tend
to carry the pollutants from this
area towards the city centre. The
total urban spread extends well
beyond the city limits and includes
the largest oil field in Hungary
with several oil torches located just
north of the town. This oil field is
also a significant source of such air
pollutants as NOx and sulphur
dioxide.

Fig. 1. The urban web of Szeged with
the position of the data sources.
1: monitoring station measuring
climate parameters and chemical air
pollutants;
2: pollen trap measuring biological air
pollutants;
3: Thorax Surgery Hospital, Deszk

In Szeged the concentrations of nitrogen-oxides (NOx) as well as the ozone
and the particles with less than 10 µm aerodynamic diameter (PM10) are higher
than their EU threshold values. [The daily (24 hour) concentration of PM10 is
11-19 times higher, while its annual concentration is twice higher than the EU
threshold limit legally bound since 1 January 2005!] The fact that Szeged is
ranked 32nd in the order of 88 Hungarian cities gives the impression that the city
has a relatively good air quality. Consequently, the information which puts
Szeged into the 3rd category – taking into account the Regional Immission
Examining (RIE) database – seems surprising. However, it should be noted that
the above study ranked the cities involved on 7 different categories (derived
from 19 environmental indicators), namely: water and energy consumption,
public utilities supply, traffic, waste management, settlement amenities factors
and air quality. In the last category only three factors were considered:
concentrations of PM10, sulphur-dioxide and nitrogen-dioxide. Since air quality
represents only one out of the seven categories and this category is
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characterized with only three parameters, it has a limited role in the rank of the
cities. Concentrations of air pollutants are closely-related to the increasing
frequency of respiratory diseases. Annual course of the air pollutant levels
follows a unimodal distribution. Concentration of NO, NO2 and PM10 are
characterized by winter maxima and summer minima. At the same time, ozone
reaches its peak values in summer, in accordance with the annual course of
irradiance (Makra and Horváth, 2001; Makra et al., 2001a; 2001b; Mohl et al.,
2002; Mayer et al., 2004; Gál and Makra, 2009).
Around 50 % of PM10 comes from the area north-west of Szeged which is
characterized by shifting sand, loess and sand dunes. On the other hand the
industrial zone can be found on the north-west part of the city. As a result, the
prevailing north-west winds carry not only particles (PM10) but also industrial
air pollutants over the city. The rest of the PM10 comes from transport. Particles
can also be formed with the contribution of the engines of vehicles and they can
get into the air through the air currents created by vehicles (Mohl et al., 2002).
Traffic of Szeged is extremely overcrowded. The proportion of motor cars is the
highest in public transport: 84 %. In 2000, due to the new automobiles with
engines of improved emission factors, CO concentration in the city decreased to
36-40 % compared to that measured in 1990. On the other hand the traffic on
highways increased by 3-70 % during the same period. On an average day (24
hour period) 70-90 thousand vehicles go through the city (Mohl et al., 2002).
3. Database
The data come from the Szeged monitoring station, which is located in the
downtown, at the corner of Kossuth Lajos avenue and Damjanich street, around
10 m away from Kossuth Lajos avenue. There is a building situated also about
10 m away from the station which influences the values of the meteorological
parameters. The database of the research is the 30-minute mass concentrations
of NO2, SO2 and PM10 (g m-3) in the ten-year period 1997-2006.
4. Methods
Air quality has several components (e.g. weather conditions, natural and
anthropogenic air-pollutants, smells, noise, etc.). Each component involves
several elements [e.g. weather conditions contain the following (meteorological)
elements: irradiance, temperature, humidity, wind direction, wind speed, etc.).
An air quality stress index (ASI) has been developed in Freiburg, Germany
for city planning. This index is the measure of the combined effect of several
major air pollutants ignoring their individual values. Using both the air quality
determined by the ASI formulae and the limit values of the air pollutants air
pollution categories are determined on which air quality is classified.
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ASI can be determined for mean (annual) and shorter term (diurnal) air
pollution. Its formula consists of the following components: sulphur-dioxide
(SO2), nitrogen-dioxide (NO2) and particles (PM10). Namely, they (*) are key air
pollutants, (**) have the same features and (***) are measured at most of the air
quality stations (Mayer, 1995). The categories of air quality index (ASI) are as
follows:
Category I: low air pollution; it is characteristic when none of the three air
pollutants exceed their limit value and ASI < 0.5 (Mayer, 1995).
Category II: medium air pollution; it is experienced when none of the three
air pollutant exceed their limit value and 0.5 ≤ ASI < 1.0 (Mayer, 1995).
Category III: heavy air pollution; it occurs when the concentration of at
least one of the three components exceeds their limit value, but none of them
exceeds double of their limit value, independently of the actual value of ASI
[modified after Mayer (1995)].
Category IV: extreme air pollution; it happens when at least one of the
three components reaches or exceeds the double of its limit value,
independently of the actual value of ASI [modified after Mayer (1995)].
The air quality index for mean (annual) air pollution (ASI1) can be
expressed with the following formula:
AQSI1 = 1/3  I1(SO2)/20 + I1(NO2)/40 + I1(PM10)/30,

(1)

where I1 is the annual mean concentration of the given air pollutant (µgm-3)
and the denominators are the limit values (µgm-3) of the given air pollutants
reported in the EU air quality directives (Council Directive, 1999/30/EC (1999
April 22). [The annual limit values according to the Hungarian Standard
[(14/2001.V.9.) KöM-EüM-FVM joint order, 1990] for SO2, NO2 and PM10 are
50µg m-3, 40 µgm-3 and 50 µgm-3, respectively.]
It is desirable that air pollution in living and resort places should be
characterized with the air pollution categories I. and II., while the industrial and
commercial areas often belong to categories III. and IV. (Mayer, 1995).
The short term (diurnal) air quality index (ASI2) can be described with the
following formula:
AQSI2 = 1/3  I2(SO2)/125 + I2(NO2)/85 + I2(PM10)/50,

(2)

where I2 is the independent variable belonging to the 99 % value of the
distribution function formed on diurnal values of the given air pollutant
[namely, that x0,98 value, for which P(x<x0,98) = F(x0,98) = 98 %], while the
denominators are the daily limit values of SO2 and PM10 reported in the EU air
quality directive [Council Directive, 1999/30/EC (1999 April 22)] and that of
NO2 published in the Hungarian Standard [(14/2001.V.9.) KöM-EüM-FVM
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joint order, 1990] (Mayer, 1995; Matzarakis and Mayer, 1995). The diurnal
limit values of SO2, NO2 and PM10 according to the Hungarian Standard
[(14/2001.V.9.) KöM-EüM-FVM joint order, 1990] are 125 µgm-3, 85 µgm-3,
and 100 µgm-3, respectively).
5. Results
Significant trends cannot be detected in the mean annual concentration time
series of the air pollutants examined (Fig. 2). It is in accordance with the fact
that emissions of these substances do not show significant trends, either
(Horváth et al., 2001)
In Szeged, there is a small fluctuation in the value of the mean annual air
quality index (ASI1), which does not indicate significant trend.
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Fig. 2. Annual mean concentrations of
nitrogen dioxide (NO2), sulphur dioxide
(SO2) and particulate matter (PM10),
monitoring station, Szeged, 1997-2006

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

year

Fig. 3. Annual values of AQSI1,
monitoring station, Szeged, 1997-2006

The lowest ASI1 values – i.e. the most favourable air quality – occurred in
1999 and 2004, whereas the two beginning years – 1997 and 1998 – were the
most polluted (Fig. 3).
On the basis of the ASI1 values, the air quality in Szeged can be put into
category III. in each of the 10 years, i.e. the air pollution in the city is serious,
which is basically due to the fact that the annual mean concentrations of PM10
are very high though those of SO2 and NO2 are below their threshold value (Fig.
2). In order to survey diurnal air pollution of Szeged, short-term (daily) air
quality index (ASI2) was calculated for each day of the period examined. Then,
every day was classified into the given categories on daily (ASI2) values and
daily concentrations of the pollutants (Matzarakis and Mayer, 1995). We
received that the number of days with better air quality (categories I. and II.) is
irrelevant compared to those of extremely bad air quality (categories III. and
IV.) (Fig. 4; Table 1).
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winter half-year

summer half-year

year
Fig. 4. Values of AQSI2 based on air quality categories, summer half-year,
winter half-year, year, monitoring station, Szeged, 1998-2006

Table 1. Number of days with different air pollution categories, %
period
year
summer half-year
winter half-year

category I
8.88
4.46
4.42

air pollution categories, day
category II
category III
5.00
52.46
2.96
26.98
2.04
25.48

category IV
33.65
11.59
22.06

Furthermore, the number of days belonging to categories III. and IV. shows
higher variability in the summer half-year compared to the winter half-year
(Fig. 4). In certain years, days in categories III. and IV. are more frequent in the
summer half-year than in the winter half-year (Fig. 4). On the basis of the
summer half-year, winter half-year and also the annual periods, there is no
significant trend in the change of the air quality (Fig. 4).
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Saturdays

weekdays

Sundays + holidays
Fig. 5. Mean annual concentrations of NO2, SO2 and PM10 as well as annual values
of AQSI2, weekdays, Saturdays, Sundays + holidays, monitoring station, Szeged,
1998-2006

Mean annual values of the weekday-, Saturday-, Sunday- and holiday
diurnal air pollution (AQSI2) were also calculated (Fig. 5). The higher AQSI2
values on weekdays are obvious. No significant trends can be experienced in
any of the three time series (Fig. 5). Afterwards, the differences between the
weekday, Saturday, Sunday and holiday values of ASI2 were determined on the
basis of the 30-minute concentration data in the period examined. In Hungary
the working hours per week are 40 hours. We consider the starting hypothesis,
according to which the diurnal air pollution indicated by the value of ASI2 is
modified at weekends. As a result, ASI2 is higher on weekdays and smaller at
weekends (Table 2; Fig. 5). Weekends were further distinguished into
Saturdays, Sundays and holidays. Air pollution is decreasing in all three groups
which can be most sharply experienced on Sundays and holidays (Table 2). The
improvement of air quality is the smallest on Saturdays (5.0-7.5%); the
improvement is only half as much as in the case of the other two groups. On
Sundays ASI2 values are slightly lower (which indicates a slightly cleaner air
(-13%), than on holidays (-11  -12%), but there is no significant difference
between them. In the summer half-year the air quality improves considerably on
Saturdays, whereas this improvement is smaller on Sundays and holidays
(Table 2.)
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Table 2. Differences of the short-term (diurnal) air quality index (ASI2), %
period
year
summer half-year
winter half-year

(1)
-6.38
-7.56
-5.18

difference of the daily means
(2)
-12.94
-13.08
-12.88

(3)
-11.44
-11.92
-11.32

(1) air quality improvement on Saturdays compared to weekdays
[mean ASI2(Saturday) – mean ASI2(weekday)] / mean ASI2(weekday), %
(2) air quality improvement on Sundays compared to weekdays
[mean ASI2(Sunday) – mean ASI2(weekday)] / mean ASI2(weekday), %
(3) air quality improvement on Sundays + holidays compared to weekdays
[mean ASI2(Sunday + holiday) – mean ASI2(weekday] / mean
ASI2(weekday), %
The change of ASI2 values on different weekdays can be explained by the
change of traffic on different weekdays.
The summer half-year improvement in air quality, which is significant only
on Saturdays, can be attributed to the turbulent air currents typical in summer
half-year, which is completely missing in the winter half-year characterised by
frequent inversions.
Furthermore, 30-minute diurnal course of the air pollutants examined (SO2,
NO2 and PM10) was calculated in percentage of their diurnal health limit [SO2:
125 gm-3, NO2: 85 gm-3, PM10: 50 gm-3) [Council Directive, 1999/30/EC
(1999 April 22)] and that of NO2 published in the Hungarian Standard
[(14/2001.V.9.) KöM-EüM-FVM joint order, 1990] (Mayer, 1995; Matzarakis
and Mayer, 1995) for an average day and then for weekdays, Saturdays,
Sundays and holidays (Fig. 6). Among the air pollutants, PM10 indicates a clear
diurnal course with a mourning (8-9 a.m.) and a late evening (19-21 p.m.)
maxima. NO2 shows much smaller maxima in the same periods; on the other
hand, SO2 has no any diurnal course. Accordingly, PM10 and NO2 can be
considered as of traffic origin pollutants and their peak values occur 1-2 hours
after the traffic peak. On the other hand, SO2 has apparently no any connection
with traffic (Fig. 6). The most definite diurnal courses with the highest peaks
are found on weekdays; while the weakest diurnal course can be connected to
Sundays and holidays (Fig. 6). Maximum of the mean diurnal course for PM10
expressed in percentage of the health limit exceeds the 100 % (the limit) only on
weekdays and Saturdays and only during the evening peak (19-21 p.m.). Mean
values of the diurnal course of NO2 and SO2 are far from their health limit (Fig.
6). This result is not in full accordance with the fact that days of categories III.
and IV. are predominant against those of categories I. and II. This is basically
due to the near limit mean daily PM10 concentrations; however, those of NO 2
and SO2 are small (Fig. 6) (Makra et al., 2001c; 2001d). According to the
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above, the 30-minute mean values of the air pollutants for the period examined
are also far below their health limit SO2: mean daily concentration: 8.12 gm-3
(daily health limit: 125 gm-3); NO2: 31.45 gm-3 (85 gm-3); PM10: 46.20
gm-3 (50 gm-3).
NO2

PM10
120

100

100

80

80

40

20

20

NO2

PM10

100

100

80

80

40

40

20

20

time

Saturdays

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

PM10

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

9:00

8:00

7:00

6:00

5:00

4:00

0
3:00

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

9:00

8:00

7:00

6:00

5:00

4:00

3:00

2:00

0

SO2

60

2:00

60

1:00

%

120

0:00

SO2

weekdays

120

1:00

12:00

9:00

time

all days

%

11:00

8:00

10:00

7:00

6:00

5:00

4:00

3:00

0:00

time

0:00

PM10

0

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

9:00

11:00

8:00

10:00

7:00

6:00

5:00

4:00

3:00

2:00

1:00

0:00

0

NO2

SO2

60

40

2:00

60

1:00

SO2

%

%

NO2
120

time

Sundays and holidays

Fig. 6. Mean diurnal cycle of nitrogen dioxide (NO2), sulphur dioxide (SO2) and
particulate matter (PM10) in the percentage of their health limit, all days, weekdays,
Saturdays, Sundays and holidays, monitoring station, Szeged, 1997-2006

6. Conclusions
None of the examined pollutants show significant trend in Szeged.
The mean annual air quality index (ASI1) indicates small annual
differences. According to it, the best air quality occurred in 1999 and 2004,
whereas the most polluted air was observed in 1997 and 1998. The short term
(diurnal) air quality index (ASI2) is higher on weekdays and lower at weekends.
At weekends the improvement of air quality reaches 13 %. The maximum of the
mean diurnal course expressed in percentage of the health limit exceeds the 100
% (limit) only for PM10. On the other hand, mean values of the diurnal course of
NO2 and SO2 are far below their health limit.
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A TOKAJI-HEGYSÉG ELŐTERÉNEK MÉLYFÖLDTANI,
GEOLÓGIAI VISZONYAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A
TERMÁLVÍZ FELTÁRÁSÁNAK LEHETŐSÉG-VIZSGÁLATÁRA
DR. GÖŐZ LAJOS

Évtizedek óta tervezzük, hogy Tokaj város és környezetében – amennyiben
a geológiai és egyéb adottságok ezt lehetővé teszik – termálvizet tudjunk
feltárni. Tokaj város ugyan a Világörökség része (rendkívül kedvező a fekvése,
évezredes szőlőkultúrája van, a két folyó – Bodrog és a Tisza – mint
idegenforgalmi vonzerő), mégsem készteti az ide látogatókat arra, hogy
hosszabb ideig tartózkodjanak a városban. Arra gondoltunk, hogy ha esetleg ezt
össze lehetne kötni valamilyen fürdőkultúrával, balneológiai beruházással,
vízgyógyászattal ez nagyon sokat segítene a város idegenforgalmán is.
Északkelet-Magyarországon már 1922-ben voltak geofizikai mérések.
Mélyfúrásos tevékenység 1934-ben kezdődött a Tisztaberek 1-es számú fúrás
lemélyítésével. Ezt követően már számos fúrást mélyítettek le, 1988-ban már
közel 20 ezer métert tettek ki a lefúrt méterek.
Mindezek ellenére a mai napig sincs tiszta képünk a hegylábi térszín
nagyobb mélységű földtani szerkezetére, különösen a nyugati Szerencs, Tokaj,
Rakamaz környékére vonatkozóan.
Nem sok információt adnak a vízkutató sekélyfúrások. A fúrások általában
megálltak a felső pliocénban. Tokaj város belterületén 2006-ban lemélyítésre
kerültek sekélyfúrások, a zsinagóga udvarában 120 méter mélységig. Ez csak
abból a szempontból figyelemre méltó, hogy 61 méternél mélyebben már
feltárták a szálban álló, alacsony porozitású riolitos-dácitot. A geotermikus
gradiens 0,05 K/M. Még mindig hiányos Északkelet-Magyarországra főleg pl. a
Nyírségre értelmezhető földtani kép. Mint tudjuk - és közismert -, hogy az egész
térségben rendkívül erőteljes vulkanizmus zajlott le a neogén időszakban,
aminek vulkáni anyag felhalmozódása jellemző, és megnyilvánul a nagy
vastagságú miocén összletben. A nagyecsedi CH-Kutató fúrás 4000 méterben
még mindig vulkanitot harántolt. A palezoos képződményeket évtizedeken át
(pl. az északkeleti területen) nem sikerült közvetlenül a fúrásokból megismerni,
csak a ’90-es években a Komoró-1 fúrás tárt fel karbonkori rétegeket, 32623446 méter között. Itt sikerült feltárni először, valamint ugyan ebben a fúrásban
a triász réteget is, közel 40 méter vastagságban. E felett helyezkednek el a már
említett, ismert vulkáni képződmények általában ezen a területen 1362 méterig,
s majd e felett pedig a pannon üledékek.
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Sárospatak mellett, Végardónál a kutatások feltárták a triász dolomit
rétegekben meleg vizet. Ennek a rétegnek a lefutását egyelőre sajnos nem
ismerjük. Feltételezhető - mint említettük -, hogy Bodrogkeresztúr irányában a
tokaji Nagy-hegy mögött helyezkedik el ez a vonulat. Ez egy kissé távol van a
vizsgált területtől, s a sárospataki-végardói fürdő vízadó középső-triász
töredezett mészkő-dolomit rétegeinek a Bodrog törésvonalában történő követése
– mint említettük – és Bodrogkeresztúrnál történő esetleges fúrásos feltárása,
geofizikai mérések hiányában rendkívül kockázatos. Mint ismeretes, jelenleg
egy kb. 1800 méteres fúrás lemélyítése és termelő kút kiképezése kb. 50 millió
Ft-ba kerül. Így mindenképpen az a megoldás és sokkal takarékosabb módszer,
hogy Szerencs, Tokaj körzetében a problémát geofizikai vonalak bemérésével
tisztázzuk.
Tokajtól délkeletre eső területen – mint ismeretes –, a Nyírség területén a
vulkáni képződmények – már említettük – kivételesen nagy tömegűek. Csiki
Gábor szerint itt voltak a megyén kitörési központok. Ez több helyen
meghaladja a 3000 métert. Az ezt követő időszakban (a pliocénban) amikor
utoljára borította el tenger a medencét (erre a korra esik tulajdonképpen a
Magyar-medence kialakulásának legjelentősebb, süllyedéses időszaka), a
Pannon-tenger borítja el a területet. A pannóniai beltenger és az ezt követő
különböző elöntések – főleg a „Levantai-tavak” – több ezer méter vastagságú
üledéktömeget zártak el, agyag, agyag-márga, homok, homokkő rétegeket hátra
hagyva. A mélyfúrások alapján ezeket az üledékeket három emeletre tagolják,
így az Alsó-pannónia, a Felső-pannóniai és a levanteire.
Termálvíz-feltárás szempontjából ezek a tagolások, elkülönítések rendkívül
fontosak, azért, mert vízadó rétegek elválasztása is tulajdonképpen ennek
alapján történhet. Az Alsó-pannonban általában finomabb szeműek a kőzetek,
az üledékek faunája pedig szegényebb. Az alsó-pannóniai agyag-márga, márga
és homokkő rétegek ezen a területen helyenként nagy vastagságban töltik ki a
medencerészeket. Észak-alföldi részeken ezek kivastagodása már nem jelentős.
Egyre vékonyabb a vízadó rétegek szempontjából fontos Felső-pannon
kifejlődés is. Termálvíz felhalmozódás szempontjából tehát a rendkívül fontos
események a Felső-pannonban voltak a területen. Ez a harmadidőszakra esik.
Az Alsó-pannóniai tenger már csökkent sósvizes rétegei felett a Felső-pannóniai
rétegek általában durvább szeműek, változatosabbak, és faunában is gazdagabb.
Gyakran az egyes emeleteken belül is az agyagos és homokos rétegek sűrűn
váltakoznak. Később pliocén végén a levantai emeletben a folyóvizek feltöltő
munkája érvényesül. A pannóniai tenger elzáródott, és felszakadozott édesvízi
tavakra.
A manapság Zempléni-hegységként emlegetett, de a geológusok
terminológiájában a Tokaji-hegység elnevezéssel a Hernád völgyétől az
országhatárig húzódó Északkeleti- középhegység (tehát legészakibb és
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legkeletibb táját) – mint ismeretes – döntő többségében vulkáni vidéket, a belső
kárpáti vulkáni koszorúhoz tartozó Eperjes-tokaji hegylánc déli részeként
ismerjük. Az országhatár közelében ismert kristályos rétegek anyaga minden
bizonnyal a földtörténeti ókornál is idősebb proterozoos üledék. Ezt igazolja a
vilyvitányi fúrás elemzése is.
A jelenleg is látható, és jellegzetes uralkodó vulkáni terület,
hegységvonulata a miocén második felében kb. a felső-bádeni és szarmata
időben 14-10 millió éve következett be. Mondhatjuk azt is, hogy időben átnyúl
a pannonba is. A legidősebb vulkáni kőzetek főleg andezit, dácit, riodácit
összetételűek, a fiatalabbak többségükben riolitosak. A láva és
tufaképződmények össz vastagsága igen jelentős, mintegy 3 km. A vulkáni
hegyvidéktől térbelileg kissé elkülönülő tokaji Nagy-hegy vagy más néven
Kopasz-hegy fő tömege andezit és láva kőzetekből áll. Ezt harántolták a már
említett (a tokaji zsinagóga földhővel történő fűtésével kapcsolatos) sekély
fúrások. A kőzetek kora mintegy 10 millió év. Természetesen jó minőségű
andezitet is feltártak itt, éppen Tokaj város hatalmas kőbányájánál láthatók, amit
egykoron a Tiszán uszályokkal szállítottak el, és az andezitre több méter
vastagságban lösz rakódott. Ezen folyik a tokaji szőlő termesztése is. Azt is meg
kell említenünk, hogy a déli lejtőkön azonban nem a löszön, hanem a
jégkorszaki máladék talajon, a nyírokon termesztik a szőlőt.
Most nem térnénk ki azokra a jelentős és kitűnő munkát végzett
geológusokra, eredményeikre, akik például a Magyar Állami Földtani Intézet
által elindított (1958-ban) megkezdett 25 ezres méretarányú földtani
térképezésben játszottak jelentős szerepet. Ezek még akkor főként a
nyersanyag-kutatást szolgálták.
A termálvizek feltárása szempontjából lényeges a hegyszerkezet tektonikai
jellegének megismerése, és az összefüggések tisztázása. A szerkezeti vonalak
közül a legjelentősebb a közel északnyugat-délkelet irányú vonal, ezt más néven
Szamos-vonalnak is nevezik.
E törés mentén lezökkent rétegek délnyugat irányúak. Sárospataknál - a
már említett - kiemelt helyzetű, triász rög található, mintegy 500-700 méter
mélységben. Ezzel párhuzamos lefutású nyugatabbra a Radvány-patak irányát
követő vonal. Ez szintén délnyugat irányú, itt az alaphegység már 1500 métert
meghaladó mélységbe süllyedt.
A pleisztocénban, pontosabban a pleisztocén végén új korszak következett
be a felszín fejlődés vonatkozásában. A peremi területekről a kárpáti övből
lepusztuló, felhalmozódó üledéktömeggel az ős Tisza bejárta az egész területet,
még a Taktaközt is, és ebben a folyamatban az ős Bodrog is nagy szerepet
játszott. E folyamat részletezését most mellőzve, a végardói (Sárospatak
melletti) fúrásból kiindulva, ami egyesek számára – a termálvíz feltörése miatt –
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meglepetést is keltett, ebből kiindulva kellene meghatároznunk, hogy milyen
irányba induljunk el az esetleges termálvíz feltárása szempontjából fontos
rétegek kutatása tekintetében, tehát hol lehetne magasabb hőértékű hévíz
feltárására számítani? Meg tudnánk-e találni ennek a törésvonalnak a
folytatásában egy hasonló szerkezetű, középső triász üledékes mészkő-dolomit
kifejlődést?
Így merült fel tehát, hogy a kutatást itt Tokajtól északkeletre
Bodrogkeresztúr körzetében szeizmikus vagy geoelektromos mérésekkel volna
szükséges folytatni, s ennek alapján megvizsgálni, hogy létezik-e (és milyen
formában) ez a törésvonal a tokaji Nagy-Kopasz-hegy mögött. Ennek érdekében
az alaphegység helyzetének tisztázása is szükséges. Itt a mérés szempontjából
már Szerencstől kiindulva Bodrogkeresztúr irányába volna szükséges egy
refrakciós vonal kitűzése és bemérése. Ennek segítségével meg tudnánk
állapítani ennek a törésnek a jellegét és mélységét, s erre az irányra merőlegesen
egy rövidebb mérési vonal kitűzése is célszerű lenne.
Egy másik kutatási koncepció az ellenkező oldalon az alföldi süllyedék
peremi területének, és ott meglévő a pannon üledékek elhelyezkedését
vastagságának tisztázását célozza meg. Ez választ adhatna arra, hogy a Tokajihegység hegylábi szintjénél (Rakamaz irányában) a Tisza felé nagyobb
mélységben milyen volt a süllyedés mértéke. Illetve a hegységtömeg
kiemelkedésével összefüggésben a terület lezökkenése, esetleges lépcsős
törésének viszonyaira, valamint, hogy milyen volt az alsó-pannon és a felsőpannon rétegek felhalmozódási sebessége, rétegvastagsága, tömege, mélysége.
Még mindig sajnos minderre nem tudunk választ adni.
Ezeknek a kérdéseknek a tisztázása szempontjából nagyon fontos kutatási
módszer lehet a szeizmika, geoelektromos, gravitációs módszerek szükség
szerinti alkalmazása. A nagy ellenállású szinteknek a kimutatása, illetve ezek
adatainak megismerése, interpretálása.
2004-ben a MOL Tokajtól délkeleti irányban szeizmikus méréseket végzett
ezen a területen, a legmodernebb vibroszeiz eljárással, módszerrel. A
célkitűzésük az volt, hogy a kiemelt helyzetben lévő vulkáni hegységterület és
az alföldi süllyedék-terület kapcsolatrendszerét, lejtő viszonyait nagyobb
mélységben is értékelje és vizsgálja, az esetleges szénhidrogén-tároló
szerkezetek kimutatása céljából. A MOL mérések kiterjedtek egészen a
hegységperemi területekig. Ennek alapján lehetne csak olyan határozott
véleményt kialakítani, amelyek lehetővé tennék a vízföldtani szempontból
történő értékelését is a pannon üledéknek. Ez azért is érdekes, mert
Tiszanagyfalutól kb. 12 kilométerre elhelyezkedő pannon üledékek vastagsága
már rendkívül kedvezőek a hévíz-feltárás szempontjából. Tehát Tokajtól
délnyugati irányban, pl. Tiszavasváriban már több mint 88ºC-os termálvizet
sikerült feltárni. E tekintetben ott már nagyon kedvezőek a viszonyok.
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Tekintve,
hogy
a
hévíz-felhasználás
általában
lokálisan
a
leggazdaságosabb, de ma már figyelembe lehet azt is venni, hogy pl. magyar
gyártmányú hőszigetelt csöveket alkalmazva elvezetjük a hévizet távolabbi
fogyasztóhoz; 4 km-en mindössze 1,8ºC hőveszteséggel lehet számolni.

1. ábra. Harmadkori medence-aljzat mélység értékei
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MEGJELENÉSE A DUALIZMUS-KORI KÖZÉPISKOLAI FÖLDRAJZI
TANKÖNYVEKBEN

DR. HAJDÚ ZOLTÁN

1. Bevezetés
Az 1867-1918 közötti időszak nem csak állam-, politika-, gazdaság-,
társadalom-, kultúrtörténet szempontjából fontos Magyarországon, de a modern
közoktatás tömegesedése és kiszélesedése is ebben az időszakban következett
be. Az átfogó gazdasági, társadalmi, politikai modernizációs folyamatok
lehetővé tették, valójában szinte kikényszerítették a kötelező jellegű népoktatás
és a még elitképzés jellegű középfokú oktatás fejlesztését.
A modern magyar földrajztudomány kialakulása a korszak elején
megkezdődött (egyetemi tanszék alapítása, a Magyar Földrajzi Társaság
létrehozása, a Földrajzi Közlemények megjelentetése). Azt mondhatjuk, hogy
viszonylag rövid idő alatt megteremtődött az a modern ismeretanyag, amelyre a
földrajz, mint tantárgy középszintű oktatása támaszkodhatott.
A korszak egészét tekintve – a politikai, nagyobb részben pedig a
közlekedés, a gazdaság, a településhálózat modernizációja, a katonai szolgálat
tömegesedése, a migrációs folyamatok erősödése, a tengeren túli kivándorlás
fokozódása stb. miatt – a földrajz egyre jelentősebb szerepet kapott a
közgondolkodásban, valamint a középiskolai tananyagban is. Ennek ellenére a
földrajz oktatásának a modernizálása szinte a korszak egészében viták
kereszttüzében állt. Ebben szerepet játszott az is, hogy a magyar
földrajztudomány szinte egységesen Monarchia-ellenes volt, s nemzeti
hivatásának a történelmi Magyarország pozícióinak a javítását tekintette.
A középiskolai tankönyvek az állam és az egyházak oktatás- és
neveléspolitikájának is a hordozói, hiszen a kötelező tantervek, tantervi
utasítások nagyobb részben meghatározták a szükséges tankönyvekkel
szembeni követelményeket. Az oktatásra való engedélyezési eljárások miatt
egyetlen tankönyv sem mehetett szembe a hivatalos elvárásokkal. Ezek mellett
is volt a tankönyvek szerzőinek egyfajta sajátos mozgásterülete.
A tankönyvszerzők között találunk egyetemi tanárt (Hunfalvy János),
egyetemi tanárrá vált középiskolai tanárt (Czirbusz Géza), de a tankönyvszerzők
többsége „tudós középiskolai tanár” volt. A szerzők általában több évtizedes
oktatási gyakorlat tapasztalatait hasznosítva írták meg tankönyveiket.
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A „hagyományos” iskolai politikai földrajz feladata az volt, hogy
megismertesse a diákokat az országok, államok, birodalmak statisztikai
adataival, egyfajta leírást adjon a különböző kontinensek politikai tagoltságáról.
A modern tudományos politikai földrajz Ratzel munkájával született meg
1897-ben. Hatása nem jelent meg közvetlenül a középiskolai tankönyvekben, de
például Simonyi Jenő középiskolai tanár – Ratzel magyar fordítója – jóvoltából
beszélhetünk egyfajta közvetlen hatásról is.
A kialakuló kapitalista viszonyok között nem a középiskolai földrajzi
tankönyv volt a diákok földrajzi ismeretszerzésének egyetlen lehetősége. Az
iskolai könyvtárak hálózata fokozatosan erősödött, a napi sajtó tömegesen
olvashatóvá vált a diákok számára. A korszak második felében megjelenő
zsebatlaszok, s egyéb ismeretterjesztő munkák egyaránt széles körben forogtak.
2. Magyarország politikai
tankönyvekben

földrajzi

alapkérdéseinek

megjelenése

a

A dualizmus korszakában a középiskolai oktatás egyfajta kiszélesedéséről
beszélhetünk a korábbi időszakhoz képest. Ebben szerepet kapott a gyorsuló
ütemben kiépülő állami bürokrácia fokozódó szakember-szükséglete éppúgy,
mint a magángazdaság növekvő igénye (Kozári Monika 2005). A dualizmus
időszakában egészében véve felértékelődött a középiskolai végzettség, illetve az
általános műveltségnek ez a szintje.
A földrajz tantárgynak a középiskolai oktatásban betöltött tantervi pozíciói
többször módosultak az időszakban (Göcsei Imre – Udvarhelyi Károly 1973). A
korszakban nagyon sok középiskolai földrajzi tankönyv jelent meg (Pozsár
Istvánné sorozatszerkesztő 1985, 1987), az egész időszakot tekintve egyértelmű
tartalmi, tematikai, módszertani, ábrázolás-technikai fejlődésről kell
beszélnünk.
A földrajzi tankönyvekben szinte folyamatosan megjelent a hazafiságra
való nevelés igényének a megfogalmazása, valamint egyfajta „társadalmipolitikai tájékoztató funkcióra való törekvés. Ebben a helyzetben egyszerre
jelent meg feladatként az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország „állami
funkcióinak és politikai viszonyainak” a bemutatása. A korszak második
felének gazdag fényképanyaggal illusztrált tankönyvei egyértelműen az egész
országgal való azonosulást szolgálták.
Márki Sándor a politikai földrajz feladatát a következőkben határozta meg:
„A fő feladat annak megértetése, miként alakúlt meg a mai Magyarország,
milyen annak mostani alkotmánya, kormányzása és közigazgatása, valamint
saját tartományaihoz és az egész monarchiához való viszonya. … A politikai
történelem és földrajz tanításának első czélja tehát a polgári és hazafias érzület
nevelése s annak öntudatossá tétele” (Márki Sándor 1887 3. o.)

138

Magyarország politikai földrajzi alapkérdéseinek megjelenése a dualizmus-kori középiskolai földrajzi tankönyvekben

2.1. Az Osztrák-Magyar Monarchiáról
A kiegyezéssel létrejött új államalakulat a magyarság számára egy sajátos
integrációs keretet jelentett, melyet a kortársak nagyon sokféleképpen ítéltek
meg a dualizmus időszakában. A magyar földrajztudomány alapvetően
Monarchia-ellenes volt, a Földrajzi Közleményekben 1873-1918 között nem
sok Monarchia-térkép jelent meg.
Az Osztrák-Magyar Monarchia földrajzát bemutató, elemző tankönyvek
(Laky Dániel 1874, Jablonszky János 1877, Márki Sándor 1887) kivétel nélkül
a közjogi konstrukció ismertetését, megértetését helyezték a középpontba. A
megközelítések másik fontos eleme az volt, hogy a Monarchián belül
Magyarország nagysága, természeti erőforrásokban való gazdagsága
kiemelkedő jelentőségű, nélküle a Monarchia nem lehetne Európa egyik
nagyhatalma.
A tankönyvszerzők Monarchia iránti elkötelezettségében voltak érzékelhető
hangsúlybeli különbségek, de a tankönyvek esetében nem beszélhetünk
Monarchia-ellenes megfogalmazásokról.
A Monarchia közjogi struktúráinak elemzése után Márki Sándor a
következőképpen fogalmazta meg Magyarország helyzetét: „Magyarország
tehát most is független és szabad állam, mely más államnak vagy hatalomnak
nincs alávetve, hanem csak saját akarata szerint kormányozható. A két államon
áll, meddig tekintse ügyeit közösnek, monarchiát csupán az uralkodó
személyének azonosságánál fogva képeznek, más különben egyszerűen
szövetséges államok. A magyar polgárnak egyetlen hazája Magyarország”
(Márki Sándor, 1887, 58. o.)
Czirbusz Géza 1901-ben a Monarchiát illetően így fogalmazott: „Nagy
felületi változatossága mellett nagy népeinek nyelvi, vallási, politikai
változatossága is. Monarkiánkban érintkezik a 3 európai s uralaltai népcsalád.
Csupán a Duna középső szakasza hoz némi egységet, de annak felső- és alsószakasza idegen földön van. Az osztrák-magyar monarkia tehát nem egységes
föld, de egységes állam történelmi alapon” (Czirbusz Géza 1901, 84. o.)
A tankönyv címét leszámítva Laky Dániel végig „magyar-osztrák
monarchia”-ról beszél tankönyvében. Laky megfogalmazása szerint: „A
magyar-osztrák monarchia Közép-Európa déli részén fekszik s két teljesen
egyenrangú, de egy és ugyanazon fejedelem uralkodása alá tartozó
birodalomból áll, t.i. a magyarállamból és az osztrák birodalomból” (Laky
Dániel 1874, 125. o.)
A „magyar-osztrák monarchia” (Dienes Péter 1883) feldolgozásakor a
szerző „A politikai földrajz elemei” között az állam és a nemzet, az
államhatalom és az államalkotók, az ember alkotásai elemzése után tért át
mintegy 60 oldal terjedelemben a „magyar birodalom” bemutatására (A magyar
birodalom területének általános rajza, A magyar birodalom helyrajza, A magyar
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birodalom államszervezete, mívelődési és közgazdasági viszonyai). A többi
tankönyvhöz képest részletezően mutatta be a társadalmi kérdéseket.
2.2. Magyarország tankönyvi megnevezése
Az első, ami feltűnik a korszak középiskolai tankönyveinek az áttekintése
kapcsán az ország megnevezésének sokszínűsége:
- Magyar-állam (Bodnár Lajos 1899),
- Magyar Királyság (Hunfalvy János 1874, Brózik Károly – Paszlavszky
József 1881, Demkó Kálmán 1899),
- Szent István Korona Országai (Kelemen Géza é.n.),
- Magyar-Birodalom (Bodnár Lajos 1907),
- Magyar Királyi Birodalom (Hunfalvy 1874).
A tankönyvszerzők kivétel nélkül tisztában voltak azzal, hogy a különböző
megnevezésekben részben azonos, részben pedig különböző elemek találhatóak.
Demkó Kálmán (1899) megfogalmazásában: „A magyar királysághoz tartoznak
tehát: a tulajdonképeni Magyarország a vele újra egyesült Erdélylyel, HorvátSzlavonországok és Fiume város és vidéke. Minthogy ezen területek a magyar
királyságot jelképező magyar szent koronát viselő király uralkodása alatt
vannak, ezeket:” A magyar szent korona országai”-nak nevezzük” (Demkó
Kálmán 1899, 25. o.)
Varga Ottó 1900-ban a következőképpen fogalmazta meg a diákok
számára: „Részei: 1. Magyarország, 2. Fiume és kerülete, 3. Horvát- és
Szlavonország. … E három rész együttes neve: Magyar-birodalom, vagy a
magyar szent korona országai, vagy röviden: Magyarország” (Varga Ottó 1900,
83. o.).
A korszak középiskolása természetesen a legtöbb esetben csak egyetlen
földrajzi tankönyvből sajátította el az ország ismeretét, így a tankönyvek
egészét tekintve megállapíthatjuk, hogy jelentős feladatok hárultak a tanárra az
oktatási folyamatban.
2.3. Fekvése, határai és alakja
Az ország Európán belüli térmeghatározásait illetően folyamatosan
megjelentek kisebb bizonytalanságok:
- Közép-Európa déli részén fekszik (Laky Dániel 1874),
- Közép-Európának keleti részén fekszik (Márki Sándor 1887),
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- A magyar szent korona országai (azaz Magyarország s HorvátSzlavonországok Európa déli felének közepe táján fekszenek (Kelemen
Géza é.n.),
- Magyarország Európa középső részében fekszik (Lasz Samu 1906),
- Hazánk Közép-Európa délkeleti részén….terül el. (Bodnár Lajos 1907),
- Hazánk Európa közepetáján van…(Simonyi Jenő 1913).
- Az Európán belüli helymeghatározási bizonytalanságok nem csak
Magyarország direkt tárgyalásakor jelentek meg, de hasonló módon
kérdéseket vetett fel Európa regionális elemzésekor is.
Az ország földrajzi fekvésének általános értékelésekor kialakult egyfajta
közmegegyezés, amely úgy fogalmazható meg, hogy az ország fekvése a rövid
tengerpart ellenére sem mondható kedvezőtlennek. A felső kereskedelmi
oktatásban használt tankönyv (Péter János 1902) az ország helyzetét már nem
csak topográfiai, hanem közgazdasági szempontból is minősítette:
„Magyarország helyzete a közgazdaság szempontjából szerencsés, mert hivatva
van a Kelet és a Nyugat forgalmát közvetíteni. A Kelettel (Balkánállamok,
Románia) közvetlenül érintkezünk is, de a műveltebb Nyugattól az Osztrák
Örökös Tartományok hosszan befogó íve választ el bennünket” (Péter János
1902, 30. o.)
Az ország határait illetően a korszak első tankönyveitől kezdve egységesen
megjelent az a minősítés, hogy a nyugati hatásokat leszámítva „Csaknem
mindenütt természetes határok zárják körül”. „E nagyobbára természetes
határok mellett Magyarország legkönnyebben nyugatról és délről támadható
meg, s csakugyan hazánk történelme is azt bizonyítja, hogy a délen, illetőleg
nyugaton lakó népek veszélyeztették nemzetünk függetlenségét legjobban”
(Brózik Károly – Paszlavszky József 1881, 88. o.)
A tankönyvek nem abszolutizálták a természetes határokat, sőt szinte
kivétel nélkül azt emelték ki, hogy azok ellenére az ország területe és határai
gyakran és jelentősen változtak. Márki szerint Nagy Lajos korában háromszor,
Mohács előtt kétszer akkora volt az ország, mind a dualizmus-kori történelmi
Magyarország.
Az ország alakjának meghatározása, illetve szemléltetése a diákokkal
folyamatosan megjelent a tankönyvekben:
- hazánk meglehetősen kikerített egészet képez (Jablonszky János, 1877),
- az egész terület alakja észak felé domborodó félkorong (Kelemen Géza
é.n.),
- alakja észak-déli irányban összenyomott kör (Bodnár Lajos 1907),
- az ország területe félkőr alakú (Simonyi Jenő 1913).
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Az ország alaktana jelentős részben szemléltetési és ábrázolástani
kérdéseket vetett fel. Valamilyen módon közel kívánták hozni a diákok számára
az ország alakjának jellemző képét.
2.4. Soknemzetiségű ország
Nincs olyan középiskolai tankönyv, amelyben valamilyen hangsúllyal ne
jelenne meg, hogy az ország sok nemzetiségű, nem csak magyarok lakják.
Hunfalvy már 1874-ben megfogalmazta, hogy a királyság területén 15,5 millió
lakos él, „kik ugyan nem mindnyájan magyar ajkúak, mindazonáltal magyarok,
mivel a magyar állam tagjai s a magyar alkotmány jótéteményeiben
részesülnek” (Hunfalvy János 1874, 78. o.)
Az ország nemzetiségi jellegének hangsúlyozásában, a különböző
nemzetiségek keveredési formáinak elemzésében Márki Sándor ment a
leginkább messze. A megyei törvényhatóságok elemzésekor a következő
megye-csoportokban írta le az ország belső tagoltságát: magyar megyék, román,
tót, orosz, német, magyar-német, magyar-tót, német-román, szerb-német,
magyar-szerb-német, román-magyar-német, román-német-magyar megyék.
Márki úgy ítélte meg, hogy a diákoknak látniuk kell az ország soknemzetiségű
jellegének területi megjelenését is, hiszen így érthetik meg saját szűkebb és
tágabb környezetük sajátosságait.
Varga Ottó didaktikusan feltette a kérdést: „Miért Magyarország ez az
ország?” (És nem magyar-, oláh-, német-, szerb-, horvát-ország”. (Varga Ottó
1900, 88. o.):
- A magyarság foglalta el a Duna-Tisza közét, ő alkotta meg itt az országot, a
magyarság tartja fönn harcban és békében ezer esztendő óta,
- A magyarság létszáma sokkal magasabb, mint bármely nemzetiségé,
- A magyarság a legműveltebb.
„Egyébként bármilyen anyanyelvű, vallású is valaki ebben a
Magyarországban, azért valamennyinek ugyanazok a törvények parancsolnak,
valamennyinek joga és kötelessége egyenlő és valamennyi a magyar nemzetnek
fia.” (Varga Ottó 1900, 88. o.).
A nemzetiségi kérdés tárgyalása a leginkább részletező formában Simonyi
Jenő 1913-as művében jelent meg. A kérdés elemzéséhez egy korrekt néprajzi
térképet is közölt az Osztrák-Magyar Monarchiáról.
Ha a középiskolai földrajzi tankönyvek anyagát abból a szempontból
vizsgáljuk, hogy fokozták, avagy tompították a korszak egyik legélesebb
kérdésében a közvélekedést, akkor egyértelműen azt kell megállapítanunk, hogy
a tankönyvek kivétel nélkül a tárgyszerűségre törekedve elemezték röviden az
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ország soknemzetiségű jellegét, semmilyen nacionalista tendenciáról nem
beszélhetünk.
2.5. Gazdag ország
A tankönyvek a területnagyság elemzése során szinte minden időszakban
kiemelték, hogy Magyarország területileg nagy, a korabeli Európa hatodik
legnagyobb területű államaként határozták meg. Nem csak a terület nagyságát
tekintették fontosnak, hanem minőségét, „hasznavehetőségét”. Ebből a
szempontból Európa egyik legszerencsésebb országaként jelenítették meg.
A dualizmus kori tankönyvek mindegyikében megjelenik valamilyen
megfogalmazásban az ország sokszínűsége és mindenben való gazdagsága. A
legdirektebb megfogalmazással. „Hazánk egyike a világ legszebb és a
természettől leginkább megáldott országainak. Területét nagy kiterjedésű
alföldek, lassú emelkedésű dombvidékekkel, középmagasságú hegységekkel és
égbe nyúló magas hegyormokkal váltakoznak. Alföldeit és hegyvidékeit bővizű
folyók kötik össze, öntözve s így megtermékenyítve a földet. Éghajlata
kellemes, mert az alföldek mérséklik a hegyvidékek zordságát, ezek viszont az
alföldek forróságát. Az alföldek és a dombvidékek bőven termelnek élelmet, a
felföldek meg fát, az állattenyésztésre itt is ott is kedvezők a viszonyok,
hegyeinkben bőven vannak hasznos érczek”. (Demkó Kálmán 1899, 26. o.)
Lasz Samu a következőkkel zárta tankönyvét: „A Teremtő megáldotta
javaival az Alföldek rónáit, a dombvidékeket és a hegyvidékek érctermő
belsejét. A Kárpátoktól az Adriáig, Dévénytől Brassóig: drága föld ez
minekünk. Szeressük hazánkat és legyünk hű fiai halálunkig” (Lasz Samu 1906,
129. o.)
3. Összegzés
A korszak középiskolai képzése, s azon belül a földrajz oktatása, valós
társadalmi szükségletek mentén alakult, lényegében megfelelt a modernizációs
folyamatok által generált elvárásoknak.
A földrajzi tankönyvek egészében egy változó ország folyamatait mutatták
be, hiszen 1867-1918 között alapvető változások következtek be az ország
népességszámában,
gazdaságában,
településhálózatában,
közlekedési
hálózatában stb.
Ha a korszak elejének egyik tankönyvét összehasonlítjuk a korszak
végének egyik tankönyvével, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a középiskolai
földrajzi tankönyv mint olyan maga is alapvetően megváltozott. Rövid, nehezen
tanulható adathalmazból gazdagon illusztrált (térképek, fényképek, metszetek)
olvasmányos jellegűvé vált.
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A FALUSI TURIZMUS ÉS A NÉPI GASZTRONÓMIA KAPCSOLATA
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN
DR. HANUSZ ÁRPÁD

„És ha már nem lehet útját állni a gazdasági fejlődésnek, akkor legalább
meg kell menteni valamicskét a Föld eredeti képéből, egy-egy kis paradicsomi
maradékot kell készíteni, hogy a késő utódoknak legyen hová elzarándokolniuk, ha
látni akarják, milyen szép is volt valamikor a világ.”
(Vasárnapi könyv, 1926. január 26.)

A gasztronómia szerepe a turizmusban
A turizmus szoros kapcsolatban áll a vendéglátással, hisz az utazások során
a két alapvető szolgáltatást: a szállás mellett az étkeztetést is biztosítani kell. A
jó turista azon kívül, hogy felfedezi a kulturális és természeti látnivalókat az
adott ország tájainak jellegzetes ételeit is meg akarja kóstolni. Egyfajta motiváló
tényezőként is értelmezhetjük a gasztronómiát, hisz tájegységenként más-más
jellegzetességgel bír és vonzza a turistákat, érdeklődést vált ki és elősegíti a
turizmus fejlődését. E szakmai megállapítások késztettek arra, hogy a szatmári
területből turisztikai mintaterületet alakítsunk ki, és a falusi turizmus
fellendítését a kistérség gasztronómiai hagyományainak bemutatására építsük.
A gasztro-fesztek várható turisztikai hatása
A gasztronómiai rendezvények a régió turizmusában nagy jelentőségűek,
mert a régióra irányítják a bel- és külföldi turisták figyelmét.
Hagyományteremtő mivoltuk miatt a régió gasztronómiai hagyományainak
tovább éltetői lehetnek. A rendezvények prezentálhatják, és ez által jobban
eladhatóvá tehetik a régió gasztronómiai értékeit, másrészt a gasztronómiai
szabadidő turizmus, mint turisztikai termék kínálatát szélesítik, melyek
kínálatszélesítése hozzájárulhat a kereslet érdeklődésének felkeltéséhez, később
a kereslet bővüléséhez, növekedéséhez.
A turisztikai szolgáltatásokra is jó hatást gyakorolnak a gasztronómiai
rendezvények akár rövidtávon is, de közép és hosszú távon mindenképpen,
hiszen a feltételezhetően jól sikerült rendezvények után a turisták körében
nagyobb érdeklődésre számíthat a régió a jó és ízletes ételei, italai és
tradicionális termékei miatt is.
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Ahhoz, hogy a térségben a turizmus valóban fontos és hatékony eszközövé
váljon a felzárkóztatásnak, tömegessé kell tenni a turizmust. Nem lehet, hogy
csak a szálláshelyek bővítésére és minőségük javítására fordítsunk kellő
figyelmet.
Fontos, hogy a helyi kezdeményezésekből egy olyan turisztikai
alapstruktúra jöjjön létre, amely képes megfelelő minőségben és
változatosságban megfizethető áron szálláshelyeket és programokat kínálni,
növelve ezzel a belföldi turizmus kínálati piacát.

1. térkép. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falusi vendégfogadói
(Szerk.: Hanusz Árpád)

A terület rendelkezik elérhető árú és a minőségi követelményeknek
megfelelő szálláshelyekkel. Különösen igaz ez a falusi szálláshelyekre. A
turizmus viszont ennek ellenére mindössze 2-2,5 hónapos idényjelleggel
működik. Hiányoznak azok az attraktív rendezvények, amelyek a helyi
hagyományokra épülve nagyobb tömegeket mozgatnak meg, és bevételhez
juttatják az itt élő embereket.
Összegezve a gasztronómiai rendezvények egyik igen fontos elemei
lehetnek a térségi turizmusnak. Pozitív visszhang esetén turisztikai szempontból
jó eredményre számíthatnak mind a lakosság, mind a látogatók, mind a
szolgáltatók.
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1. sz. táblázat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mezőgazdasági termékei és
gasztronómiai hasznosításuk
Növény/
állat

Fő termesztési terület

dió

Szatmár-Beregi síkság

szilva

Szatmár-Beregi síkság

alma
sütőtök
akácméz
dinnye
hal
vad
juh

Szabolcs-SzatmárBereg
megye
Nagydobos és
környező települések
Szabolcs-SzatmárBereg megye
Szabolcs-SzatmárBereg megye
Szabolcs-SzatmárBereg megye
Szabolcs-SzatmárBereg megye
Szabolcs-SzatmárBereg megye

sertés

Szabolcs-SzatmárBereg megye

népi étel
/cinke/
kelt és főtt
tészták
tirpák
ételek
rétes
fesztivál

Szabolcs-SzatmárBereg megye
Szabolcs-SzatmárBereg megye
Szabolcs-SzatmárBereg megye
Szabolcs-SzatmárBereg megye

Turisztikai/gasztronómiai
Megjegyzés
hasznosítás helye
Milota
6 éve folyamatos
diófesztivál
Szatmárcseke, Penyige Szilvalekvár12 éve folyamatos
főzés, szilvapálinka, aszalt szilva
Almanapok
Nyíregyháza, Csenger
Sütőtök fesztivál
Nagydobos
Napkor, Kisnamény,
Fehérgyarmat

6 éve megszakításokkal
12 éve folyamatos
fejlesztés alatt

Nagycserkesz

6 éve folyamatos

Halászléfőzés: Túristvándi,
Tiszabercel, Tiszalök, Nagyhalász

12 éve folyamatos

Jeles Napok a Beregben

4 éve megszakításokkal

Kisnamény

3 éve folyamatos

Baktalórántháza, Napkor
Szatmárcseke
Disznótor, Száncsengés

7 éve folyamatos

Szatmárcseke

13 éve folyamatos

Túristvándi
Nyíregyháza, -Antal bokor
Tiszakóród

5 éve
megszakításokkal
5 éve
megszakításokkal
3 éve megszakításokkal

Forrás: Dr. Hanusz Árpád

A gasztro-fesztek mint meghatározó tényezők Szatmár falusi turizmusában
Természetföldrajzi szempontból Szatmár a Felső-Tiszavidék területét és az
Ecsedi láp egy részét foglalja magában. A vizek birodalma volt, területét az
erdőirtásokig tekintélyes galériaerdők borították. A területen nagyon ősi
települések nyomait találjuk meg bizonyítékául annak, hogy a terület mindig
biztosította az itt élők megélhetését. Természeti értékekben a terület rendkívül
gazdag. Ez a táj őrizte meg a legjobban az alföld ősi képét, természetes
növénytakaróját és gazdag állatvilágát.
A víz, a láp megvédte a századok során a táj kultúrtörténeti és természeti
értékeit. Védte az idegen támadóktól, a terjedő kultúra hatásától. A terület igen
gazdag az épített örökségben, kultúrtörténeti emlékekben, templomokban,
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irodalmi emlékhelyekben. Itt élt Kölcsey, Móricz, de járt itt Petőfi, Arany,
Fazekas, Krúdy, Szabó Lőrinc … és még számos kortárs író, költő és politikus.
Szatmár értékelésekor a Szatmári emberekben rejlő értéket, a génjeikben
hordozott vendégszeretetüket mindenképpen meg kell említeni, hiszen ez adja
azt a pluszt, ami alapján méltán sorolható a terület a „Falusi turizmus”
mintaterületének. Az idelátogató vendégek úgy érzik, hogy haza érkeztek. Ha
valaki kellemes kikapcsolódásra vágyik pihenni szeretne, hosszabb idő
eltöltésére is mód nyílik a térségben. Reggel madárfüttyre ébred, frissen fejt
tejet ihat, és megkóstolhatja a régi falusi ételek számtalan változatát, hiszen a
gasztronómiai hagyományok is tovább élnek. Ha a turista csendes,
semmittevéssel, pihenéssel szeretné tölteni itt a napjait a Túr parton, Beregben
vagy Ecsedi-lápon barangolva elvarázsolják a még érintetlen természet
látnivalói.

2. térkép. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gasztro-feszt rendezvényei
(Szerk.: Hanusz Árpád)

Minden adottsága meg van a turizmus fenntartható fejlesztésének. A vízikerékpár-vadász turizmus lehetőségei adottak
Mindössze 18 év telt el azóta, hogy a falusi turizmus szervezet keretek
között kezdett el működni a térségben. A korai mennyiségi fejlesztést és falusi
szálláshelybővítést felváltotta a minőségi szálláshelyfejlesztés. A filozófia
váltás 10 évvel ezelőtt következett be, amikor rádöbben a vezetés, hogy nem a
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falusi vendégházakat kell piacra vinni, hanem a turisták számára olyan
attrakciókat, programokat kell szervezni, amelyek a térségre irányítják a
figyelmet és ezáltal a falusi vendégházak is megtelnek vendéggel.
A váltás a „Cinkefőző Fesztivál” megrendezésével kezdődött és mára olyan
jelenős rendezvények fémjelzik, mint a „Tőtikés Fesztivál”, vagy az „Országos
Kisbíró Találkozó”.
A szatmári terület fő attrakciója mégis a „Szatmári Fesztivál” lett. E
rendezvény bizonyítéka annak, hogy összefogással lehet nagyot alkotni. A
fesztivál keretei között nem csapatok, hanem települések mutatkoznak be teljes
turisztikai kínálatukkal és vonzerejükkel. Nem csak a gasztronómia a
hagyományőrzés a fontos, hanem a kultúra a néphagyomány továbbéltetése,
amely biztosítja ennek a térségnek hosszú távra is a turisztikai vonzerőt.
A Szatmári Fesztivál nem hagyományos egysíkú gasztronómiai turisztikai
rendezvény. Ez a szatmári települések igazi összefogása annak érdekében, hogy
turisztikai attrakciók egész sora jöjjön létre biztosítva ezzel az ide látogatók 7-9
napos biztos kikapcsolódását és szórakozását.
A pihenés és a kikapcsolódás mellett az utazás általában hozzájárul az
utazó kulturálódásához, a szűkebb és tágabb környezet és nem utolsó sorban
önmagunk megismeréséhez. Ha valaki üdülés, kikapcsolódás céljából keresi
meg a térséget, nem szabad hazatérnie a nélkül, hogy meg ne kóstolná a
szatmári vidékre jellemző ízeket, ahol kitűnő ételspecialitások várják a
vendégeket.
„Szatmári Fesztivál” helyszínei:
Fehérgyarmat,
„Gyarmati Vígasságok” néven egy olyan két napos rendezvényt igyekezett
produkálni, amely a történelemkönyvek első fejezetének lapjain elevenednek
fel, az ősi szálakhoz vezetnek vissza, és a honfoglaláskori gyarmat törzsnek az
emlékét idézik, a múltat próbálja eladhatóan turisztikai szempontból a
nagyközönség számára bemutatni.
A résztvevő Gyarmat utónevű településeknek megteremtették annak a
feltételét, hogy kulturális produkciójukkal (pl.: Balassagyarmat – fotókiállítás,
Kisgyarmat – üvegestánc, Kőhídgyarmat – kurta szoknyás népviseletben
előadott tánc) bemutathatták lakóhelyüket az idelátogató turistáknak, ízelítőt
nyújthattak népi kultúrájukból.
A Gyarmati Vigasságok programján a szervezők a honfoglaló magyar
harcmodor (terepíjászat, gyalogos harcosok hatásbemutatója, lovas-íjászat harci
bemutató) megismertetésére helyezték a fő hangsúlyt, lehetőséget adtak a
gyerekeknek és természetesen az érdeklődő felnőtteknek is, hogy
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kipróbálhassák a korabeli mesterségeket (kovács, nemezkészítő, gyöngyfűző,
lepénysütő) stb.
Ősi konyhával, régi ízekkel várták az érdeklődőket. Főzés hun üstben,
kóstolás eleink nyílt tűzön főtt ételeiből, kézi gabonaőrlés és lepénysütés szabad
tűzön mind a gasztronómiai kínálatot színesítette.
A kölcsei „Túr-Party” elsődleges célja, hogy gazdag tartalommal megtöltött
napok tegyék lehetővé az aktív pihenést, melyet követően az ide látogatók az év
más részeiben is előnyben részesítik ezt a térséget. Ezen túl a rendezvény
lehetőséget kíván biztosítani a kultúra falusi környezetben való
népszerűsítésének, elősegítve a kistelepülésen élők kulturális eseményekhez
való hozzájutását. A nemzetközivé vált esemény ráirányítja a figyelmet a
horgász-, és víziturizmusra, hozzásegíti a Túr ezen szakaszának és környező
településeinek bekapcsolódását a turizmusba, valamint gasztronómiai turizmus
minél alaposabb megismerését, megmutatását.
Kölcse szálláshelyek szempontjából igen kedvező területen fekszik, egyre
népszerűbb a falusi vendéglátás, több kereskedelmi és falusi szálláshely is
található a térségben. A fesztiválra érkező vendégek rendszeresen megtöltik a
környéken található szállásokat, fogadókat. Ez a jelenség jótékonyan hat a
térség turizmusára, mivel számosan választják év közben is Kölcsét és
környékét turisztikai célpontként. A rendezvény ideje alatt egész nap folyt a
Túron a kajakozás, amikor is mintegy 1,5 km távot tehettek meg a vállalkozó
szellemű túrázók a gyönyörű vadregényes környezetben.
Túristvándi
Ősidők óta folyik a Túron és az egész vidéken a halászat. Az 1940-es évek
elejéig gazdag halállománya volt a folyónak, s rendkívül ízletesek voltak, s
messze földön keresték a Túrból kifogott halakat. A halászmesterség
versenyszerű felelevenítése és a szatmári ízekkel való megismertetése mellett
ezeken a rendezvényeken megmutathatják magukat amatőr csoportok is. A
Szatmári Fesztivál negyedik állomásán megrendezésre kerülő Nemzetközi
Halászléfőző Versenyen nemcsak kóstolhatták a bográcsban, üstben főtt a soksok féle halból készült halászlét, hanem a halászatot, a népi halász-,
pákászeszközök bemutatóját is láthatták az érdeklődők. A vízimalomban
bemutató őrlést, kenyérsütést szerveztek. A falusi vendégfogadók hagyományos
falusi disznóölést, gyógynövénytúrákat szerveztek. Az idelátogató vendégek és
a helyi lakosság részére nyári szabadtéri színházi előadás megrendezésére került
sor.
A rendezvénynek köszönhetően évről-évre nő a településre látogatók
száma. A közeli határok miatt egyre nagyobb számban fordulnak meg a
Kárpátaljai, Romániai és Szlovákiai résztvevők is. A résztvevők számának
emelkedésével arányosan folyamatosan nő a faluban eltöltött vendégéjszakák
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száma, s a kiegészítő jövedelme a szállást biztosítóknak. Itt tartózkodásuknak
ideje alatt a helyi őstermelőktől történő termékfelvásárlásnak köszönhetően
javulnak az értékesítési lehetőségek.
Az utóbbi években folyamatosan növekszik a Túr-menti vonzerő iránti
kereslet. Ezeknek a településeknek, így Túristvándinak is legfőbb vonzereje a
természet, környezet és a múlt, a tárgyi és szellemi értelemben vett, Túr menti
hagyománytisztelet, hagyományőrzés.
Az a természeti, emberi, kulturális örökség, amit hagyománytiszteletből
vagy kényszerűségből változatos és fordulatokban gazdag történelmünk során,
saját magunkra jellemző jegyként, értéként, megőriztek az itt lakók. Hátrányos
gazdasági helyzetük folytán minden lehetőséget megragadnak, arra
vonatkozóan, hogy a saját földjük adottságait kihasználva a turizmusfejlesztést,
a fő haladási iránynak válasszák. A rendezvényekhez kapcsolódóan az alábbi
mutatószámok bizonyítják a rendezvények turisztikai hatását:
„A rendezvényeknek köszönhetően 1997-2007-ig létrejövő
szálláshely növekedés: 225%,
vendégforgalom növekedés: 366%,
bevétel növekedés az önkormányzatnál: 7,3-szoros,
a szállásadóknál: 3-szoros,
a település állandó lakosságának változása: 108,3 % a növekedés. „

3. térkép. Turisták számának növekedése 1997-2007 között
(Szerk.: Hanusz Árpád)
Forrás: Túristvándi Község Önkormányzat Sira Magdolna pályázatából
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Szatmárcseke
A szatmári térségben a rendszerváltás után megkezdődött a falusi
szálláshelyek kialakítása. Mindent elkövettek a szálláshelyek piacra segítése
érdekében, de sajnos nem jött annyi vendég, vagy ha jött is, nem maradt annyi
ideig, mint ahogy gondolták. Akkor jött az ötlet, hogy valamivel a kialakított
szálláshelyeket még társítani kellene, hogy felhívják magunkra a figyelme. Nem
volt nagy hagyománya korábban a turizmusnak ezen a vidéken.
A szilva. Ez lehet a megoldás, már csak azért is, mert ennek a gyümölcsnek
itt óriási hagyománya volt. A lekvárral készült ételek az itteni embereknek a
táplálék mellett áthidaló étrendje is volt, mert ha nem volt mit enni, elővették a
szilkét és ettek egy kis lekváros kenyeret.
Ha a magját elejti valaki, abból egy kis fa cseperedik ki, megnő, nem kell
se metszeni, se permetezni, csak szüretelni. Olyan kert nincs, ahol ne lenne 1020-30 fa, költséggel nem jár, de a főzés igen fárasztó. Ebből készül az igazi
szilvalekvár, ami nem igényel semmilyen tartósítást, mert azt a hőkezelés, ízét a
szilva zamatos, cukros íze adja, ehhez nem kell különböző ízesítőket tenni.
A szilvához kapcsolódó hagyományokat szeretnék továbbra is
feleleveníteni és bővíteni. A szilva feldolgozásával, hasznosításával
kapcsolatban konferenciák megrendezésére, szakemberek találkozójára is sor
kerül majd az elkövetkezendőkben, és az ezzel kapcsolatos szakmai színvonalat
kívánják még erősíteni.
Milota
A település központjában kialakított Sportcentrum és szabadidős park
kiváló helyet és esztétikus természetes környezetet biztosított a Diófesztivál
megtartásához.
Saját források és pályázati pénzek felhasználásával olyan látványkonyhát
alakítottak ki, ahol a dió feldolgozásának teljes vertikumát be tudták mutatni és
a kialakított kemencékben a dióból készült népi ételek is elkészíthetők.
A dió feldolgozás különböző módozatait, mind a bio termesztés
népszerűsítését szorgalmazták. A dió talán az a növény, amely a legkevesebb
növényvédelmet igényel, tehát nyugodtan lehet bio termesztésben termelni.
Nem az volt a cél tehát, hogy évente egy alkalommal turisztikai attrakciót
készítsenek, hanem az, hogy az itt szerzett turisztikai tapasztalatokat egész
évben hasznosítani tudják. Vissza tudták állítani a dió feldolgozás hagyományos
szokásait és elindítottak egy olyan gazdasági fellendülést, hogy a településen és
a környékén az emberek diót telepítsenek.
A fesztivál a szilvalekvárfőzéshez hasonlóan a dió hasznosításának
különböző lehetőségeire kívánta irányítani a figyelmet. Meg kívánta teremteni
annak a lehetőségét, hogy az itt élő ember számára a mai elidegenedő
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világunkban is legyen összekovácsoló rendezvény arra, hogy a dió feldolgozása
milyen sokrétű, arra, hogy a hagyományos magyar népi konyha milyen
változatosan tudta feldogozni. A rendezvény elindította a településen ugyanazt a
folyamatot, amit a szilvalekvárfőzés elindított Szatmárcsekén és térségében,
hogy az emberek a megtermelt javakat helyben tudják eladni megteremtve ezzel
a helyi export lehetőségét.
Tudni kell azt, hogy a Kárpát-medence területén a diótermelés ökológiai
szempontból legkedvezőbb termőhelye a Tiszahát. Itt a dió ősidők óta jelen van.
Termőhelyei elsősorban a Tisza folyó ár- és hullámterei. Ennek a diónak a
jellegzetessége, hogy könnyen törhető és termésben gazdag. A dióból azonban
nemcsak süteményt és egyéb ételt lehet készíteni, hanem igen kedvelt a diólikőr
és a diópálinka is.
Penyige
Penyige Önkormányzata a hajdani „Nagyvásári” hangulatot felidézve
kívánt lehetőséget adni a szatmári, beregi ügyes kezű embereknek, hogy az
általuk készített (kereskedelmi forgalomban nem kapható) termékeket
bemutassák, illetve értékesítsék a Szenkeparti Nagyvásáron. A vásár ideje alatt
került sor a Szatmári Népi Színjátszók Fesztiváljára. A horgászturizmus
fellendítése érdekébe a Szenke tavon horgászversenyt szerveztek. Kóstolóval
egybekötött „Régi ízek- Szabadtűzön” programra hívták a gasztronómia iránt
érdeklődőket.
A rendezvény programjának összeállításával arra törekedtek, hogy az
érdeklődők igényeit széles skálán tudják kielégíteni.
Az elmúlt években jelentős turisztikai fejlesztések történtek Penyigén.
Hagyományőrzés, hagyományápolás céljából az önkormányzat 2002-ben
megvásárolt egy múlt század elején épített szatmári parasztházat. A beruházás
2004. augusztus 23-án átadásra került, s ezzel létrehozták a régió első szilva- és
lekvármúzeumát. Az épület első helyiségében a Penyigén megtalálható
szilvafajták fotói, üvegben elhelyezett termések, szilvával kapcsolatos leírások,
szilvapálinka, a tárolására használt korsók, üvegek, az aszaláshoz használt
kasok találhatók. A középső helyiségben, az úgynevezett pitvarban vagy
pitarban régi paraszti bútorokon szilva- és somlekvár üvegben, köcsögben
található. A „hátsó házban” a szilvalekvárfőzéshez használt tárgyak, eszközök, a
lekvár főzés fotói, a folyamat leírása található.
TEMATIKUS TURISZTIKAI UTAK
• A tematikus út olyan komplex turisztikai termék, mely sajátos egyedi
kínálattal rendelkezik, szervezett egységben működik.
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• Piacra jutást a közösségi marketing segíti. Szolgáltatásai minősítettek és
garantáltan megfelelnek a nemzetközi turisztikai elvárásoknak.
• Azokat a szolgáltatásokat foglalja egységes keretbe, amelyek a régió
turisztikai vonzerejét jelentik külön-külön.
„Szilvaút”
Kis szilvaút Gyarmattól-Gyarmatig:
- rövid 1-2 napos tartózkodás
- A szatmári tájegység településeit mutatja be
- Útvonal: Fehérgyarmat-Panyola-(Fehérgyarmat)-Penyige-TúristvándiSzatmárcseke-Tiszacsécse-Milota-Sonkád-Fehérgyarmat
Nagy szilvaút Naménytól-Naményig:
- hosszabb 3-4 napos tartózkodás
- Mind a 16 település kínálatát bemutatja
- Útvonal:
Vásárosnamény-Tákos-Csaroda-Beregdaróc-BeregsurányMárokpapi-Tarpa-Tivadar-Fehérgyarmat-Penyige-TúristvándiSzatmárcseke-Tiszacsécse-Milota-Sonkád-Fehérgyarmat-Panyola(Olcsvaapáti-Olcsva, kompátkelés)-Vásárosnamény

4. térkép: Szatmár-Beregi Szilvaút
(Szerk.: Hanusz Árpád)
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A „Szilvaút” egy speciális turisztikai termék, amely rendkívül sokrétű,
térben és időben szerteágazó. A borút mintájára szervezhető, hiszen hasonló
jellegű termékről van szó és talán a szilva többoldalú felhasználása szélesebb
kínálatot, takar.
A szilvaút alatt olyan már bevezetett és keresett, valamint bevezetésre váró
új turisztikai szolgáltatások, rendezvények sorának egységbe rendezését értjük,
amelyek között az összekötő kapocs a meghatározó szerep a szilvának jut.
Természetesen nem lehet megfeledkezni arról, hogy a szilva
feldolgozásának évszázados hagyományai vannak és nem csak, mint
árugyümölcs, mint mezőgazdasági termék fontos, hanem a belőle készített
pálinka, mint élvezeti cikk szerepel már régen a gasztronómiai palettán. A
szilvaút keretet ad egy-egy kistérség komplex turisztikai bemutatásának és
felfűzi azokat a turisztikai termékeket, amelyek a szatmári beregi térségben
önállóan nem jelentenek kiemelt turisztikai vonzerőt. A hangsúly a
komplexitásra, az összefogásra helyeződik és nem az egyéni kezdeményezésre.
A szilvaút olyan komplex turisztikai termék mely sajátos egyedi kínálatokkal
rendelkezik, szervezett egységben működik. Piacra jutást a közösségi marketing
segíti. Szolgáltatásai minősítettek és garantáltan megfelelnek a nemzetközi
turisztikai elvárásoknak.
Azokat a szolgáltatásokat foglalja egységes keretbe, amelyek a kisrégió
turisztikai vonzerejét jelentik külön-külön.
A sikeres szilvaút a legkisebb beruházással a meglévő humán erőforrások,
tárgyi eszközök kihasználásával, a feltárt eddig is eredményesen működő
vállalkozások egymást erősítő, tudatos összekapcsolásával fejlődhet









A települések kis és közép vállakózóinak a köre
Tovább szélesedhet a szilva feldolgozásából eredő termékek
értékesítési lehetősége
Új munkahelyek teremthetők a munkanélküliek számának
csökkentésével
A falusi lakosság újabb rétegei jutnak jövedelemhez
A népi hagyományok ápolása felerősödik fokozva ezzel a
szülőföldhöz való ragaszkodást
A lakosság identitástudata erősödik
Növekszik a falvak népességmegtartó szerepe
Erősödik a lakosság és az önkormányzatok együttműködési
szerepvállalása.

A szilvaút a turizmus a kultúra a néphagyomány és a mezőgazdaság
egymásra épülését jelenti, mely az egységes turisztikai termék kifejlesztésére
kell, hogy törekedjen.
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A szilvaút megvalósításának a feltételei már régóta adottak a szatmári
térségben. Igaz az elmúlt 50 évben nagyon megcsappant az ártéri dzsungel
gyümölcsösök mennyisége és a mezsgyehatáron díszlő szilvafák is rendre
fogytak a beindított gasztronómiai rendezvények oda vezettek, hogy mára újra
divat ezeken a területeken a szilvafa telepítés.
A szilvaút kialakításának alapfeltételei:
A szilvaút kialakításának alapvető követelménye volt, hogy a szilva
feldolgozása során keletkezett termékek minőségbiztosítása és a turisztikai
szolgáltatások (kóstolás, bemutatás) látnivalók egységes kínálata valósuljon
meg. A szilvaút nem egy most kialakításra váró, a térségben nem létező
turisztikai termék, amit ki kell találni. Azokat a tevékenységeket és
késztermékeket rakta össze, amelyek már évszázadok óta készültek ezen a
vidéken.
A szilva feldolgozása során keletkező termékek:







Aszaltszilva
Aszaltszilva maggal
Aszaltszilva magnélkül, dióval
Szilvalekvár
Szilvapálinka
Szilvalekváros ételek és sütemények

A felsorolt termékek már régen megtalálhatók a térségben és különböző
minőségben készültek. Fontos volt viszont, hogy a minőségi termelés irányába
fejlesszenek a vállalkozók, akik nem csak saját szükségletre kívánnak termelni,
hanem a vendégek kiszolgálását is vállalták. A termékbemutatás, kóstolás nem
jött volna létre, ha nem komplex minőségi szolgáltatásban gondolkodnak a
vállalkozók. Fontos volt a szállás az étkezés és a szabadidős programok
megléte. Itt kapcsolódhattak a programba azok a szállásadók, akik a falusi
turizmus keretében már bizonyítottan minőségi szálláshellyel rendelkeztek.
Szabadidős programokat voltak képesek szervezni és hozzájárultak a kulturált
települési környezet kialakításához. A szabadidős programok (lovaglás
kerékpározás, horgászat, vadászat, stb.) a sortolási lehetőségek, a kulturális
programok a gasztronómiai és kulturális fesztiválok (szilvalekvárfőzés,
cinkefőzés, szatmári népi színjátszók fesztiválja) széles kínálatot kínáltak a
tartalmas időtöltésre.
Együttműködő partnerek összefogása:
A szilvaút eredményes működtetésének egyik záloga a partnerségi
viszonyok kialakítása és működtetése volt. Ez szemléleti kérdés és kialakítása
egy hosszabb folyamat eredménye.
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Feltétlen fontos volt a bel- és külföldi gasztronómiai (bor, alma, stb.)
tematikus utak tapasztalatainak a megfigyelése azzal a szándékkal, hogy a
résztvevők megismerjék annak az összefogásnak a lényegét, amely a
szolgáltatások zavartalan és minőségi színvonalát biztosítani tudta.
Új tematikus turisztikai termék a „Pálinkaút”.

5. térkép. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pálinkaút
(Szerk.: Hanusz Árpád)

Szintén a borutak mintájára szerveződő tematikus út, amelynek célja a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai kínálatának a bővítése. Hozzá kíván
járulni a kulturált pálinka fogyasztás szokásának az elmélyítéséhez és a direkt
marketing eszközével kívánja népszerűsíteni a megye három eredetvédett
földrajzi árujelzővel ellátott hungaricumát a
Szatmári szilvapálinkát
Szabolcsi almapálinkát és az
Újfehértói fürtösmeggy pálinkát
A „Pálinkaút Egyesület” 2009 augusztusában került bejegyzésre és az
alapítók nem csak a megye kereskedelmi pálinkafőzdéi, hanem szállást és
étkezést valamint kulturális programokat nyújtó szolgáltatók is.
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6. térkép. Eredetvédett pálinkák
(Szerk.: Hanusz Árpád)

A szatmári kistérségi falusi turizmus fejlesztésével kapcsolatos feladatai
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Meg kell valósítani a térség turisztikai feltételeinek gyors, de a keresleti
piaccal egyensúlyban tartható fejlesztését.
A térség turisztikai célú látogatottságát az évi szint 5-10-szeresére kell
emelni.
Biztosítani kell a többi gazdasági ágazattal összhangban történő
fejlesztést (mezőgazdaság, élelmiszergazdaság, kereskedelem).
Biztosítani kell, hogy a turisztikai ágazat belső struktúrája is
egyensúlyban legyen és fejlődjön.
A turisztikai ágazat fejlesztése segítse és bővítse más gazdasági
ágazatok elmaradottságának megszüntetését is. pl. informatikai,
infrastruktúra,
teleház
fejlesztés,
turisztikai
információk,
turizmusfejlesztés.
Döntő feltétel a lakosság együttműködésének viselkedési kultúrájának
fejlesztése.
Rendszeresen aktualizálni és a nagyobb térség/régió fejlesztési
programjaihoz kölcsönösen illeszteni kell a térség elképzeléseit.
A későbbiekben is a kiemelt, gasztronómiai, hagyományápoló
interaktív nagyrendezvények szervezése jelentheti a falusi turizmus
fejlesztése számára a perspektívát.

A falusi turizmus és a népi gasztronómia kapcsolata Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében
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DR. SÜTŐ LÁSZLÓ – DR. SZEPESI JÁNOS

1. Bevezetés
A rekreáció szükségességének társadalmi-gazdasági felismerése –
napjainkra egyre bővülő keresletet teremt a jól felépített turisztikai desztinációk
iránt. Tanulmányok sora hivatkozik a turizmus egyre jelentősebb gazdasági
szerepére, de a piaci verseny ebben a szektorban is erőteljesen érvényesül. Ami
ma még rendkívüli vonzótényező, újszerű szolgáltatás, holnapra már
hétköznapinak számít.
Máriapócs és Nyírbátor összefogásában megvalósuló „Hit és Egészség”
turisztikai projekt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiemelt pályázatából
támogatott, amely mutatja a beruházások jelentőségét. A Megakom Tanácsadó
Iroda terveinek léptéke alapján (Gonda J. et al. 2008), a projekt a nemzetközi
turisztikai piacon versenyképes attrakciók megvalósításához szükséges mértékű
beruházásokat képviseli.
A projekt reális megvalósítása azért is fontos, mert a felgyorsult gazdasági
környezetben nincs lehetőség a spontán fejlődés végigkövetésére. A tudatos
fejlesztés nem csupán a nemzetközi tapasztalatok adaptálása, hanem a többi
lehetőség kizárása miatt is az egyetlen követendő út, amely nem hagyja
kihasználatlanul a lehetőségeket, de illúziókat sem követ.
A turizmus szereplői a közös érdekek alapján össze kell, hangolják
tevékenységüket a fejlesztés irányainak meghatározásában, nemcsak a
marketing, hanem a forráskeresés, a kapacitások maximális felhasználása,
illetve a turisztikai klaszterek kialakítása felé teendő egyéb lépések irányában is.
Ezt a gondolkodásmódot ki kell terjeszteni a két városban is. Így érhető el, hogy
a turistaérkezéseket és költéseket maximalizálhassák, de nem a szomszédos
városok, kistérségek rovására, hanem azok segítségével és az együttműködésen
keresztül a kölcsönös hasznot is keresve.
2. Módszerek, adatbázis-építés
Az elkészült dokumentumok alapján egy reális vonzerőleltárt készítettünk,
majd az adottságok rövid turisztikai szempontú helyzetelemzését írtuk le. Az
önkormányzattól, a turizmusban résztvevő magánszféra képviselőitől, a
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kérdőívekből, valamint a szakirodalmi adatokból begyűjtött információkból
projekteszközök segítségével (problémafa, célfa, SWOT analízis, indikátorok)
elemeztük a meglévő turisztikai szolgáltatások (vendégfogadás, szálláskínálat
stb.) és vonzerők jelentőségét.
Az adottságok reális értékeléséhez a turisztikai adatbázist úgy jelenítettük
meg, hogy a fejlesztések pozitív és negatív hatásai egyaránt szerepeljenek. A
helyzetelemzés tartalmazza a komplex turizmuspolitika kialakításához, az
integrált turisztikai fejlesztéshez és működési feltételrendszerük kialakításához
szükséges információkat egyaránt.
A kutatócsoport célja egy olyan projektszemléletű stratégiai program
kidolgozása, amelynek végrehajtása, megfelelő összefogással imázsalkotó
tematikus turisztikai attrakció létrehozására ösztönöz, magas szintű
szolgáltatások megvalósításával és rugalmasan képes reagálni a piaci
változásokra.
3. Nyírbátor és Máriapócs turisztikai szerepe napjainkban
Bár a Nyírbátori kistérséget a 311/2007. (XI. 17) Kormányrendelet „a
kedvezményezett térségek besorolásáról” a komplex programmal segítendő
leghátrányosabb helyzetűek közé sorolta, Nyírbátor gazdasági fejlődésének
köszönhetően 24 középvárosi funkcióból 20 középvárosi intézménnyel és
határőrségi funkcióval is rendelkezik (Kókai S. 2008). Másodrendű térszerkezeti
vonalak találkozásánál, eltérő fejlettségű térségek csomópontjában, előnyösen
aknázhatja ki szubcentrum szerepkörét turisztikai szempontból is (1. térkép). A
város helyzetét mutatja, hogy Kisvárda és Mátészalka került magasabb és
Vásárosnamény alacsonyabb kategóriába, ezért a turisztikai pozícionálás során
ezekhez mérhető a teljesítménye.
Máriapócs, középvárosi intézményekkel nem rendelkezik, a 16 kisvárosi
intézmény közül kettőnek gazdája. Részleges szerepkörű kisváros, hitéleti
központi szerepkörén túl érdemi városi funkciók nélkül. Ezért a turisztikai
igényekben jelentkező városi szolgáltatások ellátásában együttműködése
Nyírbátorral létkérdés. Nyírbátor intézményellátottsága az ezredfordulótól
jelentősen bővült, a turizmust is kiszolgáló Internetes lehetőségekkel, a
programokhoz
szükséges
színterekkel
(sporttelepek,
táncházak,
konferenciatermek stb.). A megyei vállalkozások területi elhelyezkedése
rendkívül koncentrált, több mint négytizedük a megyeszékhely térségében
fordul elő. Nyírbátorban a vállalkozási aktivitás értéke megegyezik a megyei
átlaggal (91 vállalkozás/1000 lakos), Máriapócson annak kétharmada (56
vállalkozás / 1000 lakos) (KSH, 2008).
A turizmus fejlődésére ható tényezők száma igen nagy. Kérdés, hogy a két
város emberi erőforrásainak mennyisége és minősége megfelel-e a turizmus
kihívásainak, felkészültek-e a minőségi turisztikai fejlesztés és marketing
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tevékenységre. A megyében a legmagasabb szintű turisztikai oktatása a
Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézetének földrajz,
idegenforgalom szakiránya, valamint idegenforgalmi szakmenedzser képzése.
Középfokú turisztikai képzés Nyírbátorban is működik. Így a cél a képzett
turisztikai munkaerő megtartása, ami a személyes kötődés miatt könnyebb lehet.

1. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térszerkezeti erővonalai (Kókai S. 2008)

A Hit és Egészség projekt megvalósulása azért is fontos, mert többek
között javíthatna Máriapócs és Nyírbátor foglalkoztatási, gazdasági mutatóin.
Mindez Nyírbátorban, párosulva a napjainkban zajló erőteljes gazdasági
fejlődéssel, Máriapócson pedig a vallási központi nemzetközi hírnevével,
néhány éven belül nemcsak mutatószámokban, hanem az életminőség
javulásában is megmutatkozhat. Összehasonlítva a hasonló szerepkörű
Vásárosnaménnyal, ahol a gazdasági szervezetek sűrűsége a jelentősebb
mértékű turizmussal magyarázható, jelzésértékű lehet a projekt sikerességére
nézve. A turisztikai fejlesztés célja első körben Máriapócs nemzetközi
jelentőségű vallási turizmusának és Nyírbátor potenciális adottságainak
kölcsönös kiaknázásával, a hasonló pozíciójú városok turisztikai ismertségének
elérése. Ennek megvalósulása multiplikátor hatású lehet a két város
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fejlettségének egészére is, amely lehetővé teszi a nemzetközi elismertség
megszerzését, bővítését.
A kereskedelmi szállásférőhely kínálat mennyiségi oldala regionálisan
mindkét projekthelyszínen megfelelő (324 férőhely Nyírbátorban és 41
Máriapócson), de minősége nem mondható kiemelkedőnek (1-2. táblázat). A
statisztikai adatok bizonyos mértékig elfedik, hogy egyes szálláshelyi
szolgáltatásokban csak a Hit és Egészség projekt megvalósulása után, s akkor is
a két település együtt lesz képes (teljes körű wellness, gyógyszálló stb.),
amelynek tükrében a jelenlegi árfekvés kissé magasnak tűnik. A külföldi
vendégéjszakák százalékos aránya 2007-ben Nyírbátorban a kistérségi értéknek
közel kétszeresét mutatta (1-2. táblázat), de nem érte el az ország
középmezőnyébe tartozó megyei átlagot.
1. táblázat. A Nyírbátori kistérség súlya a kereskedelmi szálláshelyek
vendégforgalmából
2007
kereskedelmi szálláshely/1000 fő
ebből szállodák aránya (%)
kereskedelmi szálláshely
vendégéjszakái/1000 fő
ebből külföldiek aránya (%)
átlagos tartózkodási idő (éj)
egy éjre jutó szállásdíj (Ft)
egy szoba átlagára (Ft)
kapacitás kihasználtság (%)

kistérség hely Megye hely Régió hely
14,3
97
8,7 16 26,7
5
15,3
99
10,6 19 22,4
6
445

99

472

19

1352

5

10,8
2,2
4837
8742
37,7

123
99
62
85
146

22
2,2
3867
8114
27

13
16
17
18
17

24,1
3,1
4075
8834
39,4

4
2
7
7
3

(Forrás: KSH, 2008); *helyezés megyén belül

2. táblázat. Nyírbátor és Máriapócs turisztikai mutatói a kereskedelmi
szálláshelyek vendégforgalmából
2007
kereskedelmi és magánszálláshely/1000 fő
ebből szállodák aránya (%)
kereskedelmi és magánszálláshely vendégéjszakái/1000 fő
ebből külföldiek aránya (%)
Külföldiek által eltöltött vendégéjek aránya (%)
átlagos tartózkodási idő (éj)
Átlagár fő/éj (Ft)*

Nyírbátor
Máriapócs
34,6
32,5
38
0
996,1
2871,2
17,7
7,3
19,7
8,7
2,8
1,9
5000
3000

(Forrás: KSH, 2008); *becsült

Relatíve kedvező helyzetét jelzi, hogy ez volt a harmadik legjobb megyei
érték, amely a legfrissebb adatok szerint 2009. év májusáig 31%-ra ugrott (igaz
a belföldi turizmus a nyári szezonra koncentrálódik), Máriapócson 8%, ami a
kistérségi átlag alatti érték (3. táblázat).
Az abszolút mutatószámokat tekintve a megyei települések között a fentebb
felvázolt városfejlettségi pozíciónak megfelelően Kisvárda, Mátészalka mögött,
Vásárosnaménnyal közel azonos szinten található. Máriapócs vallásturisztikai
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szerepének súlyát mutatja, hogy a befejezések előtt álló fejlesztések nyomán
vendégszámában megközelítette Nyírbátort és a vendégéjszakák számában is
ötödik helyre lépett előre a megyében (3-4. táblázat).
3. táblázat. Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma Szabolcs-SzatmárBereg megye fontosabb településein (2009. I-V. hó)
SzabolcsSzatmár megye
Kisvárda
Nyírbátor
Nyíregyháza
Vásárosnamény
Mátészalka
Fehérgyarmat
Máriapócs
Csenger
Megye összesen

külföld
368
209
4 780
270
145
0
120
181
7 012

Vendég
belföld
1 454
912
13 616
1 016
1 726
347
801
249
24 985

összes
1 822
1 121
18 396
1 286
1 871
347
921
430
31 997

Előző év=100,0%
külföld
belföld
összes
73,7
88
84,7
74,4
89,1
86
75,4
84,2
81,7
192,9
95,6
106,9
87,3
179
165,6
0
100
100
571,4
442,5
455,9
118,3
45,9
61,8
77,8
90,8
87,6

(forrás: KSH, 2009)

4. táblázat: Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái Szabolcs-SzatmárBereg megye fontosabb településein (2009. I-V. hó)
SzabolcsSzatmár megye
Kisvárda
Nyírbátor
Nyíregyháza
Vásárosnamény
Mátészalka
Fehérgyarmat
Máriapócs
Csenger
Megye összesen

Vendégéjszaka
külföld
belföld
összes
611
2 114
2 725
676
1 535
2 211
14 104
22 317
36 421
804
2 555
3 359
183
3 854
4 037
0
415
415
120
1 414
1 534
288
350
638
18 231
42 300
60 531

Előző év=100,0%
külföld
belföld
összes
63,7
80,3
75,9
80,9
62,6
67,2
86,5
80,8
82,9
175,9
46,7
56,7
105,2
316,2
289,8
0
79,7
79,7
214,3
374,1
353,5
101,4
12,9
21,2
87,7
82,2
83,8

(forrás: KSH, 2009)

A kistérségben összességében a vendégszám az előző év hasonló
időszakához képest 145%-ra nőtt, bár Nyírbátorban némiképp visszaesett
(86%). A vendégforgalom – részben Máriapócs fejlesztései nyomán is –
diverzifikálódott. A két várost összehasonlítva a hasonló pozíciójú megyei
településekkel, Nyírbátor az eleve jobb pozícióban lévő Vásárosnamény,
valamint a közelmúlt fejlesztéseit kihasználó Mátészalka és Fehérgyarmat után,
a középmezőnybe tartozik. A legnagyobbat lépett előre Máriapócs – igaz igen
alacsony értékről – vendégszáma 4,5-szeresére, a vendégéjszaka 3,5-szeresére
nőtt (3-4. táblázat).
Jól jelzi a szállásfejlesztések szükségességét, hogy csak a vallási
turizmusban a két városba érkező vendégek száma 2007-ben meghaladta a
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félmillió főt, miközben az idei év első félévében mindössze 2000 fő vette
igénybe a kereskedelmi szálláshelyeket (5. táblázat).
5. táblázat: Nyírbátor vallási turizmusának látogatószáma
Vallási turisztikai elem/év
Nyírbátor, római
katolikus
templom
Református
templom
Máriapócs

2002
34 000
48 000
307 105

2003
2004
2005
2006
2007
34 800 36 200
37 100
38 500
39 750
48 000 52 100
55 600
60 300
61 050
335 860 384 600 *419 850 *421 900 *435 600

(Forrás: Megakom, 2008; *Máriapócs, 2009)

6. táblázat: A Nyírbátori kistérség vendégforgalma küldő országok szerint
(2009 I-V. hó)
Vendégek
Vendégéjszakák
Átl. tartózkodási idő
előző év
előző év
előző év
száma aránya
száma aránya
nap
%-ában
%-ában
%-ában
Csehország
10
0,5 142,9
124
3
953,8
12,4
667,7
Dánia
52
2,4 136,8
240
5,9
303,8
4,6
222
Lengyelország
107
4,9 629,4
118
2,9
536,4
1,1
85,2
Olaszország
19
0,9
79,2
209
5,1
181,7
11
229,6
Románia
44
2
550
44
1,1
440
1
80
Szerbia
13
0,6
0
13
0,3
0
1
0
*Egyéb európai össz.
63
0,3
161
141
0,4
640
2,4
110
USA
32
1,5
1600
32
0,8
1600
1
100
Kanada
1
0
100
1
0
100
1
100
Külföld összesen
341
15,6 112,9
922
22,6
103,4
2,7
91,5
Belföld összesen
1 846
84,4 143,9 3 154
77,4
106,4
1,7
73,9
Nyírbátori kistérség

(forrás: KSH, 2009); *10 főnél kisebb létszámmal: brit, finn, francia, holland, német,
osztrák, portugál, svéd, szlovákiai, szlovén, ukrajnai, török

Küldő országok szerint megnézve a kistérség vendégforgalmát nincs
komolyabb visszaesés (91,3%). Ugyanakkor a határközelség kihasználása még
jelentős mértékben fejleszthető, hiszen csak a Romániából érkező vendégszám
jelentős (bár az is visszaesett). Az ukrajnai és a szlovákiai vendégkört még nem
sikerült itt tartani, vagy máshová látogattak (pl. az ukrajnai vendégéjszaka szám
az előző évinek 22%-a). Máriapócs forgalma 2008-ban tovább nőtt 457.410
főre, ebből 17.460 szolvákiai és 19.050 ukrajnai vendég érkezett, ami megfelelő
szálláshelykínálat és programok segítségével részben több napra is itt tartható.
Az átlagos tartózkodási idő 2007-ben megközelítette a három napot, ami
országosan is kedvező, mert csak a Szatmár-Beregi-síkság néhány települése
haladta meg ezt az értéket. Igaz 2009. év elején még nem éri el a két napot, de a
nyári szezonban várható a növekedése. A Hit és Egészség projekt
szükségességét jelzi, hogy a Mátészalkai kistérségben, a fürdő- és
szállásférőhely fejlesztés nyomán 2009-ben a vendégszám és a vendégéjszaka
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az előző évinek 175%-a, az átlagos tartózkodási idő pedig 2,2 (a szállodákban
2,8) napra nőtt .
A vendéglátóhelyek száma a szállásférőhelyeknél kedvezőtlenebb helyzetet
mutat. A Nyírbátori kistérségben összesen 205 vendéglátó ipari egység üzemel,
Nyírbátorban 86, Máriapócson 11 (KSH, 2006).
A szakmai tapasztalatok alapján valószínűsíthető, hogy a turisztikai
bevételek súlya kisebb, mint amennyi a vendégforgalom arányából következhet,
vélhetően a megyei érték 1%-a körül mozog. Az alacsony fajlagos költés
azonban éppen a turizmust kiszolgáló vállalkozások esetében nem ösztönöz
további fejlesztésekre, ezért nélkülözhetetlen az önkormányzatok további
ösztönző koordinátori szerepe. A válság miatt csökkenő vendégforgalom
szállásdíj bevétel kiesésével is együttjárt a régióban. Kivételt képeznek ez alól a
wellness szállók, ahol kevesebb vendéggel is sikerült 1 százalékponttal növelni,
a magasabb kategóriájú (min. ***) szállodákban megközelíteni a tavalyi év
hasonló időszakának adatait. Ezek szintén alátámasztják a Hit és Egészség
projekt megvalósítását, hiszen a minőségi szolgáltatások és szállások továbbra
is magas bevételt produkálnak.
Külön problémát jelent a helyi információellátás bizonytalansága.
Hiányoznak a városba érkező vendégek számára a turisztikai információs
táblák, nincs TourInform iroda, központi vendégfogadó egység. Igaz az
önkormányzati munka és a pályázati pénzek eredményeként a turisztikai
infrastruktúra lemaradását részben sikerült mérsékelni, ami garancia lehet a
további fejlesztések megvalósulásában. Az új kulturális központban létesült
turisztikai információs iroda ismertsége még nem túl nagy, az egyéni
vendégfogadásnak még hiányoznak feltételei, az on-line információszolgáltatás
nem teljesül, amelyek a legsürgősebb, ugyanakkor anyagilag sem feltétlenül
megerőltető feladatnak mutatkoznak.
A kistérségben a turisztikai vállalkozások közötti együttműködési készség
gyenge. Bár megvan a szakmai irányítás, de nem megfelelő a
marketingstratégia, a tevékenységek összehangolása, a turizmust érintő célok és
feladatok nem egyértelműek. Sok tartalék rejlik a köz- és a magánszektor
együttműködésében is. Bár Nyírbátor és környéke rendelkezik természeti és
kulturális értékekkel, de ezeket még nem tudták még megfelelően bevonni a
turisztikai piacra, gyakran nem kerültek be adatbázisokba, a programok közé.
A megye idegenforgalmát évtizedek óta Nyíregyháza és a Tisza menti
települések határozzák meg. Nyíregyháza az ismertebb hazai turisztikai
célpontokhoz tartozik, a Tisza a nyári szabadidős turizmus kedvelt színtere, a
szatmári és a beregi részen a falusi turizmussal összekapcsolva jelent elsősorban
regionális turisztikai vonzerőt. Ehhez járul kiegészítőként egy-egy speciális
célcsoport szempontjából országos (részben nemzetközi) jelentőségű
rendezvényt szervező település, pl. Kisvárda, Nyírbátor, Máriapócs, Nagykálló.
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A súlypontok eltolódása a régión belül is igen markáns, a Felső-Tisza
szakasz üdülőkörzetben a szállásférőhelyek közel 85%-a nyolc településre
(Fehérgyarmat, Ibrány, Kisvárda, Mátészalka, Rakamaz, Tiszalök, Tivadar,
Vásárosnamény) koncentrálódott 2000-ben, és ide érkezett a vendégek több
mint kétharmada. 2006-ban, a falusi szállásférőhely bővítés ellenére a vendégek
közel 81%-a továbbra is a nyolc kiemelt települést látogatta. Ezzel ellentétes a
Felső-Tisza szakasz üdülőkörzeten kívüli települések szerepe, ahol mind a
férőhelyek, mind a vendégek számát tekintve a kiemelt hat település
(Nyíregyháza, Nyírbátor, Tiszabecs, Nagykálló, Tiszavasvári, Máriapócs)
jelentősége mérséklődött. (Kókai S 2008).
4. A fejlesztési alapprobléma
Egy-egy településen elszigetelten működő programmal már nem lehet a
telített turisztikai piacon jelentkezni. Nyírbátor és környékének értékei, a
nemzetközileg
elismert
magyarországi
vonzótényezők
turisztikai
versenyképességével összehasonlítva jelen állapotukban, nemzetközi szinten
nem jelentenek komoly kuriózumot. Máriapócs vallási értékei már most is
nemzetközi látogatókört vonzanak, amely azonban bevételi oldalon nem
nyilvánul meg hasonló mértékben.
Nyírbátor és Máriapócs turisztikai adottságai, mint láttuk a hasonló méretű
és szerepkörű települések között regionálisan, alapvetően kedvezőnek
tekinthetőek. Azonban a célként kitűzött nemzetközi jelentőségű turisztikai
vendégforgalom eléréséhez a jelen állapot fenntartása nem elegendő. A
turizmus minőségi fejlesztéséhez ezek alapkövetelmények, még akkor is, ha
létrehozásuk valóban az elérhető legjobb eszközök felhasználásával történt. A
kérdés, hogy miért éri meg a vendégnek Nyírbátorra jönnie? Mi olyat kaphat
meg itt, amelyekhez a turisztikailag előnyösebb térszerkezeti helyzetben lévő,
vagy több évtizede bejáratott turisztikai attrakcióval rendelkező településeken
nem juthat hozzá?
Erre lehet válasz a Hit és Egészség projekt megvalósulása. A kérdés nem
elsősorban a beruházások megvalósítása, amely sikeres forrásteremtés után
megtörténik, hanem ezek turisztikai tartalommal történő megtöltése. Ehhez meg
kell teremteni az érdekeltséget a két város civil szervezetei, vállalkozói és
lakossága között. Az anyagi haszon mellett legalább ilyen fontos az itt élők
életminőségének fejlődése, a rendszer fenntarthatósága. Ezért a beruházásokkal
párhuzamosan tanulmányozni kellene a nagyobb vendégforgalommal
rendelkező, hasonló szerepkörű településeket, mely turisztikai vonzerőben vagy
szolgáltatásban tudnak többet nyújtani, illetve mekkora a kihasználtságuk. Ezek
figyelembe vételével kell kialakítani egy kedvezőbb ár-érték arányú turisztikai
szolgáltatásrendszert és minél interaktívabb turisztikai attrakciókat.
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Meg kell határozni pontosan a célcsoportokat és hozzájuk csatolni a
megfelelő program és vendéglátási kínálatot. Amelyik eleme hiányzik a
rendszerben, azt kell minél hamarabb fejleszteni. Másrészt el kell juttatni az
üzenetet a célközönséghez. Ehhez egyedi arculat, céltudatos marketing (és
információáramlás) szükséges.
Az önkormányzat már így is erőn felüli mértékben járul hozzá a turisztikai
rendezvények szervezéséhez. A Nyírbátorban szervezett 8 turisztikai
rendezvény Nyíregyháza után a második legtöbb a megyében, kimagaslik a
többi település közül. Éppen ezért a turisztikai rendezvények számát már
érdemben nem lehet növelni. Célzottan kiegészíthetőek néhány minőségi
rendezvénnyel, de fontosabb a régiek felújítása, kiegészítése interaktív, aktív
részvételt kívánó programokkal. Ehhez a belső szervezést kell hatékonyabbá
tenni:
 Szétválasztva a két fő vendégkör igényeinek megfelelő rendezvényeket,
 másrészt időben koncentrálva azokat, hogy több napra maradjanak a
vendégek.
 átgondolva a városi szintű és a turisztikai rendezvények körét, s utóbbiak
esetén megteremtve az anyagi hozzájárulás formáját úgy, hogy a vendég
is pontosan tudja, hogy mi az a program, többletszolgáltatás, amiért
fizetett.
A problémafán összefoglalt nehézségek három fő csoportba sorolhatóak
(Hanusz et al. 2009). A turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások mind
minőségi, mind mennyiségi fejlesztésekre rászorulnak. A legfontosabb
alcsoportok a szállásférőhely kínálat és vendéglátó egységek mennyiségi és
minőségi problémái, a gyógyfürdő, termálstrand és kemping korszerűtlensége,
valamint a wellness, a gyógyturizmus és az egyéb rekreációs, szabadidősport
helyszínek, turisztikai szolgáltatási hiányosságok.
A turisztikai vonzerők részbeni kihasználatlanságát több tényező együttese
okozza. A felújítások során nem minden esetben vették, vehették figyelembe a
multifunkcionális szerepeket, ezért csak az alapfeladatok ellátásának, de a
turisztikai szempontoknak nem mindenben felelnek meg. A nem teljesen
rendezett státuszú rendezvények (időbeli és célközönség képzési problémák), a
kulturális javak hiánya, a természeti értékek és a történelmi örökség szakmailag
kiválóan feldolgozott, azonban turisztikai vonzerőként hasznosítatlan.
Hiányoznak a vendégek aktivitására épülő kiegészítő programok, amelyek
tartalommal töltik meg a beruházásokat (pl. sárkányviadal, multikulturális
konferenciák, interaktív kézműves programok, történelmi és egyéb
bemutatóhelyek).
A legnagyobb problémát a viszonylagos ismeretlenség jelenti a turisztikai
piacon. A nemzetközileg is sikeres megjelenéshez még hiányzik a komplex
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turisztikai desztinációs menedzsment. Az információáramlás, mind a virtuális,
mind a személyes turista kapcsolatokban, mind a tárgyi feltételekben komoly
hiányosságot mutat. A vendégkör igényeinek felmérése gyerekcipőben jár,
pedig az összegyűjtött adatokból lehetne alkalmazkodni a gyorsan változó
turisztikai igényekhez. Ezért a projekt megvalósítását követően fontos feladat a
társadalmi, gazdasági és környezeti hatások nyomon követése.
Ezért a monitoring rendszer kialakításakor figyelemmel kell lenni a
hatékonysági mutatók kiszámításához szükséges alapinformációkra, az
indikátorokra, mert utólag nehéz a pótlás. A SMART kritériumoknak megfelelő
indikátorképzés belső érdek és külső kényszer is egyúttal. Ma már a hazai
pályázatok többségének beszámolója sem oldható meg pontos turisztikai
mutatószámok, jól definiálható minőségjelző tulajdonságok rögzítése nélkül. A
hatékonyság megbízható mérése nem csak a jelen program eredményeit vagy
hiányosságait mutatja, hanem hozzájárul a további programok sikeres
kialakításához és megvalósításához.
5. A turisztikai programelemek pozícionálása
A versenyképesség növelését a régió turisztikai piaci kínálatának
fejlesztésével lehet elérni, melynek érdekében több ún. funkcionális területen
kell beavatkozni. Ezen területeken megfogalmazandó célokat, eszközjellegű
céloknak nevezhetjük:
 javítani kell a fogadóképességet, mind a közüzemi, mind a turisztikai
infrastrukturális területeken, (megközelíthetőség, közlekedés, szállás stb.)
 a nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai attrakciók és termékek
fejlesztése, amelyek a két város sajátos kulturális örökségeire és
társadalmi értékeire építenek,
 a TDM és marketing tevékenységgel kell ösztönözni az együttműködést,
támogatva a turisztikai értékesítési és marketingkommunikációs munkát
az ismertség és elismertség növelése érdekében.
A beruházások megvalósításával párhuzamosan, a legfontosabb feladat a
figyelemfelkeltésre alkalmas, vonzó arculat kialakítása a legfontosabb eszköz a
város kiemelkedésének előmozdítására a versenytársak közül. A Hit és
Egészség projektben javasolt arculati elemek kialakítása (Gonda J. et al. 2008)
beilleszthető a kulturális örökség felhasználásába. Az egyéni arculat Báthori és
a sárkány lehet, amely mind grafikusan, mind szövegesen összekapcsolható a
gyógyvízzel, a gyógyító Báthoriak legendájával! Ennek előnyei:
 Ez az arculat időtálló, hiszen 800 éves történelmi hagyományt hordoz.
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 Minőséget biztosít, amelynek a Báthoriak pozíciója (országbíró,
fejedelem, lengyel király), történelmi hírneve (kenyérmezői diadal,
műveltség és kultúra támogatása stb.) a biztosítéka.
 Mind a minőségi (vallási, üzleti), mind az alacsonyabb költési
hajlandóságú, fiatalabb, családos vendégkör számára eladható.
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában kiemelt gyógyturizmusról
szakmailag közismert, hogy a klasszikus pihenő turizmushoz képest tízszeres
fajlagos jövedelemtermelő képességgel rendelkezik. A Hit és Egészség projekt
gyógyturisztikai beruházásai, tehát az egyik legjobb megtérülési eséllyel
kecsegetető ágazatot jelölték meg fejlesztési célként, amely alkalmas lehet az
eddig rövidebb tartózkodási idővel jellemezhető belföldi vendégkör térségben
tartására is. Máriapócs közel félmilliós vallási turisztikai látogatószámával, a fő
célközönség adottságként könyvelhető el, ezért elsődleges feladat, a tovább
növelhető létszám mellett, az eleve ide érkező vendégkör tartózkodási idejének
növelése.
A projektberuházások további többszintű hasznosításának lehetőségét az
adja, hogy a magas minőségi paraméterekkel rendelkező fejlesztések a hasonló
turisztikai szolgáltatásokat kívánó incentive, illetve konferenciaturizmusnak is
az alapját biztosítják. Tovább erősítheti a térség pozícióját Nyírbátor történelmi
öröksége, amely a Báthori-család révén Kelet-Közép-Európában ismert, ezért a
turisztikai arculat megerősítésében pozitív image-t közvetítő elem lehet.
Területfejlesztési szakértők szerint egy térség gazdasági fejlődési
lehetőségeiben a földrajzi elhelyezkedés napjainkban újra kiemelt szerephez
jutott. Nyírbátort a román, ukrán határ közelsége, valamint szubcentrum
szerepköre, Máriapócsot a tőlünk keletre lévő országok nagyobb lélekszámú
görög katolikus vallási közössége kiemelt pozícióhoz juttathatja a turisztikai
fejlesztésekben is, dinamizálva a helyi és helyzeti energiákat. Nyírbátor
felvállalva a nemzetközi határmenti gazdasági és kulturális programok
szervezését, jelentős térségi szerepet nyerhet az eurorégiós együttműködések
terén.
A hosszabb tartózkodási idő, valamint a nagyobb nemzetközi
vendégforgalom elérését a projektberuházások változatos programelemekkel,
csomagokkal történő kiegészítése teszi biztonságosabbá. A turizmusfejlesztési
stratégia céljainak és programjainak szakmailag összhangban kell lenni a
megyében és a kistérségben kidolgozott törekvésekkel. Előbbiekhez igazodva
pozícionálni a hasonló szerepkörű megyei központok között, utóbbiak számára
pedig keretet, kapcsolódást, kell biztosítani.
Ezek alapján Nyírbátor turizmusának egészét fogja össze a Hit és Egészség
projekt, Máriapócs és Nyírbátor vallási, valamint Nyírbátor egészségturisztikai
programja. Ennek kiemelt elemeként szerepeljen a Báthoriak hordozta értékekre
alapozott kulturális örökségturizmus, kiegészítve a változatos korosztályokat
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kiszolgáló fesztiválturizmussal, természeti értékekre alapozott ökoturizmussal, a
különböző aktív turisztikai szakágakkal.
A Dél-Nyírségről kialakult kép alapvetően, egy természetközeli állapotú
térséget tár elénk. A vallási, egészségturisztikai célcsoportjánál továbbra is erre
a nyugodt, stresszmentes környezetre alapozott fejlesztéseket kell előtérbe
helyezni – amely a vallási turizmusra fogékony vendégkör nagyobb részének
értékrendjével összhangban van –, hogy megerősödjön ez, az alapvetően pozitív
kép a minőségi turisztikai szolgáltatások oldaláról.
Ehhez elsőként be kell fejezni az elkezdett infrastrukturális beruházásokat.
A településközpontok arculatának átalakítását, és a szolgáltatások javítását is
célzó városfejlesztést, a zöldfelületek arányának növelésével, a szelektív
gyűjtés, valamint a rendezett és tiszta környezet fenntartásával karöltve kell
kialakítani. Figyelni kell a turisztikai attrakciók megközelítésének javítására.
Befejezni a városokon belüli közúti és gyalogos hálózat fejlesztését, a városok
közötti tömegközlekedés feltételeinek megteremtését. Meg kell, történjen a
szállásférőhely kínálat minőségi fejlesztése és kapacitásának növelése, a
vendéglátó egységek korszerűsítése, felújítása. A turisztikai image-t befolyásoló
vendéglátási feltételek megteremtése során tájjellegű és célcsoportonként
differenciált infrastruktúra kialakítását a város turisztikai arculatához kell
igazítani.
Ehhez fontos lépés, hogy a Hit és Egészség projektet a térségben
megalakuló TDM szervezetben is kiemelt helyen kezelni, a személyi és tárgyi
feltétrendszert megteremteni, a megfelelően kidolgozott marketingstratégia
alapján országos és nemzetközi fórumokon megjelenni. A projekthez, illetve a
Báthoriakhoz kapcsolódó szlogen, a célcsoportonként kialakítandó jelképek, az
on-line információs adatbázis létrehozása segíthetnek a nagyobb ismertség
kialakításában,
az
egyedi
arculat
kihangsúlyozását
megteremtő
kommunikációban.
A stratégiai programban több turisztikai szakág, több projektje is
megjelenik, ahol lehetőséget látunk az adott turisztikai termék kialakítására. A
változatos programkínálatban prioritási sort alakítottunk ki a Hit és Egészség
projekt alapozó, kiemelt és kiegészítő turisztikai kínálatában (Hanusz Á. et al.
2009).
A városközpont rekonstrukcióra és a gyógyfürdőfejlesztésre alapozva a
város egyik jelentős funkciójaként egy regionális gyógyturisztikai központ
jelölhető meg, amely speciálisan a vallási turizmus résztvevőit megcélozva
nemzetközi szinten is eladható. Ehhez a gyógyfürdőt, a gyógyszállót és
szolgáltatásokat kiegészítették a kistérségi, megyei vendégforgalom egy
részének ellátására is. A fő projektet az üzletembereket és értelmiségieket
megcélozva az incentive és konferenciaturizmus résztvevőinek fogadására is
alkalmassá kell tenni, esetleg wellness szálló kiépítésével, valamint modern
szabadidősport lehetőségekkel kiegészíteni (fallabda, golf, bowling stb.). A
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város környéki lovas központok, a kerékpáros és gyalogos túraútvonalak, a
természetvédelmi területek közelsége kiegészítő funkcióként csomópontok és
szolgáltató hálózat kialakítását teszi lehetővé.
Ezeknek speciális jelleget adhatnak az egyedi programok, mint pl.
Sárkánynapi vigasságok („A Báthoriak sárkányölő vitéze” erő és ügyességi
verseny, Sárkányhúzás – gyerek sportvetélkedő stb.) és a gasztroturizmus
(„Sárkánypörkölt” tájjellegű ételek főzőversenye stb.) adnak.
A városra és vonzáskörzetére jellemző, összehangolt rendezvénykínálat
megteremtése. A Kulturális Központ, a Báthori Várkastély és a Báthori
Múzeum évente változó témájú történelmi kiállítás és rendezvény helyszínét
adja. Ehhez szükséges a Hit és Egészség projekt és a városfejlesztési tervek
alapján felújított műemléképületek és várkastély állapotának megőrzése,
valamint az interaktív turisztikai megismerési formákat támogató átalakítások,
berendezés megvalósítása. Kiegészítő funkciójaként felhasználható a Debreceni
Nyári Egyetem hallgatóinak is, akik így, a magyar nyelvvel ismerkedve
szervesen illeszkedő programot kapnak, amellyel bővül a térség ismertsége is.
A városi sétaúttal párhuzamosan látványműhelyek hozhatók létre,
amelyekben a kistérség többi településéről is megjelenhetnek kézművesek.
Ezekben lehetőségük nyílik a fürdő vendégeinek kipróbálni a kézműves
mesterségeket, és megteremthetővé válna a térségi kézműves termékek egy
állandó piaca.
Az utazási irodák csomagtúráihoz hasonlóan, a két város turisztikai
szakemberei, a helyi vállalkozók, civil szervezetek összefogásával változatos
programcsomagokat lehetne összefűzni a különböző szolgáltatásokból és
vonzerőkből. Ennek előnye, hogy részben koordinálná a városi turizmus idő- és
térbeli eloszlását, kitolhatná a turistaszezont, bevonhat kevésbé ismert
vonzerőket és új turisztikai vállalkozókat, minőségfejlesztésre ösztönözve a
kínálatot biztosítókat. A csomagok összekapcsolhatók az arculati elemek
kialakításával, pl.:
 Báthori Csapatépítő hétvége (3 nap/2 éjszaka): tegye próbára cégének
erejét a Báthori sárkányölő lovagi tornán, megpihenve a wellness
központban.
 Keresd a Sárkányt: 5 nap/4 éjszaka a Báthoriak és a sárkány nyomában.
Differenciált családi hét Nyírbátorban, a termálkempingben és a Báthori
Várkastélyban.
 Mária arcai: 5 nap/4 éjszaka a bibliai jelképek nyomában Máriapócs és
Nyírbátor egyházi értékei között.
 Nyírbátori gasztrotúra (3 nap/2 éjszaka): a falusi disznótortól, a
szabadtéri sárkánypörkölttől a reneszánsz nemesi lakomáig, a minorita
testvérek gyógyitalával. (Hanusz Á. et al. 2009)
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6. Összegzés
A fejlesztési stratégia alapvető célja, hogy javítsa Nyírbátor és Máriapócs
közös turisztikai fejlesztésének hatékonyságát. A két város megcélzott piaci
pozíciójának eléréséhez olyan turisztikai ágazatot kellett keressen, amelynek
fajlagos jövedelemtermelő képessége nagy, egyedi arculatot biztosít. Emellett,
hogy élénkíti a belső turisztikai forgalmat, felfutása illeszkedik a nemzetközi
turisztikai trendek közé, a külföldi turisták számára is igényelt üzenetet hordoz.
A rekreációs trendek azt mutatják, hogy napjainkban össztársadalmi szinten
vezető szerephez jutott a szabadidő eltöltésének egészségorientált módja, az
aktív ismeretszerzésre irányuló törekvésekkel. Ezért azok a desztinációk,
amelyek az egészségturisztikai ágak valamelyikében rendelkeznek elismert
adottságokkal, előnnyel indulnak a nemzetközi piacon. Hazánk nemzetközi
termálturisztikai elismertsége lehetőséget teremt ahhoz, hogy a két város
kihasználja a gyógyvízben rejlő adottságokat.
A Hit és Egészség projekt révén kialakítható egyedi arculat, első látásra
elég szokatlan párosítás ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést a térség iránt.
Másrészt éppen azért jelent egyediséget a többi térségi termálfürdővel szemben,
mert a hivők célcsoportja kortól, nemtől függetlenül jól megszólítható, együtt
mozdítható vendégkört alkot. Ennek bizonyságát a vallási megmozdulások –
búcsúk, zarándokutak – résztvevőinek jelentős lélekszáma mutatja. A hívők
társadalmi értékrendjüknél fogva nem elsősorban a harsány külsőségeket,
hanem a minőségi szolgáltatásokat keresik, ezért a stabilitást hordozó, a
hitélettel kapcsolatba hozható fejlesztések garantálják a kezdeti, felfutó
időszakban, más esetekben csak komoly erőfeszítések árán elérhető
vendégtömeget.
A programok pozícionálásából kiderült, hogy Nyírbátor történelmi
szerepének és megújulásának, valamint Máriapócs vallási központi
szerepkörének hangsúlyozásával kidolgozható egy egyedi arculat, amelyben
minden fontosabb célcsoport rendelkezik valamilyen elsődleges turisztikai
attrakcióval. Ezek térbeli és funkcionális összekapcsolása, megfelelő időbeli
koordinációval olyan turisztikai programcsomagot ad, amely alkalmas a
környező turisztikai központok érdemi kiegészítésére. Rendelkezik néhány
nemzetközi vonzerővé fejleszthető kuriózummal, lehetőségeket ad a térségbe
érkezők helyben tartására, a turisztikai bevétel növelésére, s dinamizálhatja a
gazdasági felzárkózást.
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MAGATARTÁS FELMÉRÉSE EGY DEBRECENI LAKÓTELEPEN

Bevezetés
Az emberek cselekedeteit számos motiváció befolyásolja. Ezek a
motivációk alapvetően három csoportba sorolhatók: 1. külső kényszerek, 2.
gazdasági vagy egyéb érdekek, 3. belső indíttatású (a nevelés során kialakult,
érzelmi és tudati alapokon nyugvó) attitűdök.
A környezeti gondok megoldásában mindhárom motiváció-csoportnak
szerepe van, de a legmagasabb rendűnek tartjuk a belső indíttatású,
környezettudatos cselekedeteket. A kényszer (pl. jogszabályok alapján, a
büntetéssel fenyegetettség) hatására bekövetkező tevékenységek csak akkor
működnek, ha állandó ellenőrzéssel párosulnak. A „belülről fakadó”
környezettudatos cselekedetek ellenőrzés nélkül is működnek, míg a
jogszabályok kijátszása, kiskapuk keresése eléggé gyakori hazánkban az élet
sok területén, így a környezetvédelemben is. Korábbi munkánkban
megfogalmaztuk, hogy a környezetvédelem hatékonyságát, jövőjét a környezeti
tudat fejlettségi szintje fogja meghatározni (Kerényi, 1995).
A környezeti tudat magasabb fejlettségi szintjén környezeti tudatosságról
beszélhetünk. Ez már magában foglalja azt is, hogy a környezettudatos egyén
hajlandó környezetkímélő módon élni, cselekedni. A környezettudatos
magatartás pedig kifejezetten arra utal, hogy az adott egyén következetes
cselekedetei bizonyítják is a környezettudatos életmódot.
Az elmúlt évtizedben a kutatók számos közvéleménykutatást, kérdőíves
felmérést végeztek a környezettudatosság helyzetének meghatározására
(Berecz, 1998; Szirmai 1999, 2003; Valkó, 2001; Kerényi-Szabó 2004).
Jelenlegi tanulmányunk Debrecenben a Tócóskerti lakótelepen végzett átfogó
környezeti tudat felmérés részeredményeit mutatja be. Vizsgálatainkból azokat
a részeket emeltük ki, amelyek a lakosság környezeti tudatosságára és
környezettudatos magatartására vonatkoztak.
A helyszín bemutatása és a felmérés módszere
Debrecen lakónépessége az 1960-as évektől gyors ütemben növekedett, így
a lakáshiányt csak a házgyári elemekből épített lakótelepekkel lehetett
enyhíteni. A város történetében utolsó házgyári lakótelepként készült el
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vizsgálatunk helyszíne, a Tócóskerti lakótelep. Az újonnan felépült lakótelepi
lakásokba beköltözők jelentős százalékát kisgyermekes családok tették ki, így
elmondható, hogy a lakótelepre az építkezések befejezése után igen fiatal
korszerkezet volt jellemző. Az idő előrehaladtával az idősebb korosztályok
aránya fokozatosan növekedett a lakótelepeken, ma a középkorúak dominálnak.
A környezeti tudatosság felmérésére azért választottunk egy lakótelepet,
mert a lakótelepeket a városokon belüli önálló működési egységként is
kezelhetjük. Egy lakótelepre tekinthetünk úgy, mint egy kisebb településre,
ugyanis területén megtalálhatók gyermek- és oktatási intézmények (bölcsőde,
óvoda, általános iskola, gimnázium és szakközépiskola), egészségügyi
létesítmények (általános orvosi ellátás, fogászati rendelés) és számos
szolgáltatás (élelmiszerüzletek, posta, presszók és sörözők, szépségápolási
szolgáltatások, ruházati és egyéb üzletek). Ezeken kívül a Tócóskerti
lakótelepen katolikus és református templom is szolgálja a hívek igényeit,
valamint a nemrégiben épült uszoda épülete is tovább gazdagítja a lakók
kikapcsolódásra és sportra alkalmas lehetőségeit. A 2001-es népszámlálás során
21178 fő lakott itt, amely lélekszám becslések szerint csekély mértékben (1–
2%-kal) csökkent, bár pontos és aktuális adat nem állt rendelkezésünkre. A
felmérés szempontjából a feltételezett csökkenés lényegtelennek számított.
A mintaszám 200 fő volt, de csak a 14–70 év közötti lakókat kérdeztük
meg, ami közel 1,5%-os mintát jelentett. A mintavételt „random walk”
módszerrel végeztük el 2008-ban. A kérdőív 24 kérdést tartalmazott, amelyek
közül tizenegyben kérdeztünk rá a válaszadók mindennapi tevékenységeire.
Jelenleg tanulmányunkban az ezekre adott válaszokat dolgoztuk fel. A
kérdések feleletválasztós, vagyis zárt kérdések voltak, ami a megkérdezettek
időráfordítása szempontjából előnyösnek bizonyult. A személyes lekérdezés
lehetőséget adott egy-egy válasz hátterének tisztázására, ill. szükség szerint
(amennyiben a megkérdezett számára valami nem volt világos) a kérdőívvel
kapcsolatos magyarázatra.
A kérdésekre adott válaszok feldolgozása
Az első kérdéssel arra kerestük a választ, hogy a városban felszerelt
visszaszámlálós lámpáknál leállítják-e az autójuk motorját, ha hosszabb ideig
kell várakozniuk. Olyan válaszadók is voltak, akik nem rendelkeztek
gépjárművel, így tőlük azt kértük, hogy aszerint válaszoljanak, hogy
családtagjaik, ismerőseik mit szoktak ilyen esetekben tenni. Az eredmény: 62%
nem állítja le a gépkocsiját a hosszú pirosnál, 38% pedig kikapcsolja a motort.
A gépkocsik motorjának leállítása csak akkor kedvező környezetvédelmi
szempontból, ha 40 másodpercnél többet kell várakozni. 40 másodperc felett az
egyhelyben álló, működő gépkocsi több szennyező anyagot bocsát a
környezetbe, mint amennyit a leállítását követő újraindítás során produkál. Az
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egyik válaszadó férfi kifejtette, hogy ő azért nem állítja le az autóját, mert egész
nap azzal közlekedik és véleménye szerint a sok leállítás-beindítás tönkretenné
az autója önindítóját.
A 2. kérdésben arra kerestük a választ, hogy a lakótelep területén
elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőket milyen rendszerességgel veszik igénybe
a lakosok. A 12 szelektív hulladékgyűjtő szigetet kifejezetten szabályos
távolságokra (400–500 méterre) helyezték el egymástól, így azok behálózzák az
egész lakótelepet. A válaszadók 61%-a visz a szelektív gyűjtőkbe rendszeresen
(hetente vagy kéthetente) hulladékot; 32%-uk ritkábban, de szelektíven
szétválogatott hulladékát a kihelyezett gyűjtőkbe helyezi. A megkérdezettek
7%-a soha nem visz a gyűjtőkbe hulladékot. A megkérdezettek szóbeli
kiegészítéseiből az is kiderült, hogy a 12 gyűjtősziget nem elegendő a 21000 fős
lakótelep számára. Az egyik hölgy azért döntött úgy, hogy nem veszi igénybe a
szelektív gyűjtőket, mert a hozzá legközelebb eső gyűjtőszigetnek 7 darab
egyenként 87 lakásos háztömb hulladékát kellene befogadni, azonban a gyűjtők
állandóan tele vannak, így mellé kénytelenek pakolni, aminek következtében a
gyűjtők és környékük mocskosak és bűzösek. Kérdésünkre, hogy ha
kulturáltabban néznének ki a gyűjtők, hajlandó lenne-e hulladékát szelektíven
gyűjteni és odavinni, igennel válaszolt. A gyűjtőkbe sokszor azért fér bele
kevesebb műanyag hulladék, mert a lakosok figyelmen kívül hagyják a
„Tapossa laposra!” instrukciót. Ez a problémát az újabb típusú gyűjtők esetében
úgy oldották meg, hogy kör alakú nyílás helyett egy lapos nyíláson keresztül
lehet a műanyag gyűjtőbe hulladékot helyezni.
Az A.K.S.D adatai szerint a városban szelektíven gyűjtött hulladékok
mennyisége az elmúlt években megsokszorozódott, amely nagyon pozitívnak
tekinthető. Azonban sajnálatos tény, hogy a gyűjtőszigeteket számos esetben
randalírozók felgyújtják, s ilyen esetek a Tócóskerti lakótelepen is előfordultak.
A 3. kérdésben arról kérdeztük a lakosokat, hogy igényt tartanának-e a már
meglévő 3 típusú (papír, műanyag, üveg) szelektív gyűjtőkön kívül újabb
típusokra. Ennek a kérdésnek a megválaszolása előtt azonban el kell
mondanunk, hogy néhány válaszadó megemlítette, hogy annak is örülnének, ha
a meglévőket gyakrabban ürítenék. 85% válaszolta, hogy szeretné, ha újabb
típusú gyűjtők kerülnének kihelyezésre, míg a többiek nem tartanak igényt
újabb típusú gyűjtőkre.
A 4. kérdésben azt tudakoltuk, hogy pontosan milyen típusú gyűjtőket
szeretnének látni a lakótelep területén. A felkínált három választási lehetőség
(fémdoboz gyűjtő, tetrapak-doboz gyűjtő, egyéb) közül ennél a kérdésnél több
választ bejelölhettek a megkérdezettek. A külön tetrapak-doboz gyűjtő azért
került a választási lehetőségek közé, mert a kérdőív elkészültekor és a
kérdőívezés megkezdésekor még nem szerepelt a műanyag gyűjtőkön, hogy
ezeket is bele lehet tenni, illetve ezek a dobozok olyan többletet jelentenek,
hogy a külön gyűjtőedény indokoltnak tekinthető. A fémdoboz és a tetrapak181
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doboz gyűjtők iránt a legnagyobb az igény, de érdekes volt az „egyéb”
kategória is. 15-féle válasz érkezett arra, hogy milyen egyéb típusú gyűjtőre
tartanának igényt a Tócóskerti lakótelep lakosai. Az 1. ábra szemlélteti, mi volt
az a 15-féle válasz, amely az egyéb hulladékgyűjtő típusra érkezett a
megkérdezettektől. A válaszok között szerepelt a papírgyűjtő is. Aki ezt a
választ adta, biztos, hogy soha életében nem törődött a szelektív
hulladékgyűjtéssel, különben tudná, hogy ilyen gyűjtő már van. Ugyanakkor a
válaszok között szerepel a műanyag reklámszatyor gyűjtő is, amely mára
értelmetlenné vált, hiszen most már a műanyaggyűjtőbe beletehetők a PET
palackok, a műanyagok, a fóliák, a zacskók, az italos kartonok és az alumínium
dobozok is. Az 1. ábráról leolvasható, hogy érkeztek irreális válaszok is: nem
várható el például, hogy az akkumulátorokat a meglévőkhöz hasonló
gyűjtőszigetekben lehessen gyűjteni, s ugyanez igaz egy komplex
veszélyeshulladék-gyűjtőre is. A legtöbben elemgyűjtőt szeretnének a lakótelep
területére, ez érthető, ugyanis a háztartások legkülönfélébb berendezései
működnek elemmel (pl. távirányítók, órák, elemes játékok). Valószínű, hogy a
lakótelep területére egyhamar nem kerül újabb típusú szelektív gyűjtő, ugyanis
a lakossági hulladékudvar a lakosok számára elérhető távolságban helyezkedik
el, illetve az elemek és a fénycsövek leadhatók a lakótelep területén, illetve a
lakótelephez közeli üzletekben (fényforrás gyűjtő – PROFI, használt elem
gyűjtő – PENNY MARKET, TESCO).
Milyen egyéb típusú szelektív gyűjtőre tartana
igényt?
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1. ábra. Milyen egyéb típusú szelektív gyűjtőkre tartanának igényt a Debrecen,
Tócóskerti lakótelep lakosai
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2007. júniusában a Tócóskert tér 1. szám alatti társasházban a
szemétledobót átépítették: egy egyszerű rendszer segítségével kiválasztható,
hogy műanyagot vagy egyéb kommunális hulladékot kíván ledobni a lakó. Egy
újabb automata (négy vagy öt hulladéktípust szétválogató) rendszert építettek be
2008-ban egy másik társasházba. Jelen tapasztalatok szerint a rendszerek jól
működnek, de tömeges terjedésük még várat magára. Ilyen új és egyszerű
rendszerek segítségével a szelektív gyűjtés iránt aktívan nem érdeklődő vagy
mozgásukban korlátozott emberek is bevonhatók a szelektív gyűjtésbe. Sokkal
könnyebb rávenni ezeket az embereket a szelektálásra, ha ez nem jár sok plusz
munkával, hiszen ugyanoda kell önteni a szétválogatott hulladékot, mint eddig a
vegyes hulladékot. Az A.K.S.D. nem számít fel magasabb szemétdíjat a
szelektíven szétválogatott hulladék elszállításáért, amely szintén segítheti a
„szelektív szemétledobók” elterjedését.
Az 5. kérdésben arra kellett választ adniuk a megkérdezetteknek, hogy mit
tesznek a háztartásban keletkező használt főzőolajjal (több választ is
bejelölhettek). A használt főzőolaj veszélyes hulladék, ezért is fontos, hogy mit
teszünk vele. A legjobb az lenne, ha összegyűjtenénk a főzőolajat egy műanyag
vagy üveg edényben, ezt pedig leadnánk a lakossági hulladékudvarban. Ilyen
válasz egyik megkérdezettől sem érkezett.
Elfogadhatónak tekinthető, hogy a válaszadók 48%-a zárt edényben a
kukába helyezi az olajat, innen már csak egy lépés, hogy ha többet gyűjtenek,
elvigyék a hulladékudvarba, amely ingyenesen gondoskodik annak
megsemmisítéséről. 30% a WC-be, 11% pedig a csapba önti a használt
főzőolajat. Egyik sem tekinthető jó megoldásnak, mégis a csap a legrosszabb
megoldás, ugyanis az olajtól a vezetékek és a csatornák elzsírosodnak, és a
dugulás veszélye mellett élőhelyet biztosítanak többek között olyan kellemetlen
rovaroknak, mint a csótány. A három megadott választól eltérő módon szabadul
meg a használt olajtól a válaszadók 11%-a, akik az egyéb kategóriát
választották; illetve ebbe a kategóriába kerültek azok a válaszok is, amelyek
szerint a válaszadó háztartásában nem keletkezik használt főzőolaj (vagy
hozatják az ételt, vagy zsírral főznek).
A 6. kérdéssel arra kerestük a választ, hogy ha a használt főzőolaj számára
is lenne külön szelektív gyűjtő olyan távolságban a lakásoktól, mint a már
működő szelektív gyűjtők, akkor igénybe vennék-e. A válaszadók 74%-a venné
rendszeresen igénybe a gyűjtőt. Ezen eredmény alapján egy megfelelően
méretezett és rendszeresen ürített gyűjtő sokat segítene abban, hogy a használt
olaj jelentős százaléka végső soron ne a környezetünkbe kerüljön ki.
A lejárt szavatosságú gyógyszerek veszélyes hulladékok, mégis nagy
számban kerülnek a kommunális hulladékba. 2006. január elsejétől a
gyógyszertárakban kihelyezett gyűjtődobozba dobhatjuk bele a lejárt
szavatosságú gyógyszereket. Hogy ezzel a ténnyel tisztában vannak-e a
Tócóskerti lakótelep lakosai, arra a 7. kérdéssel kerestük a választ. Viszonylag
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kedvező képet kaptunk a lakók tájékozottságáról, hiszen a megkérdezettek 84%a tudott erről a lehetőségről.
Arra is rákérdeztünk azonban (8. kérdés), hogy milyen gyakran viszik
vissza a gyógyszertárakba a lejárt szavatosságú gyógyszereket. A
megkérdezettek közül 21% mondta azt, hogy évente egyszer viszi vissza a lejárt
gyógyszereket, 16% teszi meg ritkábban. A válaszadók 47%-a nem, vagy csak
igen kevés gyógyszert használ, így nem marad meg gyógyszere; 16%-a pedig
nem viszi vissza a lejárt szavatosságú gyógyszereit, melyek így minden
bizonnyal a kommunális szemétbe kerülnek.
Mint említettük, Debrecenben az A.K.S.D. lakossági hulladékudvart
működtet, amely minden debreceni lakos számára ingyenesen vesz át hulladékot
(meghatározott típusú hulladékot). A hulladékudvar az István úton található,
igaz nem az út lakótelepet határoló részén, mégis közel a lakótelephez. A 9.
kérdéssel arra kerestük a választ, hogy vajon a Tócóskert lakói tisztában
vannak-e a hulladékudvar létével. A válaszadók 63%-a tudott a
hulladékudvarról. A 10. kérdésben azt szerettük volna megtudni, hogy az
emberek tisztában vannak-e azzal, hogy milyen típusú hulladékok adhatók le a
hulladékudvarban. A hulladékudvar 4 típusba sorolja azokat a hulladékokat,
amelyeket átvesz a lakosoktól, ezek a következők: veszélyes hulladékok,
csomagolási hulladékok, zöldhulladék és egyéb hulladéktípusok. Ebbe a 4
kategóriába besorolható válaszokat értékeltük megfelelő válaszokként (66%).
Volt olyan, amikor egyszerűen azt válaszolták a megkérdezettek, hogy nem
tudják, mit vesz át a hulladékudvar, és voltak, akik különféle tippeket mondtak,
hogy milyen hulladékok adhatók le.
Az eredmények nem tekinthetők egyértelműen pozitívnak, ugyanis nem
mondható meg, a helyes válaszok hány százaléka mögött áll tudás, illetve hány
százaléka csupán csak tipp.
A környezeti tudatosságot felmérő utolsó kérdéssel azt kívántuk megtudni,
hogy azonos típusú élelmiszerek közül, melyiket vásárolják meg: azt, ami
biotermék, vagy ami olcsóbb. A megkérdezettek alacsony átlagjövedelmüknek
megfelelően több, mint 78%-ban választják az olcsóbb termékeket, míg 17%-uk
a bioterméket vásárolja meg az ugyanolyan típusú élelmiszerek esetében. A
válaszadók 4%-a nem találta magára igaznak ezt a két kategóriát, és ettől eltérő
választ adott, az ő válaszaik így az egyéb kategóriába kerültek.
Végül a lakók környezeti tudatosságának és magatartásának összesített
értékelésére elkészítettük az 1. táblázatot. Ebben azokat a kérdéseket foglaltuk
össze, amelyekre a válasz eredetileg is „igen” vagy „nem” lehetett, továbbá
amelyekre adott válaszokat egyszerűen lehetett igenre vagy nemre konvertálni.
Így például a használt gyógyszerek sorsára utaló válaszok esetén szerepelhetett
„az évente egyszer”, az „ennél ritkábban” viszem vissza a gyógyszertárba
válasz, de az is, hogy „nem, vagy kevés gyógyszert használok, így nincs
maradék”, vagyis nincs mit visszavinni. Környezeti szempontból valamennyi
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válasz kedvező, hisz az eredmény így fogalmazható meg: a lejárt szavatosságú
gyógyszer a környezetbe nem kerül ki. Az 1. táblázatban ezeknek az
egyszerűsített válaszoknak az arányát látjuk, s ez lehetőséget ad a lakók
környezeti tudatosságának, magatartásának összefoglaló értékelésére.
Megállapíthatjuk, hogy az esetek többségében viszonylag kedvező kép
alakult ki a lakók ezirányú attitűdjéről. Az esetek többségében 70% fölött van
azok aránya, akik környezettudatosan cselekednek, vagy ilyen szándékkal
állnak az adott kérdéshez. (Ez utóbbira példa, hogy a főzőolaj szelektív
gyűjtésében való részvétel szándékát a lakosság 91%-a kifejezte, de ennek
infrastrukturális feltételei egyelőre nincsenek meg.) Két esetben azonban
kedvezőtlen eredményt kaptunk. A hosszú pirosnál az autósok többsége nem
állítja le járműve motorját, holott Debrecenben sok belvárosi kereszteződésben
van visszaszámlálóval ellátott forgalomirányító lámpa, és ezek többségénél a 90
másodperces várakozási idő jellemző. Ezen a téren további felvilágosító
munkára van szükség.
A másik kritikusnak mondható terület az elhasznált főzőolaj elhelyezése. Itt
ugyan a megkérdezettek 59%-a a jobb megoldások valamelyikét választja, de a
41%-os rossz megoldás is soknak számít, és a jobb megoldások sem
tökéletesek. Ebből adódik a feladat, hogy megoldást kell találni a háztartásban
összegyűlt elhasznált főzőolaj szervezett gyűjtésére.
Végül szólnunk kell az élelmiszervásárlási szokásokról. A válaszokból
egyértelművé vált, hogy a termékek ára határozza meg, milyen élelmiszert
vásárolnak a lakótelep lakói. Ennek több oka lehet. Nyilvánvalónak látszik,
hogy a lakosság jövedelmi helyzete meghatározó ebből a szempontból, de az
egyéb okok között nem szabad figyelmen kívül hagyni a következőket.
Hazánkban a biotermékek választéka meglehetősen korlátozott, holott
természeti adottságaink kedvezők ezek előállításához. A lakosság nem elég
tájékozott a tömegtermékek és a biotermékek közötti különbségekről, az
utóbbiak kedvezőbb élettani hatásairól. Fejleszteni szükséges a vásárlói
tudatosságot. Néha a biotermékek forgalmazásában is előfordulnak csalások s
ez megrendítheti velük kapcsolatban a vásárlók bizalmát. Mindezen gondok
figyelembevételével összefoglalóan azt állapíthatjuk meg, hogy a lakótelep
lakóinak környezeti tudatossága hazai összehasonlításban (v.ö.: Szirmai, 1999,
2003) jónak mondható.
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1. táblázat. Összesítő táblázat a környezeti tudatosságot és magatartást kutató
kérdésekről
Leállítja-e autóját, ha hosszabb pirosnál várakozik?
Igen
38%
Nem
62%
Szelektív hulladékgyűjtést végez-e?
Igen
93%
Nem
7%
Újabb szelektív gyűjtőre igényt tartana-e?
Igen
85%
Nem
15%
Használt főzőolaj elhelyezését hogyan oldja meg?
Jobb megoldás
Rosszabb megoldás

59%
41%

Használt főzőolaj szelektív gyűjtésében részt venne-?
Igen
91%
Nem
9%
Tudja-e, hogy a gyógyszertárak gyűjtik a lejárt szavatosságú
gyógyszereket?
Igen
84%
Nem
16%
Mi a lejárt szavatosságú gyógyszerek sorsa?
Környezetbe nem kerül ki
84%
Kikerül
16%
Milyen élelmiszert vásárol?
Olcsó terméket
78,50%
Bioterméket
21,50%
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A 19. század első évtizedei rendkívül jelentős változásokat hoztak a
tematikus kartográfia történetében. A természettudományok fejlődése, a
rendszeres mérésen alapuló adatgyűjtés nagyobb és sűrűbb földrajzi adatbázist
eredményezett, amelyet ábrázolni kellett. Ehhez járult ugyanakkor az
államigazgatás-tanból, politikai aritmetikából és valószínűség számításból
kifejlődő statisztika tudománya is, amely sajátos megjelenítési módszereket
igényelt. A topográfiai és korográfiai (földrajzi) térképek fejlődése adta az
alapot, az új sokszorosítási technikák pedig lehetővé tették a korábbinál
nagyságrendekkel több, olcsó és színes tematikus térkép előállítását.
A feltételek fejlődést eredményeztek a tematikus módszerek terén is, ahol a
század első felében kialakult a tematikus módszertan, a tematikus szaktartalom
térképi ábrázolásának elmélete és gyakorlata.
Míg a korábbi térképek, a geofizikai térképeket kivéve, főként tematikus
minőségi információt hordoztak, addig a 19. század térképészetében a hivatalos,
rendszeres statisztikai adatgyűjtés mennyiségi adatai új ábrázolási kérdéseket
vetettek fel. A rajzi megjelenítés módszereit statisztikusok, közhivatali
teendőket ellátó matematikusok és mérnökök próbálták ki először.
A tematikus kartográfia mai ábrázolási módszereinek legtöbbjét 1800 és
1860 között már nemcsak kigondolták, de többszörösen módosítva, különböző
témák megjelenítésére a gyakorlatban is elterjedten alkalmazták. A fejlődés
eredményeképpen a módszerek tudományos közkinccsé, a térképolvasók
számára megszokottakká váltak.
A kezdetek
A tematikus kartográfia születésének időszaka a 19. század, mégis azt
mondhatjuk, hogy tematikus térképek nagyon régóta készülnek. A
térképtörténetet áttekintve számos olyan korai ábrázolást találunk, amelyek
megfelelnek a tematikus térkép mai fogalmának.
A legkorábbiak közül való például az ókori Kínai Birodalomból (Kr. 168)
ránk maradt katonai térkép (Chang, 1979)), vagy ide sorolhatjuk a középkor
klímazónás világtérképeit. Leginkább azonban az úttérképek között találunk
olyanokat, amelyek világosan mutatják a tematikus térkép jegyeit.
A 4. századból származó római úttérkép 1507-ből előkerült 12. századbeli
másolata a Tabula Peutingeriana. A térkép nevét első tulajdonosáról, az
augsburgi humanista Konrad Peutingerről (1465-1547) kapta. Nyomtatásba az
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egész művet Abraham Ortelius (1527-1598) jelentette meg 1598-ban fakszimile
térképként. Ez a 682 cm hosszú, de csak 34 cm széles pergamentekercs a Római
Birodalom úttérképe. A térkép fő mondanivalója a vörös vonalakkal megrajzolt
úthálózat. Az út menti településeket fontosságuknak megfelelően négyféle jel
ábrázolja.
Erhard Etzlaub (1460-1532) nürnbergi mester úttérképe 1500 körül készült,
és a Rómába vezető zarándokutakat mutatja. A pontsorokkal jelzett
zarándokutak minden pontja 1 német mérföldet (7420,4 m) jelez, ezáltal az út
hossza a sík területeken meglepő, ± 2%-os pontossággal megállapítható. A
térképhez csatolt kis leírás, a „Register” alapján utólag színezték a fametszetes
nyomatot. Az egyes országok különböző színfelületeket kaptak, Magyarország
például a „fűzöldet”, – így Etzlaub műve Európa első politikai térképének is
tekinthető.
A korai térképek között számos, az utazást segítő különleges tájékozódási
eszközt találunk, nemegyszer sajátos grafikai formában. Utóbbira példa a
mágnestűn alapuló hajózást segítő térképtípus, az 14. századtól feltűnő
portolántérképek irányvonalas, navigációt segítő hálózata.
A jelmódszer alkalmazása
A 16. század jelentős változást hozott a térképjelek alkalmazása terén. A
tájat egységes méretarányban ábrázoló korográfiai térképeken egységessé
válnak a jelek; a fejlődés az oldalnézeti jelektől az alaprajzi jelek felé halad.
Philipp Apian (1531-1589) Ingolstadtban 1568-ban kiadott „Bairische
Landtafeln” című munkája változatos jelekkel mutatja be az ipari és gazdasági
telephelyeket, üveghutákat, só lepárlókat, bányákat. Ezek a jelek szolgáltak
alapul a későbbi tematikus térképeken használt jelmódszer kialakításához.
A korabeli korográfiai térképek felületi jeleit, amelyek általában a terep
növényzettel való fedettségét (erdő, mocsár, szőlő) szemléltették, a
későbbiekben átvették a tematikus térképek is a felületi elterjedést mutató
objektumok ábrázolására.
A különböző típusú vonalak, amelyek a közlekedési útvonalak vagy a
politikai határok jelölésére terjedtek el, szintén átkerültek a tematikus
kartográfia eszköztárába. Rendelkezésre állt az atlasz- és ország térképeken már
jól ismert módszer, a különböző megírások felületi jelzésként történő használata
is.
Ezek a rajzi megoldások a 18. század elején már viszonylag széles körben
ismertek voltak a korabeli tematikus térképeken. A pont-, vonal- és
felületjeleket először a különféle minőségek ábrázolására használták.
A jelenségek elterjedését bemutató korai tematikus térképekre példa
Gottfried Henschel 1741-es nyelvelterjedési térképe, amely pontozott vonallal
határolt színes felületekkel mutatja be a nyelvterületeket, az írott nyelvet pedig a
190

A tematikus kartográfia kialakulása

legismertebb imádság, a „Miatyánk” első sorának a megfelelő területen
elhelyezett megírása mutatja be. Magyarország területén a „Mi Alyanc kivagy a
mennyekben” jelenik meg. Christopher Packe (1686-1749) angol orvos Kent
grófságról készített 1743-ban egy tematikus, általa „PhilosophicoChorographical-nak” nevezett térképet, melyen az emberi keringési rendszer
mintájára ábrázolta a domborzatot és a vízrajzot. A korai geológiaigeognosztikai térképezés úttörői a francia Jean Étienne Guettard (1715-1786) és
Philippe Buache (1700-1773), akik mineralógiai térképeiken a felületi színezés
mellett közel ötven különböző kőzet- és ásványjelet alkalmaztak. Nagyszámú
jelet találunk Wilhelm Crome (1753-1833) 1782-es gazdasági térképén is,
amely a későbbiekben számos térképszerkesztőnek szolgált példaként.
A diagrammódszer kialakulása
Bár hosszú hagyományra tekint vissza a térképeken a kisebb-nagyobb
viszonynak jellel történő bemutatása, az értékek, azaz a mennyiségi információk
összehasonlító ábrázolása azonban csak a 18. század végén, a diagramok
szerkesztési elveinek kialakulása után vált elterjedté.
A fejlődés a koordinátaelv megalkotásával indult, majd az analitikus
geometria eredményeit felhasználva a statisztikai adatok rajzi formában,
diagramban való ábrázolásával tetőzött.
A 14. századi olasz matematikus, Nicole Oresme (kb. 1320-1382) az idő, a
sebesség és a távolság fogalmainak ábrázolásához használt grafikus módszert,
amelyet a térképkészítésnél már az ókorban alkalmazott földrajzi koordináta-elv
mintájára alkotott meg. A modern analitikus geometria módszerét René
Descartes (1596-1650) 1637-ben, Pierre Fermat (1601-1665) pedig 1679-ben
kiadott könyvében mutatta be. A koordináta geometria azonban viszonylag
lassan terjedt el a 17. század második felében.
A statisztikai adatok rendszeres gyűjtése és elemzése a 17. század közepén,
a népességtudomány területén kezdődött. Ekkor jelentek meg az első statisztikai
táblázatok a népességváltozással kapcsolatosan. Az úttőrök között volt Edmond
Halley (1656-1742) angol matematikus és csillagász is, aki halálozási
statisztikával is foglalkozott, és Breslau (Wroclav) adatait táblázatos formába
foglalta. A demográfiai és gazdasági területeken folyó adatgyűjtéssel lépést
tartott a természettudományos statisztika is. A 17. század közepétől elterjedten
használták a hő- és légnyomásmérőket, ezért nem meglepő, hogy a brit Királyi
Társaság lapjában, a „Philosophical Transactions”-ban a következő évszázad
elejétől meteorológiai táblázatok jelentek meg. A rajzi módszerek
felhasználásában a statisztika területén az angol Charles Davenant (1656-1714)
és William Petty (1623-1687), valamint a német Johann Peter Süssmilch (17071767) járt élen.
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Joseph Priestly (1773-1804) a londoni „Chart of Biography” című 1765ös, és a „New Chart of History” című 1769-es munkáiban jelentős történelmi
személyek életét, születésük és elhalálozásuk időpontját egy idővonal
(koordináta tengely) mentén sorrendben, fekete pálcikákkal jelenítette meg.
Ezzel neki tulajdonítják a pálcikadiagram megalkotását.
Priestly eljárásának sikere William Playfair (1759-1823) angol közgazdászt
arra ösztönözte, hogy a statisztikai adatokat grafikus módszerrel, az általa
„lineal arithmetic”-nek nevezett eljárással hasonlítsa össze. Playfair számos
diagramforma megalkotójának számít, aki még a statisztika kifejezés angol
nyelvű felbukkanása előtt különféle grafikonokat, oszlop- és kördiagramokat
használt. (A statisztika fogalom 1787-ben a Londonban kiadott „A Political
Survey of the Present State of Europe” című műben jelent meg először.) A
felületdiagramok általa kidolgozott módszerét először a Londonban 1801-ben
kiadott „The Statistical Breviary” című művében alkalmazta. Kör- és osztott
kördiagramok segítségével hasonlított össze népességi adatokat. Négy
táblázatban vetette össze az európai államok és városok területét és népességét.
Területarányos értékábrázolást alkalmazott, a kördiagramok méretét az ábrázolt
értéknagyságokból vezette le. Playfair olyan alkotószellemű emberekkel
dolgozott együtt, mint James Watt, a gőzgép feltalálója, aki egy automatikus
diagramrajzoló berendezést szerkesztett.
A mozgásvonalak módszere
Különleges nehézséget jelent, ha a térképen a térbeli és időbeli változás
bemutatása a cél. A régi térképeken a mozgást érzékeltette például a
világtérképeket övező kerubok szájából kifújt levegő, és a fellegek, vagy a
hullámzó tenger rajza.
Az első tematikus ábrázolások között voltak a hajózást segítő térképek,
melyeken a tenger és a szél mozgását szalagszerű, mozgást kifejező jelek
szemléltették. Athanasius Kircher (1602-1680) 1665-ben Amszterdamban
megjelent világtérképe, a „Tabula geographico hydrographica motus oceani
currentes…” a tengeráramlásokat mutatja be ilyen ábrázolással. Húsz évvel
később, 1685-ben Eberhard Happel (1647-1690) „Die Ebbe und Fluth auff
einer flächen Landt Karten fürgestellt” című térképén tűnnek fel ismét
áramlásvonalak. Kircher és Happel egyaránt az irány jelzése nélkül ábrázolták a
mozgást, amelynek finom vonalait rézmetszetről sokszorosították.
Halley 1686-ban a Királyi Társaság folyóiratában a passzátszelekről írt
cikke mellékleteként közölte a világ első, nyomtatott meteorológiai térképét. A
szélerősség és a szélirány együttes kifejezésére olyan jelkulcsot dolgozott ki,
melyeken a szél felőli oldalon elvékonyodó vonalkák elrendeződése a hátszéllel
haladó hajó nyomvonalát rajzolják ki. A szögtartó Mercator-vetület, amely a
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szélességi köröket 10°, a hosszúságot 15°-onként, vagyis egyórás időközönként
tüntette fel, lehetővé tette a szélirány pontos ábrázolását.
Az óceáni áramlások tanulmányozása megélénkült a 18. század végén,
főként a Golf-áramlás vizsgálata kapcsán. Benjamin Franklin 1786-ban az
American Philosophical Society lapjában tette közé az áramlást vonalakkal és
nyilakkal szemléltető térképét, amelynek bal felső sarkában egy melléktérképen
a heringek vándorlását mutatta be. Ezen a kis térképen a halrajok éves
vándorlásának útvonala rajzolódik ki a sok-sok kicsiny, halformájú jelből. A
vándorlás időbeli lefolyását az áramlásvonalon található római számok
mutatják, amelyek a hónapokat jelölik.
Az izovonalak megjelenése
Az izovonalak, az azonos értékeket mutató pontokat összekötő görbék
térképi megjelenése a 16. századra nyúlik vissza. A holland Pieter Bruinss
1584-ben kötötte össze először a Spaarne folyóról készített kéziratos térképén
az azonos mélységű pontokat.
Az első nyomtatott izobáttérképet a hazánkban is működött, és a Dunatérképe által híressé vált olasz Luigi Ferdinando Marsigli (1658-1730) adta ki
1725-ben. Az ábrázolás a francia Oroszlán-öbölben (Golfe du Lion), egy
nagyobb tengeri területen szemléltette a mélységeloszlást.
Ha a víz alatti hegyeket lehet így ábrázolni, akkor miért ne lehetne velük a
víz felettieket is? Így gondolkodott a svájci Bonifas Marcellin du Carla (17381816), aki 1771-ben a Francia Tudományos Akadémiának tett javaslatában a
módszert a tengeri és szárazföldi felszín ábrázolására egyaránt ajánlta. Du Carla
ötletét Jean-Louis Dupain-Triel (1722-1805) karolta fel, és 1791-ben oktatási
célból, a lejtősség szemléltetésére elkészítette Franciaország szintvonalas
térképét. Térképén száz méterenként az azonos magasságú pontokat kötötte
össze. Ezzel megszületett egy újabb izovonal, az izohipsza.
Az izovonalas ábrázolás korai alkalmazásának másik területe, a mágneses
deklináció szemléltetése, szintén szorosan kötődik a tengerhez. Az iránytű
használata az európai hajózásban a 12. században terjedt el, de csak később,
elsősorban a hosszabb felfedezőutakon ismerték fel a deklináció jelenségét. Azt,
hogy a mágnestű nem mindig mutatja pontosan a csillagászati északi irányt,
hanem attól kisebb-nagyobb mértékben eltér, elhajlik.
Az elhajlás, a deklináció mértékének szemléltetésére javasolta 1536-ban a
spanyol Alonso da Santa Cruz (1505-1567) az azonos deklinációjú pontok
összekötését. Az első kéziratos töredék, amelyen ilyen izovonalak, izogonok
vannak, a portugál Luis Teixiera (+1604) kb. 1585-ben készült vázlata a
Csendes-óceánról.
Athanasius Kircher jezsuita tudós 1641-ben leírta egy izogontérkép
elkészítésének módszerét, amelyet maga szándékozott elkészíteni. Talán ezt az
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elképzelést valósította meg a tematikus térképészet úttörője, Edmond Halley,
aki 1689-ben a Paramour nevű hajó kapitányaként hajózott az Atlanti-óceánon.
Az első tisztán tudományos célú hajóút feladata az volt, hogy a földi mágneses
tér változásait megfigyelje. Az eredményeket 1701-ben „A New and Correct
Chart shewing the Variations of the Compass int he Western and Southern
Oceans” jelentette meg. A következő évben Halley saját megfigyeléseit gyűjtött
adatokkal kiegészítve már deklinációs világtérképet adott ki. Az izogon
világtérkép magyar vonatkozású érdekessége, hogy a szárazföldi területen
áthaladó egyetlen vonal Magyarországon, a Duna vonalával párhuzamosan
látható. A méréseket az akkor éppen itt térképező Marsigli végezhette, aki
eredményeiről tudósította a Királyi Társaságot.
Halley a térképein alkalmazott izovonalakat még egyszerűen csak
görbéknek (curve lines) nevezte, később azonban ezeket már „halleyánus”vonalakként („Halleyan lines”) emlegették.
A korai geofizikai térképek közül kiemelkedik a világ első
földrengéstérképe, a magyar Kitaibel Pál (1757-1817) és Tomcsányi Ádám
(1755-1831) műve, amely az 1810-es móri földrengésről írt tanulmányuk
mellékleteként 1814-ben jelent meg. A Karacs Ferenc (1770-1838) metszette
kis térképen dőlt templomtornyok mutatják a rengések erősségét, nyilak jelzik
az első lökések irányát. A térképen pontozott vonal határolja az azonos
rázkódású területet.
A 19. század elején Alexander von Humboldt (1769-1859), a század
kiemelkedő géniusza ismerte fel először, hogy izovonalat bármilyen folytonos
jelenség ábrázolására fel lehet használni. Humboldt 1817-ben egy
térképvázlatot szerkesztett „Carte des lignes Isothermes” címmel, melyen a
Halley által a deklinációnál alkalmazott vonalak elvén az azonos hőmérsékletű
helyeket kötötte össze. Humboldt nemcsak alkalmazta, hanem izotermának el is
nevezte a vonalakat. Példája nyomán az „izo-” előtagú vonalak családja gyorsan
szaporodott.
A 19. század közepére általánosan elterjedtek a térképeken az izobárok
(légnyomás), az izodinamok (mágneses térerősség), az izogonok (deklináció),
az izoklinek (inklináció), az izohiéták (csapadék), az izotermák (hőmérséklet),
az izoszeizták (földrengéserősség).
Érdekes az Eduard Imhof (1895-1986) nyomán pszeudoizovonalnak,
álizovonalnak nevezett görbék fejlődéstörténete.
Leon Lalanne (1811-1892) francia mérnök 1845-ben javasolta az izovonal
módszer kiterjesztését a relatív értékek térképi ábrázolására is, együtt a
statisztikai felszín kialakításának ötletével. Lalanne javaslatát Carl Georg
Andrae (1817-18939) dán matematikus felhasználta, és tanácsai alapján Nils
Friedrik Ravn (1826-1910), a dán vízrajzi szolgálat tisztje (!) 1857-ben
„Populations Kaart over det Danske Monarki” címmel két térképet
szerkesztett, amelyek az 1845-ös és az 1855-ös népsűrűséget álizovonalakkal
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mutatták be. Petermann tekintélyes földrajzi lapjában 1859-ben jelent meg Emil
Sydow (1812-1873) tanulmánya, aki Ravn térképét is ismertetve rámutatott
arra, hogy az azonos magasságokat mutató görbék mintájára a népességeloszlást
szemléltető vonalak joggal nevezhetők izoplétának. A Sydow által a népesség
ábrázolására használt álizovonal elnevezésére javasolt izopléta nevet ezután
kiterjesztették minden olyan izovonalra is, amelyet nem pontos helyhez, hanem
felülethez köthető adatok alapján szerkesztettek. Angol nyelvterületen ma is ezt
az elnevezést használják, míg máshol az álizovonal megjelölés terjedt el.
A kartogrammódszer kialakulása
Az új ábrázolási módszer kialakulása a 19. század húszas éveiben szorosan
összefüggött a statisztikai hivatalok felállításával, az egyetemi statisztikai
oktatás fejlődésével. 1826-ban például a Monarchia hét egyetemén tanították ezt
a tudományágat. A statisztikai hivatalok adatgyűjtő és feldolgozó munkája
nyomán ebben az időszakban már rendelkezésre álltak az új típusú demográfiai
és gazdasági adatok.
A közvélemény statisztika iránti érdeklődését élesztették a szaporodó
statisztikai társaságok és folyóiratok is. Például 1837-ben alapították a London
Statistical Society „Journal”-ját, amelyben 1841-től kezdődően rajzi ábrázolások
is megjelentek. Kezdetben elsősorban népességi adatokat, de 1847-től már
gazdaságiakat is bemutattak.
A statisztikában a grafikus módszer hívei elsősorban demográfiai adatokat
dolgoztak fel így. Joseph Fourier (1768-1830) francia matematikus a
koncentrikus görbék megalkotásával járult hozzá az ábrázolás módszertanához,
Adolphe Quetelet (1796-1874) pedig 1827-től alkalmazta Belgiumban a
statisztikai adatok megjelenítését szemléltetési és elemzési célokból.
A kartogramok fejlődésének kiindulási helye Franciaország, ahol a
közigazgatási egységekre vonatkozó mennyiségi adatokat térképen ábrázolták.
Az új módszert kezdetben „Cartes figuratives”-nek nevezték, a kartogram
kifejezés csak az 1860-as években terjedt el, amikor már számos különböző
típusát alkalmazták.
A jelkartogramot első ízben Charles Joseph Minard (1781-1870)
alkalmazta, aki az 1830-as években kezdett intenzíven foglalkozni a
gazdaságföldrajz kérdéseivel. Térképe a francia megyék hús-szállításairól a
párizsi piacra 1858-ban jelent meg.
A 19. század második felére a területarányos jelek alkalmazása általánosan
ismertté vált az objektumok nagyságának érzékeltetésére, főként körök és
négyzetek formájában.
A statisztika tudományának térhódításával a közigazgatási egységekre
vonatkozó relatív adatok, mint területi átlagértékek már rendelkezésre álltak
ekkora, és ez vezetett Franciaországban a felületkartogramok kifejlesztéséhez.
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Az első ismert példa Charles Dupin (1784-1873) francia közgazdász
nevéhez fűződik, akinek felületkartogram térképe1827-ben Párizsban jelent meg
„Carte figurative de l’instruction populaire de la France” címmel.
Berlinben 1828-ban adták ki az „Administrativ-statistischer Atlas vom
Preussischen Staate” című huszonkét lapból álló művet. A népsűrűségi
térképen a népsűrűséget tizenhét különféle színnel ábrázolták a sárgától a
bíborig. Ez a térkép az első klasszikus értelemben vett felületkartogram, amit az
angol szakirodalom „choropleth map”-nak nevez. Levéltári kutatások
kimutatták, hogy a jeles földrajztudósnak, Carl Ritternek jelentős szerepe volt
az atlasz létrehozásában.
Történeti adatok szerint Párizsban és Berlinben szinte egyszerre jelentek
meg a felületkartogramok, amelyek kategorizált felületi árnyalatok vagy
raszterek segítségével ábrázolták a relatív, azaz átlagértékeket.
Az 1830-as években a felületkartogramok szerkesztésével kapcsolatosan
már felmerült a vonatkozási felület kérdése is. Korán felismerték ugyanis, hogy
a nagy közigazgatási egységekre való vonatkoztatás nem ad valóságos képet.
Quetelet 1831-ben a folyamatos árnyalatok alkalmazásával keresett megoldást.
További finomításokkal még 1840 előtt elkészítették az első olyan térképeket,
ahol a vonatkozási felületek földrajzi tájegységek voltak. Ezeket a térképeket
ma „dazimetrikus” térképeknek nevezik Szemenov Tiensanszki orosz térképész
nyomán, aki 1822-ben az Európai-Oroszország népességtérképének címében
használta ezt a kifejezést.
Nagyobb méretarányú térkép az ír Henry Drury Harness (1804-1883)
munkája, aki 1838-ban Dublinban írt tanulmányához mellékelt atlaszában
közölte az Írország népsűrűségét dazimetrikus módszerrel bemutató, akvatinta
eljárással sokszorosított térképét. A módszert August Peterman is alkalmazta a
Londonban 1848-ban litografált „Cholera Map of the British Isles” című
térképén, és az 1849-es rézmetszésű, akvatinta-eljárással és kézi festéssel
készült Brit-szigetek népsűrűségi térképén.
A 19. század közepétől a felületkartogram számtalan változatát ismerték és
alkalmazták.
A mennyiségi értékek vonal mentén történő mozgásának szalagkartogram
alakban való bemutatása szorosan kapcsolódik a 19. század eleji vasútépítési
lázhoz, és a vasúti közlekedés rohamos terjedéséhez. A vonal mentén elmozduló
érték nagyságának a szalag szélességével való ábrázolását azonban még a 19.
század közepe előtt kiterjesztették más közlekedési eszközök és utak rajzi
megjelenítésére is.
A világ első szalagkartogram-térképét, korát messze megelőzően, a magyar
Miletz Imre készítette 1773-ban a Magyar Királyság só szállítási útvonalairól. A
térképen lázható jelek a sóhivatalokat, sólerakatokat, sóbányákat mutatják; a
feltűnő, vörös vonalak a só szállítás útvonalait szemléltetik. Érdekes módon a
szárazföldi szállításnál a kiindulási és célállomást egyenes vonalak kötik össze,
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míg a folyami szállításnál a vízfolyásokkal párhuzamosan kanyarognak a
szállítási útvonalakat jelölő vonalak. A térkép igazi értéke azonban az, hogy a
vonalak egységnyi szállított tömeget is jelentenek, tehát mennyiséget fejeznek
ki. Több párhuzamos vonal segítségével többszörös mennyiségek is
kifejezhetők.
Az első nyomtatott szalagkartogramok Harness vasútépítési jelentésének
mellékletében jelentek meg. Harness az értékekkel arányosan vastagodó
vonalakat tervezett, de a sokszorosítás során a rézmetszetes technikának jobban
megfelelő megoldást választottak: párhuzamos vonalakból rakták össze a
megfelelő
szélességű
sávokat
–
hasonlóan
Miletz
kéziratos
szalagkartogramjához. A szintén vasúti területen dolgozó belga mérnök,
Alphonse Belpaire (1817-1854) az 1840-es évek közepén három nagyméretű
lapon szalagkartogramokat szerkesztett, melyeken a közúti, vízi és vasúti
közlekedés nagyságát az egy közlekedési egységnek megfelelő mérték, fél
milliméter szélesség alapján számolta ki.
Harness és Belpaire munkáit azonban minden szempontból felülmúlta a
francia Minard, aki 1845 és 1869 között ötvenegy tematikus térképet készített.
Minard legtöbb ábrázolása a közlekedés és szállítás adatait mutatta be, a brit
szénexporttól a francia teheráru forgalmon keresztül az európai vasutak
személyszállításáig. A „carte figurative et approximative”-nek nevezett
szalagkartogram-térképein a mennyiségi és minőségi információk
megjelenítésére különböző szélességű, sokszor színes szalagokat használt.
A Franciaországban népszerű módszert Európa más országaiban alig
használták, és a 19. század második felére szinte teljesen elfeledték az eljárást.
A pontszórás-térképek fejlődése
Az abszolút értékek egységet vagy kategorizált értékegységet jelentő
pontokkal történő ábrázolása a tematikus térképeken egyértelműen
visszavezethető a viszonylag nagy méretarányú térképeken alkalmazott
jelmódszerre.
Példaként szolgálnak azok a 18. század utolsó harmadától a 19. század
közepéig megjelenő várostérképek, amelyeken a sárgaláz vagy a kolera
fellépését szemléltetik. Az egyik legismertebb mű az angol orvos, John Snow
1855-ös munkája, amelynek segítségével a szerző egyértelmű kapcsolatot
mutatott ki a kolera-megbetegedések és egy londoni közkútból származó ivóvíz
között. Snow térképe talán az első eset a tematikus kartográfiában, amikor
térkép nem szemléltető-, hanem kutatóeszközként működött, hiszen
segítségével megtalálhatták a fertőzések forrását.
Frére de Montizon 1830-as franciaországi népsűrűségtérképe az első
kisméretarányú pontszórás-térkép. A megyék lakosságát abszolút értékben,
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értékegység pontok segítségével (1 pont = 10 ezer fő) mutatja be; a pontokat a
szerző az adott felületen rendszertelenül elszórva rajzolta meg.
August Petermann 1857-ben készítette el Erdély népsűrűségi térképét,
amely a kor tekintélyes földrajzi lapjában, a „Petermann’s Geographische
Mitteilungen”- ben litografálva jelent meg.
Petermann nem alkalmazott igazi értékegység pontokat, ezért az első valódi
pontszórás-térképként a szakirodalom a svéd Thure Alexander von Mentzer
1859-es munkáját tartja számon, amely a Skandináv-félsziget népességét
ábrázolja.
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KLINGHAMMER, I.–TÖRÖK, ZS. 1995: A tematikus kartográfia fejlődése, In:
Klinghammer,I.–Török, Zs.–Pápay, Gy.: Kartográfiatörténet, ELTE
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A TISZA HULLÁMTERÉNEK HASZNOSÍTÁSA TISZATELEKTISZABERCEL KÖZÖTTI SZAKASZON A XX. SZÁZADBAN
DR. KORMÁNY GYULA

Bevezetés
Az árvízvédelmi töltések megépítése következtében az eredeti árterület két
részre különült el: a folyót kísérő, töltésekkel körülzárt hullámtérre – mely
továbbra is közvetlen és állandó vízhatás alatt maradt –, valamint a töltésen
kívüli, mentett oldalra.
A hullámterek a mentesített ártérhez képest sajátos topográfiai, hidrológiai,
klimatikus, talajtani adottságuk miatt különös figyelmet érdemlő életterek.
Ugyanakkor nemcsak sajátos életterek, hanem az erdészet és a mezőgazdasági
kultúrák számára is kedvező termőképességű termőhelyek, ezért az erdő- és a
mezőgazdaság szempontjából sem elhanyagolhatók. Viszonylagos érintetlenség,
a víz jelenléte a vízparti életközösségek kialakulásának és fejlődésének
lehetőségét teremti meg, ezért a hullámterek természetvédelmi, ökológiai
szempontból is igen értékesek. Igencsak jelentős szerepet töltenek be az üdülés,
fürdőzés, vízi sport és a zöldturizmus területén is. Mindezekből arra
következtethetünk, hogy a hullámterek hasznosítása igen sokrétű, ugyanakkor
azt is látnunk kell, hogy nem lehet korlátlan, önkényes, szükség van hatósági
előírásokra, szabályokra, amelyeknek tartalma a változó vízgazdálkodásiárvízvédelmi adottságoktól és az adott kor társadalmi-gazdasági helyzetétől,
igényétől függ.
A hullámtér hasznosítási lehetőségeit, formáit a vízügyi hatóságok
szabályozták, mely szerint a folyó partvonala és az árvízvédelmi töltések közötti
területet csak az árvédelmi érdekeknek megfelelően, jogszabályokban leírt
módon szabad hasznosítani. A jogszabályok pontosan meghatározzák a
hullámtér hasznosításának térszerkezetét, funkcióit. A vízgazdálkodási
lexikonban (1970) a következőket rögzítették: „az árvédelmi töltések mentén a
hullámverés elleni védelmet szolgáló véderdőket (nyárfát) kell telepíteni, a
partélhez csatlakozó szabadon tartandó sávban csak legelő- és rétgazdálkodás,
valamint káros feliszapolódást nem okozó, szántóföldi művelést szabad
folytatni. A középső sávban egyszintű szálerdőket kell telepíteni, illetve
egynyári kapásnövényeket, tavaszi kalászosokat célszerű termeszteni.”
A hullámtér hasznosítására vonatkozó szabályok követése az elmúlt
évszázadban nem mindenkor érvényesülhetett. A XIX. század végétől az 1940es évek közepéig a vízügyi szervek, a hullámtér birtokosai – a birtokosok
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legnagyobb arányban nagybirtokosok voltak – a vízügyi jogszabályoknak
szellemében igyekeztek eljárni (1. ábra). Az 1945. évi földreform után a
hullámtér területének nagyobb hányada kisbirtokosok tulajdonába került. A
tulajdonviszonyok megváltozásának következtében a korábbi évtizedekben
kialakult hasznosítási struktúra több helyen előnytelenül átalakult, csökken az
erdő, ugyanakkor szerény mértékben gyarapszik a gyep- és a szántó területe. Az
1960-as években a nagyüzemi mezőgazdaság kialakulása nyomán a hullámtér
területe is szövetkezeti- és állami tulajdonba került, s ettől kezdve törekednek az
árvédelmi érdekeknek megfelelően hullámtéri gazdálkodást folytatni,
hasznosítani. A rendszerváltás után a hullámtér birtokviszonyai újból
megváltoztak, a privatizáció következtében jelentősen növekedett a birtokosok
száma. Az elaprózott birtoknagyságok viszont több esetben nem támogatják a
komplex vízgazdálkodás követelményeit, feladatait, az egyéni gazdasági érdek
dominál.

1. ábra. Tiszai hullámtér vázlatos metszete
Jelmagyarázat: 1=töltésoldali kaszáló, 2=gyomszegély, 3=mocsári rét a töltés alján,
4=hullámtéri keményfás, 5=hullámtéri mocsárrét, 6=kubikgödör, 7=puhafás ligeterdő,
8=bokorfüzes, 9=folyóparti gyomtársulás, 10=árvízi szint, 11=Tisza
Forrás: Gallé L. nyomán (A Tisza és vízrendszere II. kötet, Szerk.: Teplán I. Budapest, 2003)

Tiszatelek-Tiszabercel közötti hullámtér főbb jellemzői
A vizsgált terület a Tiszának arra a szakaszára esik (565-585 fkm), ahol a
szabályozáskor több mint negyven százalékkal (43,0%) rövidítették az eredeti
meder hosszát. A hullámtér szélessége (hasonlóan a Tisza más részeihez) itt is
igen változó, keskenyebb (20-50 m-es) és szélesebb (1000-1800 m-es)
szakaszok váltogatják egymást. Legszélesebb az apátszögi- (1800 m) és a
hatvanorri- (1000 m) morotváknál. A legkisebb a meder és a gát közötti
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távolság a tiszateleki, a tuskolányi-lejárónál, valamint a tiszaberceli révnél (2.
ábra).
A Tisza hullámterének mai képe 150 év alatt a természet alakító és az
emberi beavatkozások eredményeként alakult ki. A Tisza magyarországi
hullámtere 460 km2 nagyságú, amely közel a Beregi-síkság területével azonos
kiterjedésű terület. Ebből a Tiszatelek-Tiszabercel közötti szakasz mindössze
3,2%-át (14,5 km2) adja, de magán viseli mindazokat a tulajdonságokat,
amelyek általában jellemzőek a hullámtér természeti adottságaira, a
mezőgazdasági földterület megoszlására, a gazdálkodás szerkezetére,
színvonalára.
A hullámtér művelési ágak szerinti megoszlása
Az első katonai térkép szerint (1782-1785) a jelenlegi hullámtérben
összefüggő ártéri erdő volt. A térkép a Tisza mindkét partján széles sávban
erdőséget tüntet fel, kivétel Karád (Tiszakarád), ahol fás legelő, cserjés és
szántó ékelődött a folyó és a mocsár közé. A XIX. század végén a III. katonai
felmérés szerint (1874-1884) a hullámtér arculata a folyó szabályozását
követően alig változott (2. ábra), az erdő területe továbbra is a legnagyobb
kiterjedésű művelési terület. Lényegesen kisebb a rét- és a legelő területe,
melyek jelentős része a levágott nagy kanyarulatok (apátszögi, hatvanorri, oláhzugi) által bezárt vizenyős részein alakultak ki. Az 1800-as évek végén a
jellemző területhasználat az erdő, mindössze 7-8%-a rét- és a legelőterület. A
XX. század első évtizedében a hullámtér művelési ágak szerinti megoszlása
csak annyiban változott, hogy a kubikgödrök a művelés alól kivett területek
arányát növelte. A két világháború között a szántó területi aránya növekszik,
ugyanakkor az erdő területe csökken.
A szántóterületek látványos növekedése az 1980-as években kezdődött,
köszönhetően a gyümölcsösök felszámolásának, valamint a rét- és a legelők
jelentős részének a feltörése adott lehetőséget a gyarapodásra. Mindez
összefügg a gyümölcs (főképpen az alma) értékesítési nehézségeivel, valamint a
szarvasmarha-állomány drasztikus csökkenésével. 2001-ben a szántóterület
aránya 19%, ami az 1950-es évekhez viszonyítva hatszoros növekedést jelent
(1. táblázat). A jövőben a szántóterület gyarapodásával nem számolhatunk, sőt
a csökkenése várható az őshonos fafajták, illetve az energia növények telepítése
miatt.
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2. ábra. A hullámtéri földhasználat megoszlása a XIX. század végén (1882-84)
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1. táblázat. Tiszatelek-Tiszabercel közötti hullámtér területhasználata a
XVIII-XXI. század között (%)
Művelés alól
kivett terület
1782-85
100
1874-84
8
79
13
1953-1960
3
7
7
69
14
1998-99
10
6
65
19
2001
19
5
48
28
Forrás: I., II. katonai felmérés, a Tisza vízitúrázók térképe (1994), Internet
Megnevezés

Szántó

Gyümölcsös

Rét-legelő

Erdő

Legszembetűnőbb változás az 1920-as években történt, amikor a szélesebb
gátmenti szántókon, holt medrek magasabban fekvő kanyarulataiban lévő
legelők és irtások helyén gyümölcsfákat telepítenek (3. ábra). A FelsőTiszavidék legnagyobb árugyümölcsösei Tuzsér és Tiszabercel közötti
hullámtérben alakult ki herceg Odescalky Zoárd, illetve Sédeni Ambrózy
Györgyné birtokán. Több száz katasztrális hold gyümölcsösben főképpen őszi
és téli almafajtákat telepítettek. A hullámtér talaja, mikroklímája kiváló
minőségű almatermesztés feltételeit biztosították. Az itt termelt alma több mint
80%-a exportra került, legtöbbet Ny- és É-Európába, illetve Kanadába
szállítottak.

1. kép. Az 1990-as évekből a legelő helyén szántóföld (Apátszög)
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3. ábra. A hullámtéri földhasználat megoszlása az 1950-70-es években

Forrás: A Tisza. A vízitúrázók térképe. Cartographia Kft., (1994) alapján szerkesztette a szerző
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Az 1930-as években a gyümölcsösök a hullámtér földterületének 6,7%-át
foglalták el, ez az arány az 1980-as évek közepéig változatlan maradt.
Az 1980-as években hazánk gazdaságában megjelenő válságjelenségek, a
piaci viszonyok megváltozása a gyümölcs ágazatban is éreztette negatív hatását.
Az ágazat jövedelemtermelő képessége tetemes mértékben leromlott, az
ültetvények művelése veszteségessé váltak, ami a gyümölcsösök – különösen az
almások – folyamatos felszámolásához vezetett. A kilencvenes évek elejére a
korábbi mintaszerűen művelt kiváló minőségű almásokat megsemmisítették.
Helyüket szántók és erdők foglalták el (4. ábra).
A hullámtér gyümölcstermelésben bármennyire is kedvezőek a természeti
adottságok, mégsem reménykedhetünk az újratelepítésükben. Ennek legfőbb
akadálya a megtermelt gyümölcsnek az értékesítési bizonytalansága
(bizonytalan piaci viszonyok), az önköltség alatti felvásárlási ár, valamint az
elaprózott birtokszerkezet, ami korlátozza a korszerű, versenyképes
gyümölcstermelési módok, eszközök alkalmazását.
A hullámtér földterületéből a rét- és a legelő a legnagyobb részt a XIX.
század végén foglalta el. Ezt követően évtizedekben folyamatosan, előbb lassú,
majd a XX. század végén zuhanásszerű csökkenés következett. A rét- és legelő
csökkenése a legtöbb esetben a szántóföld gyarapodását eredményezte. Kisebb
mértékben a gyümölcsösök és az erdők arányát növelte.
A XIX. század második felében (1874-1884) a hullámtér 8%-ára terjedt ki a
rét- és a legelő területe. Gyepterületüket elsősorban a morotvák által
közrefogott magasabb területein (pl. Apátszögi-, Hantvanorri-, Oláh-zugi
morotvák mentén), valamint az erdő nagyobb tisztásain találjuk. A két
világháború közötti években a rét- és a legelő területe alig változott, mindössze
1%-os csökkenést regisztráltak a korabeli statisztikai adatok. A II. világháború
utáni években (1950-1960) a harmincas években viszonyítva most is mindössze
1%-os a gyepterületek zsugorodása. Az 1960-as évektől kezdve viszont erőteljes
apadás következik. 1989-99-re 19%-ról 9%-ra csökken a rét- és a legelő
területe. 2001-ben csupán 5%-ot foglalnak el a hullámtér földterületéből a
gyepterületek.
A legelőterületek drasztikus csökkenése nem az elmúlt egy-két évtizedben
következett be. A jelenség elkezdődött a nagyüzemi mezőgazdaság
kialakulásakor, az 1960-as évek elején. A nagyüzemi istállózó állattartás
elterjedése és az egyéni, illetve a háztáji állatállomány rendkívüli
csökkenésének következtében állat nélkül maradtak a hullámtéri legelők. Ennek
köszönhetően a legelők jelentős részét szántóföldi művelés alá vonták, kisebb
területen erdőt telepítettek. A mélyebb részek legelői elmocsarasodtak, a
természet birtokába vette.
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4. ábra. A hullámtéri földhasználat megoszlása a XX. század végén (1998-99)

Forrás: A Tisza. A vízitúrázók térképe. Cartographia Kft., (1994) alapján szerkesztette a szerző
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A hullámtéri holtmedrek
Tiszatelek-Tiszabercel közötti hullámtér felszínét kisebb-nagyobb
kubikgödrök, medermaradványok (holtágak) teszik változatossá. A holtmedrek
a XIX. században a folyószabályozás nyomán alakultak ki. Az anyamedertől
elválasztott folyószakaszok új életet kezdtek élni, ugyanakkor megőrizték
kapcsolatukat az élő folyóval, ezáltal áradásuk során vízkészletük rendszeresen
megújul. Fennmaradásukat a Tisza tavaszi rendszeres elöntése biztosítja. A
gyakori árvizek következtében azonban fokozatos feltöltődés, zsugorodás
állapotában vannak.
A holtmedrek közül a legnagyobb Tisztatelek és Ibrány határában lévő
apátszögi, kisebbek a tiszaberceli oláh-zugi-, valamint az ibrányi hatvanorriholtág. A hatvanorri hullámtérben lévő holtágak az előrehaladott feltöltődésük
miatt már nem alkotnak összefüggő mederszakaszt, öt részre szakadtak (2.
ábra).
Hasznosításuk az idők folyamán változott. A XX. század második feléig
halászatban és a kenderáztatásban játszott kiemelkedő szerepet. Jelenleg
többségüket horgászvízként tartják számon, de fontos a turisztikai és rekreációs
szerepük is.
Az Apátszögi-holtág (5. ábra) a Tisza balparti hullámterén Tiszatelek és
Ibrány települések területén helyezkedik el. Területe 25 ha, hossza 3000 méter,
szélessége 45 m, átlagos mélysége 1,8 m, víztérfogata 176 ezer m3. Medrét a
Tisza árhullámai töltik fel. A meder feltöltődése előrehaladott. Főleg a rétlegelő feltörése óta rohamos a feliszapolódás. Jelenleg a holt-meder négy külön
álló részre szakadt, a vízfelület erősen benőtt sulyommal, békatutajjal, a
vízszéleken vízbürök is gyakori.
A holtág része az 1978-ban védetté nyilvánított Tiszatelek-Tiszaberceli
hullámtérnek. Az összes védett hullámtéri rész 719 ha, amely országos
természeti védelem alatt áll, a Hortobágyi Nemzeti Park része. A „Szentély”
típúsú holtágak közé tartozik. A „Szentély” jellegű terület (kiemelt természeti
érték) növény- és/vagy állatvilágának (életközösségének) ritkasága miatt
kiemelkedő természetvédelmi értéket képviselő háborítatlan terület (Teplán Z.
2003).
A védetté nyilvánított hullámtérben jellegzetesek a fűz-nyár, a tölgy és a
kőris-szil erdők, ligetek. Ezek fái a fehér- és a csörgőfűz, a fehér- és a fekete
nyár, valamint a mocsári- és a kocsányos tölgy, a kőris és szil. Madárvilága
gazdag; többféle cinke, feketerigó, énekesrigó, kisposzáta, zöldküllő, fekete
gólya, parti fecske, vörös- és kékvércse, kiemelt figyelmet érdemel az itt
fészkelő nagy fülemüle. A védett tiszai hullámtér a Felső-Tiszavidék egyik
legszebb tájképi részlete. A természeti értékek mellett a belvízelvezetési
létesítmények közül kiemelendő a XIX. században épült, a Belfő-csatorna vizét a
Tiszába emelő tiszaberceli szivattyútelep és az 1960-as években épült
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halásztanyai (XXI.) szivattyútelep, amely szintén a Belfő-csatorna felesleges
vizét juttatja Tiszateleknél a Tiszába, szükség esetén onnan vissza a Belfőcsatornába.
Az Oláh-zugi-holtmeder a Tisza szabályozása során végrehajtott 42. számú
átmetszéssel 1860-ban alakult ki Tiszabercel területén. Hossza 1,1 km, átlagos
szélessége 55 m, mélysége 1,5 m, területe 8 ha. A medre erőteljesen
feliszapolódott, a vízfelülete folyamatosan csökken. Felszínét sulyom, hínár,
tavirózsa borítja. Vonzza a vízimadarakat, kiváló fészkelő és táplálkozó hely, a
medrét a Tisza árhullámai töltik fel, „Szentély” típusú holtág.

5. ábra. Az apátszögi holtmeder helyszínrajza
Forrás: A Tisza. A vízitúrázók térképe. Cartographia Kft., (1994)
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A hullámtér hasznosítási lehetőségei napjainkban
A vizsgált Tisza-szakasz hullámterének legjelentősebb területhasznosítási
ágazata az erdőgazdálkodás. A folyószabályozás előtti összefüggő természetes
erdőtársulások mára már eltűntek, de a kivágott fák helyére a természetes
megújulásnak, valamint az ember telepítő tevékenységének köszönhetően az
erdő ugyan nem tűnt el, de területe jelentősen, 52%-kal csökkent a XX. század
végére. A zsugorodás annak következtében alakult ki, hogy a magasabban fekvő
erdők helyét szántóföldek, gyepterületek váltották fel.
A vízügyi- és az agrár-szakemberek, valamint a természetvédők szerint az
erdőterület arányának növelése lenne célszerű, mind gazdálkodási, mind
hasznosítási, mind pedig természetvédelmi, ökológiai szempontból. Az erdő
növelése elsősorban a szántók rovására történhet, ahol főleg az őshonos fajták
(tölgy, szil, kőris, fekete nyár) telepítése lenne kívánatos.

2. kép. A gyomerdő helyére őshonos faállomány kerül a tiszateleki hullámtérbe
Az őshonos hullámtéri erdő legelterjedtebb fái: tölgy, kőris, szil, nyár, a
kubikgödrök mentén, mélyebb fekvésű vizenyős területen elterjedtek a
fűzcserjék, veresgyűrű, fekete bodza.
Az erdő fafajtáinak összetétele az elmúlt ötven év alatt jelentős változáson
ment keresztül. Az őshonos erdők helyett/mellett nagymértékben elterjedtek a
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tájidegen, agresszív gyomfajok, ökológiai szempontból értéktelen nemesnyár és
a gyalogakác, a zöld juhar, az amerikai kőris. Ezek az intenzív művelési
kultúrák, kizárólag gazdasági érdekek szem előtt tartásával kialakított és kezelt
ültetvényeknek tekinthetők. A tájidegen fafajták nemcsak azzal okozzák a
hullámtéri természeti rendszerek károsodását, hogy kiszorítják az értékes
őshonos faállományt, hanem azzal is, hogy ezek közül például a tájidegen
nyárfajok kereszteződnek az értékes őshonos fafajokkal, károsítva azok
génkészletét (Makra-Gallé L. 2003).
Az erdő rendeltetésszerű megoszlását tekintve megállapítható, hogy a 374,6
ha erdőterületnek nagyobb része gazdasági hasznosítású, kisebbik része
különleges rendeltetésű; árvíz- és természetvédelmi, jóléti szerepet tölt be. A
hullámtéri erdőgazdálkodás alapvető feladatai, hogy a nagy termőerejű
hullámtéri termőhelyekre jól hasznosítható fatömeg-produkcióra képes
erdőállományok kerüljenek, továbbá a lehető leggyorsabban szükséges
rehabilitálni az erdőt, s a tájidegen fafajták helyére őshonos fajtákat telepíteni.
Természetvédelem szempontjából is az jelenete megoldást, ha nem a
hullámtérbe, hanem a mentett ártér gyenge minőségű szántó- vagy gyep
területére telepítenének intenzíven kezelt fafajtákat (pl. akác, zöld juhar,
amerikai kőris, hibrid nyár, gyalogakác, energiafűz stb.). Remélhető, hogy a
2009. évi erdőtörvény mindezek megvalósítását segíti.
A hullámtér sajátos adottságai révén kedvez a vadgazdálkodásnak. A
hullámtér erdői, azok közötti tisztások, rétek kedvező élőhelyi feltételeket
kínálnak különböző vadfajok – vaddisznó, őz, nyúl, fácán stb. –
megtelepedésére. A vadgazdálkodásra az árvízmentes időszakok adottak,
viszont a nagyobb áradások a nagyvadak között is komoly pusztítást okoznak.
Ennek elkerülése érdekében – mivel nincsenek olyan jelentékeny természetes
magaslatok, ahol nagyobb árhullámok elől menedéket találnának a vadak –
számukra mesterséges vadmentő dombok kialakítása a kiemelt fejlesztési
feladatok között elengedhetetlen.
A hullámterek sajátos adottságai révén, elsősorban vízközelség,
nagyarányú erdősültség, valamint a természetes környezeti jelleg miatt kiválóan
alkalmas idegenforgalom, turisztika, tartós üdülés számára. Területünkön a
Tisza mentén már a XX. század elején kialakultak szabadon, önkényesen,
mindenféle szabályozás nélkül vízparti strandok, kiránduló helyek (Tiszatelek,
Ibrány, Tiszabercel). Az 1950-es években a vízparti strandokhoz kapcsolódtak
nyaralóépületek, ifjúsági táborhelyek, vendéglátó egységek, panziók,
horgásztanyák, amelyek már tervszerű rendezési tervek, különböző hatósági
követelmények alapján létesültek, bővülnek, s egyre inkább megfelelnek a
vízparti fürdőzés, üdülés kívánalmainak.
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A fürdőzés, vízi sportolás, az üdülés mellett itt a legnagyobb lehetőség az
ökoturizmusban rejlik. Az adott természeti környezet – építő-pusztító jellegű
Tisza, a holtágak, a kubikgödrök, a hullámtéri ligeterdők, az erdő fafajtái, a
szántók hasznosítása stb., az ember tájformáló tevékenysége – védőgát, nyári
gát, partvédelem stb. – nyújthat az érdeklődők számára életre szóló,
élményekben gazdag ismereteket. A természeti jelenségek megfigyeléséhez,
tanulmányozásához, értékeléséhez a tanösvények kiépítése kínálja a legjobb
ismeretgyarapító formát. Célszerű minden korosztály igényeit kiszolgáló
programról gondoskodni. A fiataloknak speciális ifjúsági- és diáktáborokat
szervezni. Például: környezetvédelmi, helytörténeti, néprajzi stb. táborok a
szabadidő hasznos eltöltését jelentené.
Mindez az érintett önkormányzatoknak, vállalkozásoknak összehangolt
akaratuk fejlesztési programjuk nyomán valósulhat meg.
Összegzés
A hullámtéri terület jelentős része a folyószabályozás előtti természeti
képét tárja, elénk, kiterjedt ligeterdőivel, rétjeivel, holt-medreivel, sokszínű
élővirágával. Az ősi természeti állapotok megőrzése mellett jól érzékelteti
azokat a változásokat is, amelyeket az ember természetátalakító munkája
nyomán létrehozott.
Tekintettel a Tisza-vidék fejlesztési programjára (Vásárhelyi-Terv), további
feladatok megoldására van szükség a hullámtér feltöltődésének helyzete és
hatékonyabb hasznosításának érdekében.
Jelenleg a hullámtéri gazdálkodás nem mondható hatékony, céltudatos vízés agrárgazdálkodási tevékenységnek. Nem oldja meg a holtágak hosszú távú
életben maradását, az árvíz okozta problémákat. Az agrártermelés a jelenlegi
gazdasági viszonyok között nem jövedelmező és nincs összhangban a táj
védelmével. A jelenleg termelt mezőgazdasági termékek nem versenyképesek, a
szétaprózott birtoknagyságok és termelői igények miatt a gazdaságok többsége
takarmánygabona termesztésére rendezkedett be. E helyett a jövőben a szántók
élelem- és takarmánytermelő funkciója mellett, illetve helyett piacképesebb
ökotermékek, energianövények termesztése lenne kívánatos. Egy olyan
termelési struktúra megteremtése lenne előremutató, amelyik igazodik az itt
jellemző természeti adottságokhoz, társadalmi-gazdasági hagyományokhoz és a
jelenlegi piaci- és a környezetvédelem igényeihez.
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3. kép. Panzió a Tisza hullámterében (Tiszatelek)

4. kép. Tisza-parti fürdőhely (Ibrány)
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NYÍREGYHÁZA FUNKCIONÁLIS MORFOLÓGIÁJA
DR. KÓKAI SÁNDOR

I. Bevezetés
A rendszerváltozás magával hozta a regionalizmus és a decentralizáció
általános felerősödését, s a nagyvárosok megszabadultak az adminisztratívállami kötöttségektől, melynek hatásai napjainkra Nyíregyházán is fontos
változásokat indukáltak. A város arculata történelmi időléptékkel mérve igen
rövid idő alatt figyelemre méltóan átalakult, a városlakók száma, összetétele, a
lakáskörülmények látványosan megváltoztak. Az országos tendenciával
ellentétben Nyíregyházán 2001-ig folyamatosan emelkedett a népességszám,
ami azon túlmenően, hogy a kibontakozó szuburbanizációs folyamatokban
sajátos helyzetet eredményezett, a város belső struktúráját is egyedülállóan
átformálta. A minőségi dominanciájú szemléletváltás és az intenzív növekedés
forrásainak a megteremtése lehetővé teszi azt, hogy a települések fejlődése a
piaci szféra, s néhány új funkció térhódítása mellett olyan területeken
nyilvánuljon meg, mint például a városszerkezet átformálódása, a leromlott
városrészek rehabilitációja, a városkép kedvező irányú változása, a városi
környezet értéknövekedése, az infrastruktúra fejlődése, a helyi társadalom
polgárosodása. Mindez a helyi önkormányzatok felelősségét és kompetenciáját
növeli, a település és szűkebb-tágabb környezete településrendszerének
harmonikus fejlődését elősegítendő. A városi területek funkcionális
hasznosításának változása, az új építészeti karakterek megjelenése, valamint a
központi szerepkörök újbóli erősödése és számbeli gyarapodása markáns
változásokat eredményez a városok belső funkcionális tagolódásában (Csapó T.
2005). Nyíregyházán az 1960-as évekig horizontális (Frisnyák S. 1970), majd
az 1980-as évek közepéig a vertikális térbeli fejlődés volt a meghatározóbb,
napjainkra azonban ismét a horizontális terjeszkedés került előtérbe, melyet ma
már kevésbé a természetföldrajzi feltételek, inkább a vasutak (pl. miskolci,
záhonyi, debreceni, vásárosnaményi stb.) és közutak vonalvezetése befolyásol.
A város beépített területe (épített környezet) 34 km2-ről (1983) 60 km2-re nőtt
(2007). Nyíregyháza 275 km2-i területének több, mint 75%-a (215 km2)
külterület, mezőgazdasági térhasználattal és struktúrával. Tény, hogy nem csak
a megyeszékhely alaprajzi képe, hanem a beépítés módja is markánsan
megváltozott melynek pozitívumait a Hild János-érem adományozásával (1978)
a Magyar Urbanisztikai Társaság is elismerte. Nyíregyháza funkcionális
szerkezetének vizsgálatakor a beépítés jellege és a különböző funkciókat
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megjelenítő intézmények térbeli elhelyezkedése mellett fontos a népesség
sajátos térbeli elhelyezkedésének feltárása is a várostesten belül.
Az egyes városrészek különböző természeti-épített környezeti feltételei között
eltérően alakulnak a demográfiai, a foglalkoztatási, iskolázottsági vagy éppen a
munkanélküliségi értékek. Megnőtt a városon belüli szabad terek szerepe, ahova
a városi gazdasághoz, mint piaci és fogyasztási térhez és vonzási funkcióhoz
kapcsolódó szolgáltatások és kereskedelmi egységek települnek. Ezzel
párhuzamosan a közszolgáltatásokhoz kötődő intézmények fokozatosan háttérbe
szorulnak. A fenti folyamatok változásokat indukálnak, s hatással vannak a
lakókörnyezetre, az emberi kapcsolatokra és a társadalmi csoportok
szerveződési formáira. Mindez a városlakók lassú belső migrációját és
lakókörnyezet váltását eredményezi, felerősítve az egyes városrészek
szegregációját. A népesség térbeli differenciálódása alapján jól elkülönülnek
Nyíregyháza funkcionális övezetei, melyekkel az alábbiakban kívánok
részletesen foglalkozni.
II. Nyíregyháza funkcionális szerkezete
Az önkormányzati rendszer megváltozása, az intézményrendszer
átalakulása és bővülése, a pénzügyi-üzleti és gazdasági szolgáltatásokhoz
kapcsolódó vállalkozások (pl. bankok, biztosítók, média stb.) elterjedése, a kisés
nagykereskedelmi
áruházláncok,
szórakoztató
központok
és
bevásárlóközpontok megjelenése, a városi telekárak piaci alapokra helyeződése,
a társadalmi különbségek fokozódó differenciái és a szuburbanizációs
folyamatok együttes eredménye, hogy Nyíregyháza valamennyi funkcionális
övezetében (1. térkép) markáns változások következtek be. A különböző
funkciók területileg szórtan jelennek meg, és az azonos funkciójú városrészek
jellemzői is számottevő különbségeket mutatnak, aszerint, hogy kialakulásuk,
beépítésük későbbi vagy korábbi időszakban történt (2. térkép). A város
népességének 30%-a kertvárosokban vagy kertvárosias részeken, 26%-a
lakótelepeken, 26%-a a városmagban és ahhoz szervesen kapcsolódó belső
lakóterületen, 13%-a falusias jellegű lakóövezetekben, 6%-a külterületi
részeken él (1. táblázat). Nyíregyháza lakossága, korstruktúra szerint is
differenciált képet mutat, mely szerint a fiatal korosztályok a külső lakóövben,
az idősebb korosztályok a Belvárosban, a tradicionális ipartelepeken, a
Hímesben, a Villanegyedben és Sóstógyógyfürdőn élnek. A város legdrágább,
„legjobb” lakókörnyezetében élők iskolai végzettsége, gazdasági aktivitása, így
társadalmi megítélése (helyzete) is a legkedvezőbb, s az ezzel együtt járó
területi elkülönülés, szegregációs jegyeket hordoz, jól érvényesül a
lakókörnyezeti hierarchia. Városrészenként a korstruktúra által is befolyásolt
eltérő gazdasági aktivitás figyelhető meg, mellyel szoros korrelációt mutatnak a
munkanélküliség értékei (1. táblázat). A foglalkoztatási struktúrát tekintve a
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szolgáltatás és az ipar súlya városrészenként jól érzékelhető területi
különbségeket mutat. A kertvárosok közül Borbányán magasabb, míg a Korányi
kertvárosban igen alacsony az ipari foglalkoztatottak száma. A fizikai
foglalkozásúak aránya a város kevésbé frekventált helyein meghaladja a
szellemi foglalkozásúakét.

1. térkép. Nyíregyháza funkcionális térszerkezete
Jelmagyarázat: 1= belváros, 2= hagyományos beépítésű belső lakóterület,
3= lakótelepek, 4= kertvárosi részek, 5= üdülőterület és kertvárosias lakóövezet,
6= falusias jellegű lakóövezet, 7= szociálisan leromlott, 8= ipartelep, 9= külterület

II. 1. A Belváros napjainkban és funkciói
A belvárosban mind építészetileg, mind funkcionális értelemben igen
jelentős változások zajlottak/zajlanak. Napjainkra a funkcionalitás fontosabb,
mint az arculat és morfológia megőrzése. Az épületekből egyre nagyobb részt
foglalnak el a nem lakófunkciójú területek. Ma már nemcsak az egykori
lakóépületek földszintjén jellemzőek az üzletek és hivatalok, hanem gyakran az
egész épület irodává (pl. Gombaház, Luther-ház stb.), intézménnyé, üzletté
alakul át, kiszorítva az épületből a lakófunkciót. Az is gyakori, hogy új üzletikereskedelmi funkciójú épületeket emelnek (pl. Átrium üzletház, Univerzum
stb.), megerősítve a központi üzleti negyed jelleget.
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2. térkép. Nyíregyháza topográfiai fejlődése /1785-2008/
A) Centrum (city)
A város meghatározó, központi funkciókban leggazdagabb területe, ahol az
üzleti-igazgatási
funkciók
sűrűsödnek,
ilyen
jellegű
munkahelyi
koncentrációval. Az államigazgatási-hatósági (APEH, Bíróság) és
önkormányzati (Városháza, Megyeháza) intézmények mellett itt találjuk a
különböző művelődési és kulturális intézmények zömét is (Megyei Könyvtár,
Jósa András Múzeum, TIT székház, Művelődési Központ). A cityben nincs
középfokú oktatási intézmény és általános iskola is csak egy, a kiskereskedelmi
szaküzletek, valamint az idegenforgalom és vendéglátás létesítményei viszont
gazdagon tagolják területét. Nem elhanyagolható tény, hogy a city magja
(Országzászló-tér-Kossuth-tér-Korzó üzletház) a közelmúltban befejezett
építkezések és rekonstrukció hatására a város legértékesebb területévé vált. Ez
Nyíregyháza legintenzívebben használt része, ahol a legnagyobb a központi
funkciók sűrűsödése. Ide öszpontosulnak a legexkluzívabb üzletek, a bankok,
biztosítók és tanácsadó cégek, de az ügyvédi irodák, közjegyzők és könyvelő
cégek nagy része is. Nyíregyházán a city szerves részét képezik az egyházi
épületek (római katolikus templom, református templom), azonban önálló
218

Nyíregyháza funkcionális morfológiája

egyházi negyed nem alakult ki. A city beépítése egyértelműen városias,
vertikális tagoltsággal és horizontális zártsággal, mely a rendszerváltozás óta
fokozódott, megőrizve a műemléki jelentőségű látnivalókat. A cityben
mindössze három földszintes épület maradt.
A city északi peremén napjainkra modern városközponti karakter alakul ki,
zömmel, üzleti-kereskedelmi funkciókkal. A városközpontban a Hősök terétől
északra a nagymértékű beavatkozások következtében új beépítések alakították
át a városképet. Jelenleg egyaránt megtalálható itt lakótelepszerű beékelődés
(Piros-ház), óriásplakátokkal takart beépítésre váró terület, utcavonalra épített
posztmodern épület, hagyományos kertes beépítés, régi épülethez kapcsolódó,
de szintszámban eltérő, külsőfolyosós épület és érzékenyen formált, komoly
építészeti díjjal elismert új általános iskola. Az út másik oldala ennél korábbi
beépítésű és szétesőbb, lényegében egy kissé mereven beépített és 2006-ig
szabad térségek sorozata jellemezte. Ezt a részét ma már – az egykori Jókai tér
és Szabadság tér – a közelmúltban átadott Korzó uralja. Az utcakép hangsúlyos
elemeként jelenik meg a sportcsarnok - ipari épületeket idéző idegen formájú
tetőszerkezetével. Pozitív példa a Szabadság tér - Dózsa György utcasarok
beépítése, mely építészeti megjelenítését tekintve igényes.
A városközpont átalakítása során, a Luther utca és a Kálvin tér közötti
útszakasz megépítése, a központ északi résznél még karakteresebb építészeti
megjelenésű tömbök szétvágását eredményezte. Az új beépítések itt is
heterogén képet mutatnak. Ezek a döntően a „modern” jegyében fogant épületek
nem tudják begyógyítani a városszerkezeten ejtett sebeket. Van közöttük olyan
későbbi posztmodern épület is, amely tornyos megjelenésével, színével túl
hangsúlyosan és idegen formákkal jelenik meg környezetében (Európa hotel).
Az Országzászló-tér sarkán álló „gombaház” szintén környezetidegen és
sajnálatos módon a közelében lévő templomtornyok várossziluettben betöltött
szerepét is rontja.
A városközpont lakosságszáma a ’70-es évektől emelkedett, a ’80-as éveket
lassú növekedés jellemezte, majd a ’90-es évektől csökkenő-stangnáló képet
mutat. A 2001. évi népszámlálás adatai szerint a cityben (1. táblázat) 869 fő
lakott, Nyíregyháza népességének 0,7%-a. Magas, de a lakótelepek értékeit el
nem érő, népsűrűség jellemezte, az öregedési indexet és a magasabb iskolai
végzettségűeket tekintve csak a villanegyed előzte meg, miként a
munkanélküliség is e két városrészben volt a legalacsonyabb. Sok az egyedül
élő, a szellemi foglalkozásúak aránya magas. A lakások nagy része
összkomfortos, alapterületük nagy, építészeti korukat tekintve idősek.
B) A belső lakóöv
A belső lakóöv Nyíregyházán teljesen körülöleli a cityt, szervesen
kapcsolódva ahhoz. A belső lakóöv közel 3 km2 kiterjedésű, de szerepe és
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funkcionális jelentősége ettől jóval fontosabb. Az elkövetkező években
növekedni fog a beépítettsége, hiszen a city körüli fekvése sokakat vonz, a
magas telekárak pedig a társasházak építésének kedveznek. Ezen folyamat a
belső lakóöv északi részén okoz már ma is látványos változásokat (új
polgárvárosi beépítési karakter).
B) 1. Hagyományos beépítésű belső lakóöv
Ez a lakóterület Nyíregyháza legrégibb beépítésű része, az öv területének
túlnyomó többségét különböző építettségi karakterű lakóházak alkotják. A belső
lakóövben él a város lakosságának 18,8%-a (22038 fő), közel 8000 fő/km2-es
népsűrűsége a lakótelepek után a legmagasabb. A magas öregedési index,
kedvező iskolázottsággal és alacsony munkanélküliséggel párosul. A
lakófunkciók mellett igen jelentős számban találunk oktatási-szolgáltatási
szerepkörű intézményeket (18 db középiskola) és egészségügyi (pl. orvosi
rendelők, gyógyszertárak stb.) funkciójú épületeket (1. táblázat). E városrészben
több mint 1300 kereskedelmi üzlet, 286 db vendéglátóhely összpontosult,
mutatva, hogy a várostest periférikus területén megépült bevásárlóközpontok
(Metro, Tesco, Interspar) megjelenéséig kereskedelmi-vendéglátási szerepük
kiemelt szerepét. A belső lakóöv funkcióját tekintve egységes, külső
megjelenésében (építészeti karakterében), azonban négy részre tagolható (3.
térkép).
A Belváros nyugati része
A Rákóczi úttól délre az Arany János utcáig szabályos, derékszögű
úthálózatra illeszkedő döntően kisvárosias beépítés van. Ez az Arany János és a
Szarvas utca között az Érkerti lakóteleppel folytatódik, melynek környezetében
földszintes és többszintes, esetenként középmagas épületek találhatók egymás
mellett mindenféle átmenet és illeszkedés nélkül. A beépítés sűrű, zártan
épülnek egymás mellé a földszintes épületek közvetlenül az utca frontjára.
A Belváros délkeleti része
A hagyományos településszerkezet legérintetlenebbül a város délkeleti
részén maradt meg, az épületállomány azonban jelentősen megváltozott. A sok
új épület mellett a régi épületek egy része meglehetősen elavult. A Szent István
utca és a Bocskai utca között hagyományos kisvárosias beépítés található. A
beépítés a forgalmasabb utcák mentén zártsorú, máshol hézagos zártsorú. Az
épületek nagyobbrészt földszintesek, magas tetősek.
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3. térkép. Nyíregyháza beépítettségi karaktertérképe /2008/
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A Belváros keleti része
A Bujtos városrész még ma is jórészt beépítetlen és a várostest keleti irányú
terjeszkedését kínálja. Hasznosítását markánsan meghatározza, hogy az elmúlt
években ide települt szupermarketek (OBI, Média Markt) terjeszkedése
ellentétes azzal az igénnyel, hogy a város rekreációs-, sport- és zöldterületei itt
növekedjenek.
A Belváros északi része
A Hunyadi utca és a Rákóczi utca, valamint a körút által határolt terület
beépítettsége rendkívül változatos. A lakótelepek mentén megjelenő új
társasházak a Kossuth, a Holló és Sólyom utca környékén többszintesek. Az
épületek főképpen a terület keleti részén még földszint + 1 emeletesek, a
megmaradt régi házak földszintesek. Az új polgárvárosi karakter e területen
épül ki, de az 1970-es években épült lakótelepi karakter (Vasvári P. utca) is
markánsan jelen van.
B) 2. Lakótelepek
A belső lakóövhöz tartoznak a körút mellett és kívül elhelyezkedő
lakótelepek. Nyíregyháza lakásállományának mintegy 7%-a tartozik ide.
Északra a Jósa András lakótelep, keletre az Örökösföld, délkeletre a Malomkert,
a körúton belül délnyugatra az Érkert többszintes, ill. középmagas beépítésű
övezetei találhatók. A Jósavárosi lakótelep a legnagyobb népsűrűségű (16030
fő/km2), valamennyi közül a legnépesebb, itt él a város lakosságának 10,3%-a
(12273 fő). A lakótelepeken az oktatási, egészségügyi, kereskedelmi (355 db) és
szolgáltató intézmények és cégek gyakran koncentráltan helyezkednek el, s
korábban mintegy városi szubcentrumként funkcionáltak. A szupermarketek
megjelenése ezeket az üzleteket tette tönkre, elhalványítva a fenti funkciót. A
lakótelepeken élt 2001-ben Nyíregyháza össznépességének, több mint
egynegyede (30784 fő), értelemszerűen itt a legmagasabb a népsűrűség,
legkedvezőbb a korstruktúra. Az iskolázottság értékeit tekintve az érettségivel
rendelkezők a 18 év feletti lakosság felét teszik ki, a diplomával rendelkezők
aránya pedig alacsonyabb, mint a városi átlag (1. táblázat). Nyíregyháza
középiskoláinak egynegyede a lakótelepeken található, különösen szakiskolák
és szakközépiskolák tekintetében kedvező a helyzet. A lakótelepeken élők
korstruktúrája a telepek kialakulásának ideje szerint igen eltérő. Örökösföld
lakótelepi részét az 1980-as években építették, s mint a város legfiatalabb
lakótelepe fiatalos korstruktúrával (1. táblázat), alacsony öregedési indexel,
magas gyermek létszámmal és foglalkoztatottsággal jellemezhető.
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B) 3. Villanegyed
A villanegyed a Sóstói út és az Ószőlő utca között húzódik. A villasor teljes
hosszában helyi településképi védelmet élvez és nyolc épület egyedi védelem
alá tartozik. A város egyik legdrágább lakóépületei, változatos, olykor egyedi
ízlésvilág szerint beépítve. Irreálisan magas lakóépület és telekárak jellemzik,
mely az elmúlt húsz évben csak fokozódott, már-már eladhatatlan és alacsony
forgási sebességű ingatlanokkal. A villanegyedben a kertvárosoknál magasabb a
népsűrűség, amit a társasházak gyarapodása is elősegít. Nem véletlen, hogy itt a
legmagasabb az öregedési index. A városrészek közül a 15 éven aluliak messze
a legalacsonyabb aránnyal (9%) a villanegyedben vannak jelen. A 18 év feletti
lakosság háromnegyede érettségivel rendelkezik, ami abból fakad, hogy sok az
olyan idős ember, aki korábban olyan munkaköröket töltött be, ahol a magasabb
iskolai végzettség is feltétel volt. Ma a diplomások aránya is itt a legmagasabb
az egész városban (27,6%). Az okok között szerepel a mai vezető értelmiségiek
(orvosok, ügyvédek, főiskolai tanárok) domináns szerepe és a munkanélküliek
alacsony száma. Nyíregyháza lakosságának 3,5%-a (4212 fő), azaz egy
kisvárosnyi népesség tömörül alig 1,5 km2-en.
II. 2. A külső lakóöv területei
A külső lakóövhöz tartozó városrészek, kialakulásukat tekintve nagyon
különbözőek. Gyakran tisztán lakófunkciójú terület, ahol ritkán, és általában
csak a helyben élők igényeit kielégítő központi szerepkörű kereskedelmi,
oktatási és egészségügyi intézmények is előfordulnak. A külső lakóövet a
vasútvonalon túl (Ságvári kertváros, Hímes), a hagyományos ipari terület
mellett (Borbánya, Kistelekiszőlő) találjuk, valamint a kivezető utak mentén
(falusias jellegű lakóövek). Speciális a Korányi kertváros elhelyezkedése, mely
a városmagtól északra (2-3 km) alakult ki a Korányi Frigyes utca környékén az
elmúlt negyven évben. Kialakulásában szerepet játszott, hogy viszonylag olcsón
lehetett építési telket vásárolni, s kedvező közlekedésföldrajzi helyzetben van.
A külső lakóöv vonatkozásában speciális helyzetben van Sóstógyógyfürdő
(idegenforgalmi-üdülőhelyi funkciók), valamint a külterületek, ahol az átalakuló
bokortanyák helyezkednek el. A külső lakóöv a város legnagyobb kiterjedésű
része, a városban ténylegesen valódi övként helyezkedik el, körbefogva a belső
lakóövet. A külső lakóöv kialakulásában, jellegében, beépítési karakterében és
funkciói alapján is rendkívül differenciált. A beépítettség tekintetében
horizontálisan kevésbé zárt, zömmel családi házas, de a kertvárosokban
előfordulnak sorházak is. Természetesen e területen jelentek meg a lakóparkok
is. A város lakosságának közel fele (48,4%) él a külső lakóövben, ami igen
magas érték. Az övezet népsűrűsége csak a kertvárosokban éri el a kettőezer főt
négyzetkilométerenként, míg a falusias jellegű lakóövezetekben ezer fő alatt
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marad, ami a ritka beépítésből következik. A Hímes a legnagyobb népsűrűségű
(6030 fő), míg a legnépesebb Ságvári kertváros (6881 fő) és Borbánya (5882
fő). A népesség szerkezete rendkívül heterogén (1. táblázat), alapvetően a telkek
árától, a lakóházak építési évétől és a közlekedési kapcsolatoktól függ. A
kertvárosok nagyrésze viszonylag új beépítésű, a fiatal családok jelentős súlyt
képviselnek, a falusias lakókörnyezetben pedig a tradiciók továbbélése miatt
magasabb a gyermekvállalási hajlandóság. A nyíregyházi fiatalabb korosztályok
a külső lakóövben élnek, ahol a népességen belüli arányuk is jelentős. Általában
a viszonylag fiatal, családos, az átlagosnál magasabb képzettségű szellemi
foglalkozásúak élnek ebben az övben.
A) Kertvárosok
A kertvárosok kialakulásáról csak az elmúlt száz évben beszélhetünk
Nyíregyházán, a legkorábban – a két világháború között – Ságvári kertváros
kezdett kialakulni. Az igazi fejlődésüket azonban az elmúlt hatvan év jelentette,
amikor a település lakossága robbanásszerűen növekedett. Nyíregyháza
népességszáma negyven év alatt (1949=56334 fő; 1990=114152 fő)
megduplázódott. A zöldövezeti, családi házas, sorházas beépítésű lakó területek
kissé távolabb terülnek el: a városközponttól nyugatra a Kertváros, északra a
Hímes és a Korányi, délre pedig Borbánya és Kistelekiszőlő. A szellemi
foglalkozásúak aránya néhány kertvárosban (1. táblázat) különösen magas, még
a villanegyedét is meghaladó. A Korányi kertváros iskolázottsági adatai
egyértelművé teszik az itt élők társadalmi státuszát. A huszonöt év feletti
népesség 45%-a felsőfokú végzettséggel (diploma) rendelkezett 2001-ben. A
huszonhét nyíregyházi városrészt tekintve messze kiemelkedett a Korányi, a
diplomások arányát tekintve Borbánya állt a második helyen (29,5%). A
Korányi kertváros kiemelkedett a tizennyolc év feletti lakosságból érettségivel
rendelkezők számát tekintve is (75%), s megelőzte a villanegyedet is. Ezek
tudatában nem meglepő, hogy a Korányi kertvárosban élő foglalkoztatottak
55,6%-a vezető értelmiségi beosztásban dolgozott 2001-ben. E tekintetben is
messze megelőzte a rangsorban utána következő Sóstógyógyfürdőt (45,9%) és a
Hímes városrészt (39,6%). Az eddigi leírtakból is következik, hogy a száz
háztartásra jutó foglalkoztatottak száma is a Korányi kertvárosban volt a
legmagasabb (152 foglalkoztatott), megelőzve az Örökösföldi lakótelepet (132
foglalkoztatott).
Nyíregyházán a külső lakóövben is előfordulnak az egész város lakossága
számára fontos központi funkciót megjelenítő, általában nagyobb helyigényt
kívánó, intézmények. A Malomkertben található a Jósa András kórház, a Hímes
városrészhez kapcsolódik a városi stadion és a Nyíregyházi Főiskola épület
komplexuma. Statisztikailag nem, funkcionálisan azonban önálló negyedet
alkott a főiskola. A nemrégiben befejezett új épületeknek és a felújításoknak
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köszönhetően igazi campus alakult ki a Sóstói út és a Kótaji út között. Egyrészt
területi nagysága (3 km2), az itt tanuló több mint tizenkétezer hallgató, és a
hozzá kapcsolódó egyéb intézmények (pl. kollégiumok, Botanikus kert, uszoda,
sportpályák, postai kirendeltség, OTP Bank kirendeltség, utazási iroda stb.)
száma alapján, másrészt itt minden egy területen található, így teljesíti azt a
kritériumot, mely szerint önálló főiskolai negyedről beszélhetünk.
B) Falusias jellegű lakóövezetek
A közigazgatási rendezések során kerültek Nyíregyházához 1952-ben
Sóstóhegy, 1972-ben Nyírszőlős, 1979-ben Oros települések. A falusias jellegű
övezetek területe 22 km2, ami a város lakott területének negyven százaléka. A
falusias jellegű lakóövezetek közül Oros népességszámával (6044 fő) és
népsűrűségével (1070 fő/km2) is a legjelentősebb. Oros településrész érintkezik
a város belterületével, szervesen hozzá nőtt a városhoz, attól funkcionálisan
csak a kisebb-nagyobb városi zöldterületek választják el. Nyírszőlős és
Sóstóhegy mind a mai napig nem kapcsolódik szervesen a régi városhoz,
mindazok ellenére, hogy a keleti elkerülő körgyűrű és a város terjeszkedése ezt
a folyamatot az elmúlt évtizedben felerősítette. Az urbanizációs folyamat új
szakaszáról van szó, melynek eredménye, hogy a városlakók – főként a
lakótelepeken élők – sokkal barátságosabb, élhetőbb lakókörnyezetbe, döntően
családi házas kertvárosba kívántak költözni. Az elsődleges célpont Oros volt,
ahol új telkeket alakítottak ki, a beépített terület folyamatosan nőtt és igényes új
lakóterületek alakultak ki. Folyamatosan épül be a Nyírszőlős és Nyíregyháza
belterülete közötti korábbi zöldövezet (Csongor u.), valamint a Sóstóhegy és a
belterület közötti Sóstóhegyi út környéke. A város erőteljes terjeszkedése főként
déli (Kistelekiszőlők) és keleti irányba a legdinamikusabb, fokozatosan
összeépülve a falusias jellegű peremrészekkel. A falusias jelleg tiszta formában
egyik városrészben sem jelenik meg, hiszen keveredik a kertvárosias jelleggel.
Ezekre a területekre a nagyméretű telkek a jellemzőek, kinézetük mind a mai
napig erősen rurális, kivétel ez alól Oros.
C) Huszártelep
A Huszártelep ma a város szociálisan legkedvezőtlenebb környéke.
Nyíregyháza garnizonvárosi múltjához (huszárlaktanya) méltatlan a mai
funkcionális hasznosítása. A telep a belvároshoz viszonylag közel, délnyugati
irányban, az ipartelepek ölelésében található. Az egykor szebb napokat megélt
Huszártelep napjainkra a város szégyenévé vált. Egyrészt a romák gettószerű
domináns jelenléte miatt, másrészt a leromlott állagú szükséglakások és
elhanyagolt környezetük miatt. Nem véletlen, hogy a legtöbb társadalmigazdasági mutató (1-2. táblázat) alapján a város legrosszabb helyzetben lévő
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területe. A mintegy 2 km2 kiterjedésű Huszártelep népsűrűsége ma még
alacsony. Az itt élő közel kétezer lakos között nem csak a munkahellyel
rendelkező ritka, mint a fehér holló, hanem a diplomás is. Az itt élő roma
népesség sajátos taníttatási és életviteli szokása alacsony iskolázottsági
értékeket eredményezett. Az érettségizettek aránya alig nyolc százalék, ami azt
is mutatja, hogy itt nem csak arról van szó, hogy sok a fiatalkorú. A Huszártelep
korstruktúrája alapján nem meglepő, hogy az öregedési index (34) a
legkedvezőbb az Örökösföldi lakótelep után, s itt a legmagasabb a száz családra
jutó gyermekek száma (2. táblázat), a tizenöt évesnél fiatalabb gyermekek száz
családra jutó száma (100 gyermek) pedig csaknem duplája a nyíregyházi
átlagnak (59 gyermek).
D) Külterületek
A város külterületének sajátos településszerkezetét a bokortanyák, az ún.
„szállások” adják, ma is több mint hatvan található szerte a város határában.
Vannak olyan külső lakott térségei is e település részeknek, melyek tanyás
szerkezetüket elveszítve, klasszikus utcai rendezésűek lettek (Butyka,
Felsősima, Mandabokor, Rozsrétszőlő, Vajdabokori tanyák). A bokortanyákon
mintegy 2400 háztartás és a város lakosságának hat százaléka él (Pristyák E.
2003). A maximum nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkező népesség –
a Huszártelep mellett – elsősorban a város külső területein, annak is rurálisabb
részén összpontosul. A városközponttól távoli területek munkahely és
lakófunkciójából következően a városközpont irányú kapcsolat erős. Ez a
fogalom a sugárirányú útvonalakon zajlik. Nyíregyháza belterületi
úthálózatának hossza 365 kilométer, 65%-a szilárd burkolatú. A statisztikai
hivatal adatai szerint Nyíregyházán összesen 33.000 bejelentett
személygépjármű van, a motorizáció 282 szgk./1000 lakos. A hasonló
nagyvárosok tekintetében ez meglehetősen magasnak mondható. A helyi
telephelyű személygépkocsiknak csak mintegy 60%-a közlekedik egy átlagos
munkanapon. A városban mintegy 4.000 db tehergépjármű van bejelentve,
melyek mintegy 90%-a mozog egy átlagos munkanapon. Nyíregyházára
naponta mintegy 15.000 vidéki telephelyű személygépjármű érkezik, amelyek
közel 45.000 helyváltoztatással növelik Nyíregyháza napi forgalmát.
II. 3. Az ipari funkciók területei
A korábbi nagy területű és magas dolgozói létszámmal rendelkező ipari és
szolgáltató üzemek felbomlottak, átalakultak vagy megszűntek. A közép és
kisüzemek gyarapodásának eredményeként az ipari üzemek száma a korábbi
sokszorosára emelkedett. Elősegítette mindezt, hogy megjelentek az új –
gyakran zöldmezős beruházások formájában – hazai és külföldi multinacionális
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cégek, melyek ipari-szolgáltatói (pl. kereskedelmi lerakatok, logisztikai
központok stb.) tevékenységüket gyakran az új ipari parkokban folytatják. Ezzel
párhuzamosan a városon belül az ipari telephelyek koncentrálódása és új ipari
zónák kialakulása is megfigyelhető. Mint általában a városokban Nyíregyházán
sem övként jelenik meg ez a funkció, hanem nagyfokú területi koncentrációt
mutat. A hazai és nemzetközi szakirodalom az ipari funkciót ellátó területeknek
három kategóriáját (tradicionális ipari zóna, klasszikus ipari terület, ipari park)
különbözteti meg. Nyíregyháza esetében két kategóriával foglalkozhatunk,
köszönhetően a kései és deformált iparfejlesztésnek. Az ipari területek funkciója
egyértelmű, mindezek ellenére a tradicionális ipari városrészeken – különösen a
második világháború előtt kiépült területeken – még megtalálhatóak a
lakófunkciójú épületek is (1. táblázat). Néhány egykori munkástelep mellett
családi házas és sorházas beépítési karakter is megfigyelhető. A lakások állaga
nagyon változó, lakóik kicserélődése gyors, viszonylag kevés lakos él e
területeken, így értelemszerűen alacsony népsűrűség jellemző. Nem meglepő,
hogy magas az időskorúak aránya – általában leromlott állagú lakásokban élnek
–, az átlagnál kevésbé iskolázottak és magas a fizikai munkát végzők aránya.
II. 3. 1. Tradicionális ipari területek
Nyíregyházán a tradicionális iparvállalatok a XIX-XX. század fordulóján
jelentek meg, s elsősorban a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc vasútvonalhoz
kapcsolódtak. A tradicionális ipari területek együttes területe megközelíti a 6
km2-t, itt a város területének 10%-án él a város lakóinak egy százaléka. A
területbe a gyárak területe is beleszámít, így értelemszerűen a népsűrűségi
mutatók nem tükrözik a valóságot (1. táblázat). Az itt lévő gyárak és üzemek
ma is egyértelműen termelő jellegűek, nehéz-, könnyű- és élelmiszeripari
termelést folytatnak (gumigyár, dohánygyár, tirpák malom). A Nyugatiiparterület üzemei és gyárai alapvetően munkahely szerepkört töltenek be, s a
rendszerváltozás után is megőrizték e szerepüket és jelentőségüket.
Napjainkban leginkább a kereskedelmi lerakatok nagy száma jellemzi, a
vasútállomás közelsége miatt. A Konzervgyárban foglalkoztatási és értékesítési
problémák miatt következett be igen jelentős mértékű leépülés. A Nyugati
ipartelepen élők (511 fő) korstruktúrája a legkedvezőtlenebb a városban, az
öregedési index 206, azaz ennyi 65 év feletti jut száz 14 év alatti lakosra. A
tradicionális ipari terület a városnak a XX. század eleji szélére épült, s a város
határa már az 1940-es évekre túlnőtt rajta, így ma a külső és a belső lakóöv
között alkot szigetszerű zárványt. A területi terjeszkedési problémák is szerepet
játszottak abban, hogy az 1960-as évektől meginduló vidéki iparosítás
nyíregyházi üzemei számára új ipari terület kialakítása vált szükségessé. A Déliiparterületen nagy területigényű, jelentős nagyságú és egybefüggő ipari területet
alakítottak ki. Ez a terület is a város akkori peremére került, s telepítésében a
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közlekedésföldrajzi tényezők (vasút, 4-es főút) voltak dominánsak. Az itt lévő
üzemek (papírgyár, HAFE) kevesebb nyersanyagot, de jelentős munkaerőt
kötöttek le, s zömmel könnyűipari, építőipari és műszaki jellegű tevékenységet
folytattak.
II. 3. 2. Ipari park
A nyíregyházi ipari parkban domináns az ipari termelő és logisztikai
feladatokat ellátó cégek szerepe. Alapvetően termelő üzemekkel (pl. Eletrolux,
Flextronics stb.) találkozunk, amelyeket tervszerűen telepítettek és a
legfontosabb telepítő tényező az M3-as autópálya vonalvezetése és déli
csomópontja volt. Természetesen kommunális és egyéb vonalas
infrastruktúrával igen jól ellátott ipari terület. Az ipari befektetéseket zömmel
multinacionális cégek hajtották végre, de napjainkban megjelentek a hazai
befektetők is, melynek eredménye, hogy 2008-ban kialakították a második ipari
parkot is Nyíregyháza déli peremén. Ide már szolgáltató jellegű vállalkozásokat
(pl. logisztikai, technológiai transzfer, Inkubátor Ház stb.) várnak.
II. 4. Városi zöldterületek
A városi zöldterületek jelentőségét és szerepét nem kell bizonygatni, hiszen
a posztindusztriális világ valamennyi szegmensét áthatja. Szerepük a
városokban és környezetükben az átlagosnál is fontosabb, melyek megőrzése,
javítása nem csak esztétikai okok miatt kívánatos. Nyíregyháza városi zöld
területei részben a sporttal összefüggő szerepkörű területek (pl. stadion, strand,
gyógyfürdő, teniszpályák stb.) mozaikjai, részben rekreációs célokat szolgálnak
(Sóstói erdő), valamint idegenforgalmi szempontoknak is megfelelő komplex
hasznosításúak. A városi zöldterületekhez soroljuk a köztereket (pl. sétányokat,
parkokat, temetőket stb.) és a város határán belül található kisebb
mezőgazdaságilag hasznosított területeket is. A nyíregyházi repülőtér (Tokaji út
mentén) és kiszolgáló létesítményei szintén jelentős zöld területet foglalnak
magukba. Természetesen a városi zöldterületek növelése lenne a legfontosabb,
ez azonban gyakran szöges ellentétbe kerül Nyíregyháza társadalmi-gazdasági
„érdekeivel”. A sokféle típusú és jelentős nagyságú rekreációs területek közül
Nyíregyházán kiemelkedik a Sóstó és környezete, valamint a Sóstói-erdő.
II. 5. Egyéb szerepkörű területek
Mint minden városban, így Nyíregyházán is találunk olyan különleges
hasznosítású területeket, melyek szerepkörük alapján az előzőek egyikébe sem
tartoznak. Természetesen nem képeznek önálló funkcionális övet, s a
várostestben szigetszerűen jelennek meg. Nyíregyházán ilyen a repülőtér és a
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katonai műszaki bázisok és laktanyák területe, lőterek, szennyvíztisztító,
vasútvonalak, nagyfeszültségű villamos légvezetékek.

4. térkép. Nyíregyháza funkcionális szerkezete 1974-ben (szerk.: Hanusz Á.)
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III. Összegzés
A város különböző funkciójú városrészeiben eltérő a népesség demográfiai,
foglalkozási, infrastrukturális ellátottsági és lakáskörülményei (3. táblázat).
Nyíregyháza részletes funkcionális-strukturális vizsgálata lehetőséget biztosított
a mélyebb összefüggések vizsgálatára és feltárására, mely alapján
megállapítható, hogy a város szerkezete, funkcionális változásai a dinamikus
fejlődés következtében gyors változáson mentek keresztül (1. és 4. térkép). A
területi adottságok és a településrészek időbeli növekedése egyenlőtlen
intenzitású településszerkezetet és területhasználatot eredményeztek. A
sugárirányú közlekedési hálózat útjai közül az észak-déli és a kelet-nyugati
irányok váltak a beépítés növekedésének és a funkcionális tagoltságnak a
meghatározóivá. Nyíregyháza első munkahelyövezete az igazgatási-pénzügyikereskedelmi tevékenységek, az ún. fehérgallérosok munkahelyegységei. Az ezt
körülvevő differenciált lakóövezet (közép és kisvárosi formaelemekkel,
kertvárosias és falusias beépítettséggel) bevásárlóközpontokkal és kisüzemekkel
mozaikszerűen tagolt terület. A második munkahely öv (iparforgalmi övezet,
tradicionális ipari területek és ipari parkok) az ún. kékgallérosok munkahelyei.
A város legkülső övezete az agrárövezet (bokortanyákkal, szórványos
tanyákkal, s a kivezető utak mentén raktárakkal, kisebb telephelyekkel) területi
nagyságából következően a városellátó öv funkcióit is betölti. A külterületeken
lényegesen csökken a beépítettség, egyszerűsödik a területhasználat és a
funkcionális sokszínűség. A funkcionális területhasználat sajátos elemei a
bokortanyák, melyeknek egy része önálló belterületté vált, további
differenciálódásuk várható. A mozaikszerűen elhelyezkedő városrészeket az
úthálózat szervezi és kapcsolja eggyé, melynek folyamatos bővülése egy-egy
funkcionális városrész további növekedését és belső átstruktúrálódását is
eredményezheti. E tekintetben a bevásárló központok körül kiépülő városperemi
szubcentrumok szerepe is egyre jelentősebbé válhat.
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A KULTÚRÁK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOK, A TUDOMÁNY
GLOBALITÁSA A 21. SZÁZAD KEZDETÉN
DR. MÉSZÁROS REZSŐ

A 20. századot jellemző gyors és nagy távlatokat nyitó tudományostechnikai fejlődés, valamint a gazdasági, társadalmi, kulturális, szociális és
politikai folyamatok globális és regionális alakulása felerősített
egyenlőtlenségeket. Ezen egyenlőtlenségek, jól tudjuk, konfliktus helyzetekké,
konfliktusokká erősödtek, amelyeknek egyre inkább a vallások, a kultúrák
közötti, tehát ha szélesebb értelembe vesszük (bár ezzel sokan nem értenek
egyet) civilizációk közötti küzdelemnek, netalán harcnak is felfoghatók,
amelyeknek megjelenése regionális, esetenként lokális, de hatásuk csaknem
minden esetben globális. Ezekkel a témakörökkel kapcsolatban olyan elméletek
születtek, amelyek nagy publicitást kaptak és hatásuk aligha vitatható. Tehát a
20. század végén a 21. század kezdetén egy új konfliktus folyamat erősödött fel,
amelyet egyre szívesebben neveznek kultúrák vagy civilizációk küzdelmének
vagy pontosabban harcának, amely regionális méretekből – elsősorban a
következményei miatt - lassan globálissá terebélyesedik.
Ezt a válsághelyzetet (társadalmi konfliktus helyzetet) Samuel P.
Huntington (1996) már-már közismert, de sokat bírált elméletében olyan módon
javasolja megoldani, hogy arra kell felkészülni az emberiségnek, hogy a nyugati
típusú demokrácia világméretű elterjesztése, stabillá tétele helyett a különböző
kultúrák, civilizációk egymásmellettisége, alapvetően az eltérő értékek miatt,
állandó konfliktusok forrása lesz a világon. Huntington úgy gondolta, hogy a
nyugati civilizációk fennmaradásának az a feltétele, hogy elfogadja a
többcivilizációs világrend tényét és létét. És azt a körülményt, hogy saját
érdekeit ebben a helyzetben kell érvényre juttatni. Senkinek nem kötelessége
mástól automatikusan átvenni annak értékeit. Véleménye szerint az emberiség
története tulajdonképpen a civilizációk története, és a népek a különböző
civilizációkhoz tartoznak. „A civilizáció a legtágabb kulturális entitás. A falvak,
a régiók, az etnikai csoportok, a nemzetiségek, a vallási csoportok a kulturális
heterogenitás különféle szintjein mind-mind saját kultúrával rendelkeznek. Egy
dél-olaszországi falu kultúrája különbözhet egy észak-olaszországiétól, de
mindkettő osztozik a közös olasz kultúrában, amely megkülönbözteti őket
német falvaktól. Az európai közösségek viszont olyan kulturális vonásokkal
rendelkeznek, amelyek különbözővé teszi őket a kínai vagy a hindu
közösségektől. A kínaiak, a hinduk és a nyugatiak ugyanakkor nem részei
semmilyen tágabb kulturális entitásnak. Civilizációkat alkotnak. A civilizáció
235

Dr. Mészáros Rezső

tehát az emberek legmagasabb szintű kulturális csoportosulása, és ez egyben a
kulturális identitás legtágabb szintje is.” (Huntington, S.P. 1998. 53.o.).
Végül nem a definíció, hanem a végkövetkeztetés kavart vihart, amely
borúlátó, háborúkat jósol, amelyek a civilizációk között fognak megtörténni.
Civilizációk harca lesz és új világrend alakul ki. Sok bírálat érte az elképzelést,
hogy példáival minden mást is lehet bizonyítani. Az is a kritika tárgyát képezte,
hogy túlságosan kitüntetett szerepet tulajdonít elméletében a vallásnak.
Véleményem szerint, különösen folyamatában, aligha tagadható, hogy a vallás
és a civilizáció egymással összefüggő, olykor egymást feltételező folyamat volt.
Az már azonban valóban jogos kifogás lehet, hogy egyrészt a mai nyugati
civilizációknak a konfliktusaiban a „nyugati” vallásokkal nincs érdemleges
eseményük. Másrészt az is kevésbé érthető, hogy egy nagy ívű
civilizációelméletet is magában foglaló konstrukció miért szűkíti le figyelmét az
iszlámra. Huntington több alkalommal és több helyen indokolja ezt, elsősorban
azzal, hogy a világpolitika az iszlámháborúk korát éli, hogy a muszlimok egyre
gyakrabban kerülnek összeütközésbe egymással is, de más népekkel is. A
terrorizmus nagyrészt hozzájuk köthető. Négy okba sűríti azokat a legfontosabb
történéseket, körülményeket, amelyek az iszlám fontossá, erővé válását lehetővé
tették:
- az elmúlt évtizedek társadalmi, kulturális, politikai eseményeinek
egyik fő iránya az iszlám népek öntudatának felélesztés, megerősítése
volt. Erre azért is szükség volt, mert az iszlám szervezetek
egészségügyi, szociális, morális segítséget nyújtanak az egyre
növekvő számú munkanélküli muszlim tömegek számára, mert a
muzulmán országok kormányai gyakran nem biztosítanak munkát.
Végső soron ebben az esetben a modernizációra és a globalizációra
adott válaszról van szó, az egész iszlám világban, de főleg az arabok
között keserűség, ellenségesség él a Nyugat gazdaságával, egynémely
kulturális termékével szemben,
- az iszlám világ belső szerveződése, megosztottsága a nem muzulmán
külvilág felé is erőszakot táplál,
- az iszlám megújulás a muszlim társadalmak többségében egybeesett a
népességszám növekedésével. A demográfiai robbanáson belül
többségbe került 16 – 30 év közötti népesség aránya, ezen belül is a
férfiak száma. Sokan közülük középiskolai, vagy felsőfokú
végzettséggel rendelkeznek, miután sokan munkanélküliek,
megoldásként a nyugati kivándorlást választják, vagy fundamentalista
csoportokhoz csatlakoznak, kis részük pedig terrorista lesz.
(Huntington, S.P. 2002. 02. 12.).
Francis Fukuyama (2002.02.10.) is lényegében azért bírálta Huntington-t,
mert ragaszkodik ahhoz az „ideához”, hogy a Nyugat és az iszlám világ
konfliktusa a „civilizációk harcává”, a kultúrák összecsapásává vált. Fukuyama
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úgy látta, hogy a harc nem a Nyugat és az iszlám között zajlik, hanem a
terrorizmus ellen folyik. Kinek van igaza? A korábban a „történelem végét”
jósoló Fukuyama-nak, vagy a „civilizációk harcát”, a „világrend átalakulását”
előrevetítő Huntington-nak. Valószínű, hogy teljes egészében egyiküknek sem,
csak két probléma minimálisan felmerül. Az egyik az, hogy mindkettőjüket
milliók olvassák, a másik az, hogy néhány sorral ezt követően egy új
civilizációs elképzelésről telnek meg a sorok, ami szintén millió kedvenc
olvasmánya.
Fukuyama 1989-ben még a berlini fal ledöntése előtt nyilvánította ki, hogy
„egyszerűen a történelem végének vagyunk tanúi: tehát az emberiség ideológiai
fejlődése befejeződésének, annak, hogy végső kormányzati formaként sor kerül
liberális demokrácia általános bevezetésére. A jövőt nem az eszmékért vívott
nagy, lelkesítő küzdelmek fogják jellemezni, hanem a földhözragadt gazdasági
és műszaki problémák megoldása. Ez pedig eléggé unalmas lesz.” Ez a
pesszimista világszemlélet nehezen harmonizál azzal a reagálással, ami a
„civilizációk harcára” történt. Később azonban Huntington koncepciójára,
különböző
kisebb-nagyobb
megnyilatkozásaira
reagálva
Fukuyama
tulajdonképpen védte az amerikai mundér becsületét, és néhány – egyébként
értékes – megállapítást tett az iszlámról, véleményéből karakteresen kitűnt,
hogy a legnagyobb problémának tartja a fundamentalista iszlámot, és szinte
lehetetlennek minősíti annak befolyásolhatóságát.
Palánkai Tibor 2002-ben viszont egy érdekes és elgondolkodtató
Huntington-i megközelítésről írt: „A mai világban a közlekedés és a
kommunikációs fejlődése gyakoribb, intenzívebb, szisztematikusabb és jobban
körülhatárolt kölcsönhatásokat eredményez különböző civilizációkhoz tartozó
emberek között. Ennek eredményeként civilizációs azonosság tudatunk egyre
szembeötlőbb lesz. A franciák, németek, belgák és a hollandok egyre inkább
európaiként gondolnak önmagukra. A közel-keleti muzulmánok azonosulnak a
boszniaiakkal és a csecsenekkel, támogatják őket, és az ő pártjukra állnak. A
Kelet-Ázsiában lakó kínaiak az anyaország érdekeivel azonosítják magukat. Az
oroszok azonosulnak a szerbekkel, támogatják őket, mint más ortodox
nemzeteket. A civilizációs azonosságtudat e szélesebb szintjei azt jelentik, hogy
kialakul a civilizációs különbségek mélyebb tudata; továbbá annak az igénye is,
hogy megvédjük azt, ami megkülönböztet ’minket’ ’tőlük’. Negyedszer, a
különböző civilizációkból származó csoportok és államok közötti konfliktusok
általában nem új keletűek: ezekek a népek, a terület, a gazdaság, az erőforrások
fölötti rendelkezés vágya hozza felszínre. No, és a relatív hatalomé, azé a
képességé,
amellyel
másokra
kényszeríthetjük
saját
kulturánkat,
intézményeinket, miközben ezt ők is megtennék, ha képesek lennének rá.”
(Huntington, S. P. 1998. 203-204. o.) Tehát más szempontból megerősödni látja
Huntington szemléletét. Vagyis a 21. század fő konfliktusának tartja a
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civilizációk összecsapását, és nem tudja elképzelni a civilizációk
kiegyensúlyozott, békés egymás mellett élését.
Közben született egy új elképzelés, egy új elmélet, amely az emberiség 21.
századának, illetve jövőjének fő fejlődési irányát rajzolja meg. Ez a teória A
harmadik hullám nevet viseli. 1980-ban ezzel a címmel jelent meg Alvin Toffler
– ma már állítható, hogy nemcsak nagy feltűnést keltő, sok nyelvre lefordított,
hanem optimista végkicsengésű, nagy ívű trilógiájának második kötete (az első
kötet címe a Jövősokk volt, a harmadiké pedig a Hatalomváltás).
Toffler rendkívül széles érdeklődési körű író, jövőkutató, aki a
társadalomtudományi kérdések kutatásában éppolyan járatos, mint a kibertéri
problematikában, vagy a tudományos szintű jövőkutatásban. Sőt, az is a
szakmai életrajzának része, hogy egy időben nem tartozott a geográfia kifejezett
barátai közé.
Fölfogásának alaptétele az, hogy a világ nem feltétlenül a pusztulás felé
rohan. Felmérte azoknak a tendenciáknak az irányát, amelyek már akkor is
működőképesek voltak a különböző ágazatokban, a családszerkezetben,
fogyasztói szokásokban, a
mentális struktúrák alakulásában, a
viselkedésformákban. És arra a következtetésre jutott, hogy az emberiség
története egyáltalán nem a korai „vég” felé halad. Azt feltételezte, előrevetítette,
hogy ugyan nagy nehézségek árán, nagy strukturális átalakulásokkal, de jobb
jövőt lehet felépíteni. Tendenciákat rajzolt fel. Reményei szerint egy új
szintézist egy „új szintézist” alkotott, a „XXI. század demokráciáját”, ami a
tudományos-technikai forradalom egyenes következménye, mondhatni
szüleménye. Ez a társadalom már „posztindusztriális” vagy inkább
„szuperindusztriális” társadalom.
Toffler történelemszemlélete – Huntigtonnal és Fukuyamaval ellentétben,
különösen a jövőt illetően – más. Az emberiség eddigi történetét más
szempontok szerint tekintette át. Szemléletében három nagy változásra, három
nagy hullámra osztja a civilizáció történetét. Az első hullám a mezőgazdálkodás
szakasza, a második hullám pedig az ipar szakasza volt. A harmadik hullám
utolsó évtizedeiben vette kezdetét. A „harmadik hullám” alapvetően új
körülményeket, életmódot teremt, életfilozófiát alakít ki az ember számára és
lényegében az információs társadalom felé haladás az elérendő cél. A kialakuló
új civilizáció új viselkedési formákat, mentalitást követel, túlmutat az energia, a
pénz és a hatalom koncentrációján. Toffler többször megerősíti, hogy új
civilizáció jelenik meg és vak az, aki ezt nem veszi észre, vagy tagadni
igyekszik. Az új civilizáció újdonságokat fog létrehozni a családi életben, a
munkában, a szerelemben, a mindennapi életben. Új gazdaság formálódik, új
típusú politikai konfliktusok lesznek, meg fog változni az emberi tudat.
Nyilvánvaló, hogy ez az új civilizáció nem a semmiből jön létre. Egyes része
már most is funkcionál. Sokan kísérlik meg életritmusukat a holnap ritmusához
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igazítani, de azok is sokan vannak, akiket ez várható jövő rémülettel tölt el, mert
különböző okok miatt ragaszkodnak a múlthoz.
A harmadik hullám elmélet forradalmian újat akar. Arra kétségtelenül jó,
hogy ráébresszen mindenkit arra, hogy ha a dolgok új megvilágításba szembe
állítva kerülnek elénk, akkor az elgondolkodásra késztet. Különösen a
történelmi léptékű összefüggések – visszafelé. A harmadik hullámban sok
kérdés rejtőzködik. Egy előrevetített, valószínűsített új civilizációról, mint
egyetlen jövőbeni lehetőségről beszélni csaknem érinti a túlzott elkötelezettség
határát. Lehetséges persze, hogy a harmadik hullám elméletének, tételeinek egy
része nem lesz realitás egy idő után a jövőben. De azt sem szabad feledni, hogy
a harmadik hullámban foglaltak kiteljesedésével új globális és regionális
kérdések merülnek fel a civilizáció értelmezésével kapcsolatban is. Vagyis a
világ bonyolultsága továbbra sem változik, bizonyára újabb társadalmi
törésvonalak, illetve megosztottságok alakulnak ki. De talán nem lesz rossz
megoldás, ha néhány sort idézek a műből.
„A harmadik hullám azoknak szól, akik úgy gondolják, hogy az emberiség
története nemhogy a végét járná, hanem inkább most kezdődött el igazán.
Napjainkban hatalmas áradat söpör végig a világ nagy részén, és új,
gyakran bizzar környezetet hoz létre munkához, játékhoz, házasodáshoz,
gyermekneveléshez vagy nyugdíjba vonuláshoz. Ebben a zavarba ejtő
környezetben az üzletemberek arra kényszerülnek, hogy szinte kiszámíthatatlan
gazdasági áramlatokkal szemben próbáljanak lavírozni; a politikusok
népszerűsége vadul hullámzik fel és alá; s az egyetemek, kórházak és más
intézmények elkeseredett küzdelmet folytatnak az infláció ellen. Az
értékrendszerek szilánkokra hasadnak és összeomlanak, miközben a család, az
egyház és az állam mentőcsónakjai tébolyodottan hánykolódnak.
Mindezeket az erőszakos változásokat az instabilitás, az összeomlás és a
katasztrófa elszigetelt jeleinek is tekinthetjük. Mégis, ha egy kicsit hátralépünk,
és alaposabban szemügyre vesszük őket, több olyan dolog is láthatóvá válik,
ami egyébként könnyen elkerüli a figyelmet.
Először is, a mai változások nem függetlenek egymástól. Nem
véletlenszerűek…. Részei egy sokkalta nagyobb szabású folyamatnak: az
indusztrializmus halálának és egy új civilizáció kialakulásának.
Mindaddig, amíg elszigetelt jelenségeknek tekintjük azokat, és nem
vesszük észre ezt a nagyobb jelentőségű történelmi eseményt, nem tudunk
értelmes és hatékony választ adni. Személyes döntéseink céltalanok lesznek,
vagy önmagukat oltják ki.
A harmadik hullám tehát az általános, nagyléptékű szintézis könyve. Leírja
a régi civilizációt, amelyben sokan felnőttek közülünk, és gondosan megrajzolt,
átfogó képet ad az új civilizációról, ami életünk kellős közepébe robban bele.
Ez az új civilizáció olyan mélységesen forradalmi, hogy valamennyi régi
beidegződésünket megkérdőjelezi…. Az új világ, ami szemünk láttára
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formálódik ki az új értékek és technikák, új geopolitikai viszonyok, új
életstílusok és kommunikációs lehetőségek összecsapásából, teljesen új
eszméket és analógiákat, új rendszereket és fogalmakat követel….
Ez a könyv arra épül, amit „forradalmi kiindulópontnak” nevezhetünk.
Feltételezzük, hogy noha a közvetlenül előttünk álló évtizedek tele lesznek
forrongással, felkelésekkel, sőt talán széles körben megnyilvánuló erőszakkal is,
nem fogjuk teljesen elpusztítani önmagunkat. Feltételezzük, hogy azok a
zökkenések, amelyeket ma tapasztalunk, nem kaotikusan vagy véletlenszerűen
következnek be, hanem éles, világosan kivehető mintázatba rendeződnek.
Feltételezzük tovább azt is, hogy a változások kumulatív természetűek, s
összeadódva hatalmas átalakulást hoznak létre életünkben, munkánkban,
játékainkban és gondolkodásunkban; és végül feltételezzük, hogy lehetséges
egy józan, normális és kívánatos jövő. Röviden, a könyv abból a premisszából
indul ki, hogy ami most történik, az nem kevesebb, mint globális forradalom,
kvantumugrás a történelembe.” (Toffler, A. 2001. 13,14,14,24. o.).
Az 1990-es évek második felében Manuel Castells, ha nem az előbbiekhez
mérhető feltűnést keltő címmel, de – azt gondolom – mélyebb
társadalomelméleti koncepcióval és alapossággal állt elő a világ tudományos és
érdeklődő közönsége elé Az információ kora című háromkötetes munkájával
(1996, 1997, 1998.). Ez a trilógia végül is beleillik az előbbi sorozatba abból a
szempontból, hogy az emberi együttélés új formáiról, módjáról ír, még akkor is,
ha kiinduló pontjai alapvetően eltérőek. Castells, aki a hálózati társadalom
felismerője, az identitás új típusú szerepének hangsúlyozója, aki az áramlások
tere fogalmának bevezetője a szakirodalomba, az információs társadalom
megvalósulásában látja a jövőt. Az információs társadalommal kapcsolatban
adódó kérdéseket, strukturális összefüggésben szemléli, és minden kérdést így
is vet föl, vagyis azok, miként hatnak a társadalom működésére. Elméletének
lényege az, hogy az információs társadalom új formája az emberi együttélésnek.
Ez akkor jön létre – mint minden generális társadalomváltás esetében - ha
bizonyos mennyiségi változások (telekommunikációs hálózatok, adekvát
gazdaságszervezetek) minőségileg is változást eredményeznek az emberek
közötti kapcsolatokban. A régi mechanizmusok is új módon kezdenek
„viselkedni.” Ennek az új társadalmi formációnak Castells elképzelése szerint
azonban van egy különösen nagy feszültséggóca. A leendő társadalom
szervezőelve ugyanis a hálózatiság, ez gyakorlatilag föltétele a társadalomhoz
való tartozásnak. De az identitás például helyhez kötött, kulturálisan
meghatározott. Viszont az ember, mint munkaerő gyakran nem tudja követni a
tőke és a munkahelyek világméretű vándorlását. Ennek következtében a
„hálózat” és az „én” gyakran szemben áll, de ebből a szembenállásból adódó
feszültség egyfajta új erőforrás is a társadalom szervezéséhez. Az „áramlások
tere” Castells azon fölfedezéseinek egyike, amelyik a hálózati társadalmat
működteti és a valódi tér funkcióját átveszi.
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„Az információ kora” magában foglalja az információs technológia
átalakulásának kérdéseit. Abból indul ki, hogy az információs technológia
lényegében az egyéni és a közösségi egzisztencia valamennyi érinti, nem
nagyon van olyan szelete és rezdülése életünknek, ami ne érintkezne
elektronikus információval, vagy ne kerülnénk kapcsolatba az elektronikus
információfeldolgozás valamelyik formájával. Hangsúlyozottan és nagy
terjedelemben (külön kötetben) foglalkozik az identitással, a társadalmi
mozgalmakkal, beleértve a női egyenjogúságot és a környezetvédelmet is.
Castells az információs gazdaság kialakulását az információs és kommunikációs
technológiák termelésének mennyiségi változásain túl nagyrészt minőségi,
szemléleti változás bekövetkezésének is tartja. „Az információ kora” miután
már lényegén egy új társadalom körvonalait járja körül, és belső viszonyainak
rendszereit állapítja meg, olyan kérdésekkel is foglalkozik, mint a valóságos
virtualitás, vagy a globalizáció kapcsán fölmerülő (esetenként részlet)
kérdéseket is.
Itt érdemes utalni Yoneji Masuda professorra, aki már az 1970-es években
felismerte, hogy az anyagi javak fogyasztása helyett a társadalmi fejlődés
következő lépcsőjében az ember az intellektuális kreativitását fejleszti fel.
Elképzelése csaknem utópisztikus, bár tudatosan, bevallottan jövőképépítő
projekteket hirdetett. Egyebként igen érdekes, hogy a japáni köztudatban az él,
hogy az emberiség írott történelme során három alapvető változás történt: a
mezőgazdálkodás alkalmazása, az ipari forradalom és a számítógépek
társadalmi méretű elterjedése. Hozzájuk sajátos japán civilizáció kapcsolódott,
kapcsolódik. Feltűnő, hogy lényegében ez a szakaszolás jelenik meg Toffler
„Harmadik hullám”-ában is.
Yoneji Masuda, Samuel P. Huntington, Alvin Toffler és Manuel Castells
csak néhány azon neves, és talán a legolvasottabb jelenkori tudományos
gondolkodók közül, akiket a világ sorsa átfogó, szintézis szintjén is érdekel. A
szakértő szakmai közvélemény ismereteim szerint megosztott (bár nem
tartozom a szakterülethez), az általános közvélemény bizonyára (egészen más
okok miatt) szintén megosztott, de hihetetlen nagy az érdeklődés mind a négy
tudós elme könyvei iránt. Akárhogy is vesszük, ők ennek a bonyolult
„átmeneti” korszaknak a „sztárteoretikusai”, kiemelni közülük egyet is nagyon
veszélyes, de azt hiszem Manuel Castells szellemisége felülmúlja kollegáiét.
Mind a négy alkotó egyébként, különböző okokból a későbbiek során még elég
gyakran idézve lesz.
Aligha vitatható, hogy a tudomány szerepe, teljesítménye a 20. század egyik
meghatározó tényezője volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az
előállított termékek értékében egyre nagyobb a tudás értéke, mint az anyag
értéke. A 20. században a tudomány nemcsak az innovációt, a technológiát, a
termelést vitte nagy magaslatokra, hanem a társadalom felemelkedését is
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segítette. A kutatás kidolgozta azokat az eszközöket, amelyekkel még előbbre
tarthatnánk.
Remélhetőleg a 21. század még inkább a tudomány évszázada, A tudomány
kora is lesz. Amikor a középkorban, Bolognában, Salamancában és másutt,
elődeink egyetemek építettek, már akkor regionális centrumait hozták létre az
akkori globális gondolkodásnak. A 20. században is már, de a 21. században
bizonyára különösképpen (a gondolkodás mellett) a globális cselekvés együttes
cselekvés ideje a követelmény lenne.
A 21. század talán a tudás globalizációját is fogja jelenteni. Amit a
20.századból örökölt az emberiség, annak egyrészt néhány tétele az előző
oldalakon olvasható, másrészt a következő oldalak tartalma is lesz. Még mindig
nem mindegy, hogy a Földön ki hol lakik (természeti és társadalmi
vonatkozásban egyaránt). A világ egyetemeinek általánossá váló tömegképzése
miatt ma már egyre inkább az sem mindegy, hogy ki, hol, melyik egyetemen
végzett.
De a tudás globalizációja remélhetőleg azt fogja eredményezni a 21.
században, hogy a megszülető generációk mindegyikének, mindenhol
lehetősége lesz a tudás teljes vertikumához hozzájutni. Talán kézenfekvő ennek
közvetlen összefüggése a kutatói utánpótlással. Azonban sajátos helyzet jött
létre, csökken az állami támogatások aránya és megnő a piaci szempontokat
előnybe részesítő vállalati források aránya, következésképen jelentősége. Ez a
körülmény egyes ágazatokban a források koncentrációját követeli meg, ami a
kutatás-fejlesztés új központjait hozza létre. Kínában és Indiában ilyen
folyamatot látunk kialakulni, amihez fokozatosan felzárkózik az egyre nagyobb
létszámú, képzett munkaerő. Így az ország legalább két eredményt ér el:
bekapcsolódik a világgazdaság rendszerébe, és magasan fejlett ágazat működik
a gazdaságában.
Vannak országok, amelyek időben felismerték a kutatás szerepének a
gazdasággal, a társadalom állapotával összefüggő kapcsolatrendszereit. Ezek az
országok jórészt most a világ vezető gazdasági, tudományos, technológiai,
felsőoktatási hatalmasságai. Ezt az is jól jelzi, hogy a gyorsan fejlődő országok
felborítanak „tradicionális” sorrendeket. A kutatás+fejlesztés terén az Amerikai
Egyesült Államok és Japán, egy 2006. januárban nyilvánosságra hozott Európai
Bizottsági jelentés szerint, megelőzte az Európai Uniót. Sőt, Japán helyzete
tovább erősödött (az európai ranglista élén Svédország, Finnország,
Németország, Dánia és Svájc állt, Magyarország a 15-ik volt). Ugyanakkor az
OECD jelentése, a 2000 és 2005 közötti adatok elemzése alapján, azt vetítette
előre, hogy Kína rövid időn belül meg fogja előzni Japánt a kutatási-fejlesztési
tevékenységben, és a következő évtized második felében, vagy legkésőbb 2020ig a világ vezető kutatási-fejlesztési helyévé válhat.
A világban egyéb érdekes jelenségek, folyamatok is történnek a tudomány,
a kutatás, a fejlesztés körül. Régebben a „brain drain” volt a jellemző, ami még
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ma is élő forma, de a gazdaságilag megerősödött országokba egyre inkább
visszatértek, visszatérnek a kutatók, tudósok. Ehhez persze az adott országon
belül nagymértékű szemléletváltozásnak is be kellet következnie. Érdemes
észrevenni, hogy ez a folyamat átrendezi a világ tudományos kapacitásának
térbeli eloszlását, új hangsúlyokat emel ki. A legújabb folyamat a „brain
circulation”, ami a magasan kvalifikált akadémiai állomány egyetemek közötti
jellemző mozgása. Ezt a mozgásformát, amely különböző idejű lehet,
transznacionális mobilitásnak nevezik, és azt jósolják, hogy az egyetemek
oktató-kutató állománynak nagyon nagy részét fogja érinteni.
Hosszú idő óta általánosan ismert és elfogadott (ugyan néhány ország még
nem látja be igazán), hogy a kutatás (és ami szorosan körülötte van: a
felsőoktatás, a felvevőpiac, az alapkutatás tartós pénzügyi hátterét biztosító
állam és más konstrukciók, stb.) egyrészt gazdasági tényező; másrészt egyre
több anyagi eszközbe kerül. Egyre többet érdemes ráfordítani a GDP-ből,
illetve, megszervezni azt, hogy a kutatás ne csak közpénzből legyen
finanszírozva. Tehát egy ország fejlettségére a tudásba történő beruházás
nagysága is utal. Ebben a vonatkozásban Svédország az első a világon (7,2 %),
a második az Amerikai Egyesült Államok (6,8 %), a harmadik pedig Finnország
(6,2 %), de ha listán ott találjuk Japánt (5,5 %), Kínát (2,6 %) és Dél-Koreát
(2,5 %) is. Érdekes adatokat közöl Tószegi Zsuzsanna (2006) arról, hogy 2004ben a nemzetközi szabadalmi rendszerben a bejelentések 34,9 %-át az Amerikai
Egyesült Államokban tették, a Japán volt a második helyen 16,6 %-kal,
Németország a harmadik helyen 12,4 %-kal, Franciaország volt a negyedik 4,4
%-kal és az Egyesült Királyság az ötödik 4,2 %-kal. De észre kell azonban
venni, hogy nagymértékben növekedett a találmány-bejelentések száma
Kínában és Dél-Koreában. Tehát az a nagy fejlődés, ami ezeket az országokat
jellemzi, ezen a területen is jelentkezett.
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A KÁRPÁT-MEDENCE TURIZMUSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A
TÉRSÉG TURISZTIKAI TERMÉKEIRE
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1. Bevezetés
A Kárpát-medence Európa más jelentősebb kiterjedésű tájegységeivel
összehasonlítva nem jelent a kontinens turizmusában önálló arculatú, az utazási
döntéshez elengedhetetlenül szükséges, pozitív asszociációkat kiváltó
célterületet. Ezzel összefüggésben az utazási irodák kínálatában vagy a
turisztikai hivatalok információs kiadványaiban nem találkozhatunk a Kárpátmedence értékesítésének szándékával. A Kárpát-medencével szemben azokat az
európai tájegységeket (pl. Korzika, Peloponnészosz, Bretagne), amelyek egyegy regionális szerveződés magvát képezik, a turisták által keresett és
közkedvelt célterületként tartják számon, így az európai uniós forrásokból
problémamentesen tudják a vendégforgalom fogadásának infrastrukturális
feltételeit is biztosítani. Természetesen ezeknek a tájnévvel egybeforrt
régióknak az idegenforgalmi fejlődéséhez nagymértékben hozzájárul az
egyazon országhoz való tartozásuk, amely versenyelőnnyel a Kárpátok
eurorégió program törekvéseinek eredményei (Süli-Zakar 2003) sem tudnak
vetekedni.
A fentiek ellenére a Kárpát-medence egy olyan térségként értelmezhető,
amelyben viszonylag jól körülhatárolható, elsősorban a természetföldrajzi
adottságokra és a sajátos történelmi múltra visszavezethető (Frisnyák 1996;
Cianga 1998) idegenforgalmi jelenségekkel és folyamatokkal találkozhatunk.
Ez a természeti és ember alkotta vonzerőkön alapuló, hasonló arculatú
turisztikai termékek megjelenésében és a vendégforgalom összetételében ölt
testet. A medence éghajlati, vízrajzi és geológiai adottságai, természetes
növénytakarója, valamint az egyes kultúrtörténeti korok öröksége képezi a
térség idegenforgalmi kínálatának központi, egységes tárgyalását lehetővé tevő
elemeit (Székely 1970; Szombathy 1977; Mátyás 1990; Németh 1991; Vofkori
1998; Jordan 1999). Európa legfontosabb küldő piacaihoz való közelsége, a
tranzitútvonalak menti fekvése pedig a belföldi turizmuson túlmenően
garantálja a német ajkú kereslet dominanciájának tettenérését, illetve az átmenő
forgalom jelenlétét.
Önmagában az a tény, hogy a Kárpát-medencében a Magyar Köztársaság
területi dominanciája mellett további hét állam különböző kiterjedésű, Románia
(Erdély) kivételével hazánknál kisebb területű országrészei helyezkednek el
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(Hajdú-Moharos 2000), feltételezi a turizmus tárgyalásának Magyarországorientáltságát, ugyanakkor megkerülhetetlenné teszi a határmentiségből fakadó
problémákra történő koncentrálást.
1. Turizmus a történelmi Magyarországon
A történelmi Magyarország jelenti azt a földrajzi hátteret, amelyben
megtalálhatók a Kárpát-medence turizmusának előzményei. Az 1920. évi
trianoni békeszerződésig a térség mind a bel-, mind pedig a külföldi
turizmusban viszonylag egységes célterületként jelent meg, az utazni
szándékozók számára teljesen nyilvánvaló volt, hogy a Tátra csúcsainak
meghódítása vagy az erdélyi gyógyfürdők igénybevétele ugyanazzal a súllyal
mérlegelendő az utazási döntés meghozatalakor, mint egy mátrai, illetve egy
hévízi üdülés. Az akkoriban működő utazási szervezetek, köztük az 1902-ben
alapított – az IBUSZ elődjének számító – Idegenforgalmi és Utazási Vállalat,
vagy az 1918-ban a Kereskedelmi Minisztérium égisze alatt létrehozott
Országos Idegenforgalmi Iroda propaganda tevékenységének színtere az egész
Kárpát-medencére kiterjedt.
Trianon súlyos következményekkel járt a Kárpát-medence akkoriban
kibontakozó turizmusát illetően. Valójában csak az 1990. évi rendszerváltozást
követően lehetett újra a térségre, mint a határátlépések nem kívánatos
procedúrái nélküli, zaklatásoktól mentes idegenforgalmi célterületre gondolni.
A kedvező folyamatok ellenére a Kárpát-medence az idegenforgalmi
szervezetek számára továbbra sem jelent egységesen kezelt térséget, azonban a
történelmi múltban gyökerező lehetőségek áttekintése előre vetíti az immár
regionális megközelítésben gondolkodó Európán belüli jövő kitörési pontjait.
A kiegyezéstől az I. világháború lezárásáig tartó időszak turizmusát
vizsgálva megállapítható, hogy a történelmi Magyarország területe nem
tartozott a nemzetközi vendégforgalom első számú úticéljai közé. Az OsztrákMagyar Monarchián belül a térség természeti értékei háttérbe szorultak Bécs
csillogása, az Alpok – számos szépirodalmi műben és festményen népszerűsített
– hófödte csúcsai vagy éppen a már akkoriban is kedvelt osztrák termálfürdők
mögött. A külföldi vendégforgalom zömét osztrák állampolgárok tették ki, a
belföldi kereslet megjelenése pedig az életszínvonal és az infrastruktúra
függvénye volt, amelyek tekintetében a dinamikus felzárkózás ellenére is
komoly lemaradást lehetett észlelni Ausztriához viszonyítva. A gazdasági
helyzet javulása akkoriban csak kevesek számára biztosította az utazásokhoz
elengedhetetlen szabadidőt és jövedelmet, így a lakosság nem jelentett biztos
piaci hátteret az elengedhetetlen fejlesztésekhez. Ennek ellenére számos olyan
rendezvényre került sor, amely előrevetítette a turizmus kibontakozásának
lehetőségét. A korszak nyitányára, Ferenc József 1867. évi megkoronázására
például több ezer vendég érkezett Pest-Budára, de az évi rendszerességgel
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megtartott Szent István-napi ünnepségek is egyre nagyobb számban vonzották a
bel- és külföldi látogatókat a fővárosba. Az 1896. évi Millenáris Ünnepségek és
Ezredéves Kiállításig egymás után épültek meg Budapest reprezentatív
szállodái, köztük a Hungária, a Pannónia, a Royal, a Carlton és a Bristol. A
székesfőváros 152 567 szállodai vendéget, köztük 95 408 külföldit látott
vendégül a millenniumi események évében (Thirring 1906).
A vidéki térségek turizmusának kialakulásában meghatározó szerepet
játszott a vasúthálózat dinamikus bővülése. Amíg 1866-ban mindössze 2 234
kilométert tett ki a történelmi Magyarország vasúthálózata, addig 1914-ben már
22 623 kilométer hosszúságban lehetett vonattal közlekedni a térségben
(Markos–Kolacsek 1961). Különösen az 1888-ban megnyílt, a Balkán felé
vezető vasúti vonalnak köszönhetően léphetett a térség a nemzetközi
idegenforgalmi áramlások sodrába, mivel az átmenő forgalom következtében
egyre több külföldi fedezte fel a táj szépségeit. A fővároson kívül eső területek
turizmusa a jómódú polgárság nyaralási, fürdőzési igényeinek kielégítésére
rendezkedett be. A Balaton inkább csak a századfordulót követően válik az
üdülőturizmus színterévé (az elcsatolt Adriai-tenger mentén fekvő, vízparti
nyaralást kínáló fürdőhelyek pótlásának szándéka ösztönzi a ’20-as években
tetten érhető fejlesztést), Balatonfüred, Balatonalmádi, Balatonboglár, Siófok és
Balatonföldvár majd ezután indul látványos fejlődésnek. A hegyvidéki területek
kiemelkedő szerepet játszanak a történelmi Magyarország turizmusában, mivel
ez az az időszak, amikor a túrázások, a magasabb csúcsok meghódítása kezd
tömeges méreteket ölteni.
A társas természetjárás már a 19. század közepén népszerű időtöltés volt
Európában, a lakosság kisebb-nagyobb csoportokba verődve gyakran kereste fel
a lakóhelye közelében fekvő hegyeket, erdőket. A turista társaságok, klubok és
egyesületek létrehozására a múlt század második felétől került sor a
polgárosodott Európában. A városlakó, jómódú polgári középosztály, élén az
értelmiségiekkel és az arisztokratákkal tette a természetjárást szervezett
tömegsporttá. A történelmi Magyarország első természetjáró csoportja
Magyarországi Kárpát Egyesület néven 1873-ban Tátrafüreden alakult meg. A
szervezet célja a Tátra feltárása és megismertetése volt, de foglalkoztak néprajzi
gyűjtemények összeállításával, valamint állat- és növényvédelemmel is. A
közös kirándulások mellett magyar és német nyelvű évkönyvet adtak ki,
amelyben útleírásokat és ismeretterjesztő cikkeket publikáltak, de az ő
nevükhöz fűződik az új Magas-Tátra térkép összeállítása is. 1875-ben építették
fel az első menedékházakat a Tarpataki-völgyben és a Csorba-tónál. A szervezet
Budapesti Osztálya báró Eötvös Lóránd, a világhírű magyar fizikus, az MTA
egykor elnöke vezetésével alakult meg 1888-ban, majd a Tátra-centrikusságot
kiküszöbölendő 1891-ben a tagok létrehozták a térséget egyforma súllyal
kezelendő Magyar Turista Egyesületet. Ezzel egy időben hívták életre
Kolozsvárott az Erdély(rész)i Kárpát Egyesületet.
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A főváros, a Balaton és a hegyvidéki területek mellett a történelmi
Magyarország fürdői jelentették azokat a célállomásokat, amelyek jelentősebb
számú érdeklődőre tartottak számot (Takács 1939; Beluszky 2006). A
legnagyobb magyar gyógyfürdőhelynek már akkoriban is Budapest számított,
mind a budai (Szent Lukács-fürdő, Császárfürdő, Szent Imre-fürdő, Rudasfürdő, Szent Gellért-fürdő), mind pedig a pesti (Margitsziget, Széchenyi-fürdő)
oldal létesítményei nagy népszerűségnek örvendtek a székesfővárosba látogatók
körében. A vidéki területeken az egyik legrégebbi magyar gyógyfürdő
Balatonfüreden működött, mellette Hévíz, Harkány, Sikonda képviselte még a
Dunántúlon a jelentősebb egységeket. Az Alföld és az Északi-középhegység
látogatottabb fürdői között Hajdúszoboszlót, Parádot és Egert kell megemlíteni.
A Felvidék nemzetközi ismertségű fürdői közül Pöstyént, Bártfafürdőt,
Erdélyben Szovátát, Borszéket, Tusnádot, Kovásznát és Herkulesfürdőt,
Pannon-Horvátországban Lipiket, Daruvárt, az Őrvidéken Tarcsafürdőt és
Savanyúkutat tartották számon.
2. A turizmus feltételrendszerének elemei a Kárpát-medencében
A turizmus feltételrendszere a turizmusipar működésének azokat a
potenciális és egyben optimális kereteit jelenti, amelyben az idegenforgalmi
piac és annak környezete életképesen kialakulhat, fennmaradhat (Michalkó
2007). A turizmus feltételrendszere általános és helyi feltételekből tevődik
össze.
2.1. A turizmus általános feltételei
A turizmus általános feltételei alatt azokat a tényezőket értjük, amelyek
tartós hiánya minden más helyi feltétel megléte esetén sem teszi lehetővé a
turizmus kialakítását, vagy a turizmus már létező rendszerének fennmaradását.
A Kárpát-medence turizmusának általános feltételei megnyugtató módon
garantálják a vendégforgalom zavartalan lebonyolítását. Annak ellenére, hogy a
biztonságfaktort illetően a térség egyes területein jelentkeznek még átmeneti
bizonytalanságok, a NATO-hoz, valamint az Európai Unióhoz való kötődés
kellő biztosítékul szolgál a vendégek mobilitása, tartózkodása és fogyasztása
vonatkozásában.
A biztonságfaktoron belül az intézményesült fenyegetettség nem
veszélyezteti a turizmus eredményes kiépülését és fejlődését, mivel a térség
polgári demokratikus államai sem egymással, sem bármely agresszor
hatalommal, illetve szervezettel sem állnak konfliktusban. Igaz, hogy a PannonHorvátország és a Vajdaság területét is érintő, a délszláv államok között
lezajlott háború (1991–1995) etnikai villongásokban jelentkező utóélete hatással
van a beutazások számára, az ilyen jellegű, epizodikus események azonban
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érdemben nem befolyásolják a térség turizmusának biztonságát. Az, hogy a
Kárpát-medencében fekvő nyolc ország közül négy (Magyarország, Románia,
Szlovákia, Szlovénia) tagja a NATO-nak, 4 (Ausztria, Horvátország, Szerbia,
Ukrajna) pedig az Euró-Atlanti Partnerségi Tanács munkájában vesz részt,
olyan intézményi garanciát jelent az ide érkező vendégek esetleges katonai
fenyegetettségének kiküszöbölésében, amelynek köszönhetően a térség egyetlen
állam külügyminisztériumának sincs a beutazást nem javasolt országok listáján.
A közegészségügyi állapotok tekintetében annak ellenére, hogy a Kárpátmedence turizmusa nem mutat teljesen egységes képet, az ide látogatóknak a
turizmust veszélyeztető járványok kirobbanásával, nem kívánatos ragályos
kórok tömeges jelenlétével nem kell számolnia. Az általános, de különös
tekintettel a vendéglátóiparban észlelhető higiénia vonatkozásában bizonyos
helyeken már előfordulhatnak azonban olyan, az európai normáktól eltérő
körülmények, amelyek következményeit egy-egy vendég szervezete az átlaghoz
képest kevésbé tolerálja. Az étel és a víz közvetítésével terjedő fertőzések
mellett a Kárpát-medencében tartózkodó turistának, különösen az erdővel
borított hegyvidéki területeken a vadon élő állatok hordozta veszettséggel és a
kullancsok által terjesztett betegségekkel is számolni kell.
Az életszínvonal-küszöb jelenti a turizmus biztonságának azt a faktorát,
amely a társadalmi, gazdasági fejlettséggel szoros összefüggésben jelentősen
befolyásolja az ágazat sikerét. A Kárpát-medence mindazon potenciális
célterületén, ahol a helyi társadalom és az oda látogatók életszínvonalában
szembetűnő különbségek mutathatók ki, a nincstelenség gátolhatja az
idegenforgalmi vonzerők sikeres értékesítését, a pozitív élmény kialakulását,
vagy akár a fejlesztéshez nélkülözhetetlen tőkebeáramlást. A szegénységet
kifejező különböző mutatók értékelése kapcsán megállapítható, hogy a Kárpátmedencében, különösen annak ukrajnai és romániai részén több olyan térség is
található, amely turizmusának kiépülésében, illetve fejlesztésében a helyi
lakosság rendkívül alacsony életszínvonala képez akadályt.
2.2. A turizmus alap infrastruktúrája
A turizmus alap infrastruktúrájának számító közlekedés, közmű és
kommunikáció tekintetében a Kárpát-medence felkészültsége megfelelőnek,
európai összehasonlításban versenyképesnek minősíthető. Bizonyos régiók
ellátottságában ugyan még észlelhetők elmaradások, azonban a térség
megközelítése, a turizmusban szerepet játszó településeinek vezetékes ivóvíz,
csatorna, elektromos áram és gázszolgáltatása, valamint a telekommunikáció
technikai feltételeinek biztosítása megoldott.
A turizmus alap infrastruktúráján belül a közlekedés képezi azt a tényezőt,
amelynek minőségi és mennyiségi összetevői a leginkább befolyásolják a
Kárpát-medencében zajló idegenforgalmi folyamatokat. Ebben a vonatkozásban
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a térség fővárosainak nemzetközi repülőterei lehetővé teszik a Föld összes
kontinensének menetrendszerinti járattal való megközelítését. A budapestin, a
zágrábin, a belgrádin és a pozsonyin kívül az úgynevezett regionális repülőterek
(Debrecen, Sármellék, Kolozsvár, Marosvásárhely, Temesvár) segítik a Kárpátmedencén belüli és a térségen túli területek légi összeköttetését. A vasúti
közlekedés infrastrukturális feltételei kielégítők (a fővárosok és a regionális
központok egymással kétvágányú, villamosított vonalakon közelíthetők meg),
azonban az egykori történelmi Magyarországhoz igazított hálózatnak
megfelelően centrális vonalvezetésű, ebből kifolyólag a keresztirányú
kapcsolatokat, a régióközpontok egymás közötti gyors elérését csak
korlátozottan, leginkább csak átszállások révén teszi lehetővé. A
határállomásokon tapasztalható hosszadalmas ellenőrzések, a vonatok 100 km/h
sebességet ritkán túllépő haladása, a kocsik állapota a vasút turizmusban
betölteni remélt funkcióját jelentős mértékben korlátozzák. A lakosság
nagymértékű
motorizációja,
a
személygépkocsi-állomány
fokozatos
korszerűsödése hozzájárul az individuális, gyors és kényelmes utazások
lebonyolításához. A Kárpát-medence gépkocsi-közlekedését lehetővé tevő
úthálózat minőségi mutatói évről évre a rohamos fejlődésről adnak
tanúbizonyságot, amely folyamat leginkább az autópálya-építésben mutatkozik
meg.
2.3. Az idegenforgalmi infrastruktúra
Idegenforgalmi infrastruktúra alatt azokat a helyi lakosság és a látogatók
által közösen hasznosítható létesítményeket értjük, amelyek a szabadidős és a
hivatásturizmusban megjelenő tevékenységek gyakorlását teszik lehetővé.
Tekintettel arra, hogy a Kárpát-medence egyes területein elhelyezkedő
vonzerők értékesítése az adott terület gazdáinak elemi érdeke, így a legtöbb
helyen a rendelkezésre álló gazdasági erőforrások függvényében kiépítették a
fogyasztást elősegítő idegenforgalmi infrastruktúrát. Ahol már történelmi
távlatokra tekint vissza a turizmus, ott a műemléki védettségű létesítmények,
ahol az utóbbi évtized fejlesztései a dominánsak, modern épületek, illetve
építmények képezik a térség idegenforgalmi infrastruktúráját.
A Kárpát-medence legkeresettebb vonzerőinek hasznosítását a
legkülönbözőbb idegenforgalmi létesítmények segítik elő. Az egyik
legfontosabb természeti vonzerő a termálvíz feltárásában a gyógyfürdők
vesznek részt, amelyek egyike-másika önmagában is látványosságot képvisel,
így a szolgáltatások igénybevétele nélkül is látogatható (pl. Széchenyi fürdő). A
tengerszint feletti magasságot és a hozzá kapcsolódó lejtőt hasznosító téli
sportok, különösen a síelés infrastruktúrája a felvonók és a pályák világítását,
karbantartását biztosító berendezésekben érhető tetten (pl. Donovaly). A nyári
fürdőzést lehetővé tevő álló- és folyóvizek kiépített strandjai, azok öltözői,
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mellékhelységei, játszóterei alkotják az üdülőterületek idegenforgalmi
létesítményeit. Az ember alkotta vonzerők vonatkozásában elsősorban a
különleges gyűjteményeknek otthont biztosító múzeumok (pl. Magyar Nemzeti
Galéria Budapesten), a történelmi események színhelyeinek élményszerű
megtekintését lehetővé tevő látogatóközpontok (pl. Nemzeti Történelmi
Emlékhely Ópusztaszeren), a híres emberek életútjának állomásait feltáró
épületek (pl. II. Rákóczi Ferenc szülőháza Borsin) jelentik a Kárpát-medence
idegenforgalmi infrastruktúráját.
2.4. Az idegenforgalmi szuprastruktúra
Idegenforgalmi szuprastruktúra alatt egy célterület teljes szálláshely és
vendéglátóipari kínálatát értjük. A Kárpát-medence idegenforgalmi
szuprastruktúrája mind az egy-egy ország határain túl nem terjeszkedő, mind
pedig a nemzetközi vállalatok intenzív jelenlétének köszönhetően képes a
legmagasabb színvonalon szolgálni az ott-tartózkodó vendégek igényeit. A
szállodaipar egységeinek megjelenése kiváló bizonyítékául szolgál a térség
turisztikai potenciáljában rejlő lehetőségek kidomborításában. A legnagyobb
nemzetközi szállodaláncok házai pedig már a globális érdeklődés
visszatükröződését képviselik. A Kárpát-medence vendéglátásban a nemzeti,
tájjellegű konyhák a dominánsak, azonban ezen a téren is észlelhető a
nemzetköziesedés, különösen a gyorsétterem-hálózatok terjedése.
A térség szállodai kínálatában egyértelműen Budapest a legmagasabb
színvonal koncentrációjának színtere. A magyar fővárosban 13 ötcsillagos
egység várja a bel- és külföldi vendégeket, amelyek közül 12 a legnagyobb
nemzetközi szállodaláncok tagjait képviseli. Budapest mellett Zágráb az
egyetlen térségbeli főváros, amelyben ötcsillagos hotel található, rajtuk kívül,
Bük, Dunakiliti, Göd, Kolozsvár és Parádsasvár büszkélkedhet a legmagasabb
szállodai kínálatot képező egységekkel. A nemzetközi összehasonlításban is
kiemelkedő szolgáltatásokat nyújtó egységek mellett a Kárpát-medence minden
regionális központjában és jelentősebb üdülőhelyén biztosított a legalább
háromcsillagos szállodák igénybevételének lehetősége.
A vendéglátóiparon belül az egyes nemzeti konyhákat képviselő egységek
mellett rohamosan terjednek a nemzetközi konyhák, különösen a gyorsétteremláncok üzletei. A Kárpát-medencében élő nemzetek gasztronómiája önmagában
is turisztikai vonzerőként értelmezhető, de a vendégek tartózkodásában
kétségtelenül kiemelkedő szerepet kap. A magyaros, vagyis a disznózsírral és
paprikával készült, pörkölt alapú ételek (pl. gulyás), az Erdélyt reprezentáló
káposztafélék (pl. erdélyi töltött káposzta), a Szlovákiában honos tészták (pl.
sztrapacska) egytől-egyig az adott térség éttermeinek állandó ajánlatát képezik.
Megállíthatatlanul terjednek a Mc Donald’s, a Burger King és a Pizza Hut
egységei, de alig találkozunk olyan várossal, ahol ne nyitottak volna legalább
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egy kínai éttermet. A borozók, a sörözők és az égetett szeszeket kínáló bárok
területén is igen tekintélyes a helyi termékeket (pl. szlovák sör, magyar bor,
erdélyi szilvapálinka) forgalmazó választék.
3. A Kárpát-medence vezető turisztikai termékei
Az idegenforgalmi vonzerő(k)re alapozott, a vendégek igényeinek
összességét kielégítő szolgáltatáshalmazok, vagyis a turisztikai termékek széles
választéka áll a Kárpát-medencébe látogatók rendelkezésére. A turisztikai
termékek magukban foglalják az attrakció, a megközelíthetőség, az ellátás és a
vendégszeretet összességét, összeállításuk során a turisztikai szervezetek és a
szolgáltatók a turizmus feltételrendszerének minél tökéletesebb biztosítására
törekszenek. A kínálatnak ez a fajta komplex megközelítése elengedhetetlen a
térség versenyképességének megteremtésében és megőrzésében, mivel ma sem
az európai, sem a világpiacon nem lehet a szállodákat vagy az éttermeket
önmagukban értékesíteni, azokat a hosszú távú siker érdekében egy-egy termék
részeként kell megjeleníteni.
3.1. Az etnikai turizmus
A Kárpát-medence etnikai alapú turizmusának sajátossága, hogy az
elsősorban nem az ott élő egzotikus népcsoportok életmódjának, kulturális és
gasztronómiai tradíciójának megismerésére irányul, hanem a 20. század
történelmének következményeiből fakad. A Kárpát-medence etnikai
mozaikossága (Kókai 2002: Kocsis–Bottlik–Tátrai 2006), a nyolc országban
élő, tíz jelentősebb nemzetiség, akiknek az anyaországa csakugyan ebben a
térségben fekszik, azt feltételezi, hogy a társadalmi kapcsolatok fenntartása
érdekében bizonyos időközönként meglátogatják egymást. Ennél fogva az
etnikai turizmus főként a rokonok, ismerősök meglátogatásában ölt testet,
vagyis az egymástól határokkal elválasztott, egyazon nemzetiséghez tartozó
családok, baráti közösségek utazásában kristályosodik ki. Tekintettel arra, hogy
a Kárpát-medence legnagyobb lélekszámú nemzetiségének a magyarság
tekinthető, amelynek a trianoni döntés következtében a békediktátum által
megszabott határokon kívül rekedt tagjai új állampolgárságot kaptak, az
anyaországban maradt rokonokkal, ismerősökkel való kapcsolattartás mind a
mai napig jelentős átmeneti mobilitást indukál. A Kárpát-medence etnikai
turizmusában a különböző államokban élő magyarok között létrejövő
utazásokon túlmenően igen jelentős szerepet játszik a térségben lévő németség
anyaországával való kapcsolattartása is. Az etnikai turizmus Kárpátmedencében testet öltő ősformájával azokban az elsősorban falusias
településeken találkozhatunk, amelynek társadalma jelentős erőfeszítéseket tesz
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a nemzetiségi hagyományok fenntartása és minél szélesebb körű
megismertetése érdekében (Aubert 1999).
Az etnikai turizmus kárpát-medencei fellegvárainak számító, német
kötődésű területek közül a Szepesség (Lőcse, Késmárk), a Szászföld (Segesvár,
Brassó, Nagyszeben), Magyarországon a nyugati határszél (Sopron, Kőszeg), a
Baranya és Tolna megyéket érintő, úgynevezett Schwäbische Türkei és a Budaihegység (Solymár, Budaörs, Budakeszi, Pilisvörösvár) emelkedik ki, a szlovák
kötődésűek között pedig a Pilis hegység és Békés megye (Békéscsaba,
Tótkomlós) településeit kell megemlíteni. Mivel a Magyarországról kiinduló
etnikai turizmus szinte az egész Kárpát-medencét érinti, ezért e helyen csak
azokat a régiókat emeljük ki, ahol az etnikai és a kulturális kötődés együttesen
motiválja az utazásokat. Erdélyben Kalotaszeg és a Székelyföld említhető azon
vidékek sorában, amelyek napjainkban is érdemi forgalmat bonyolítanak le az
etnikai turizmus keretében.
3.2. A kulturális és örökségturizmus
Mivel a Kárpát-medence földrajzi fekvéséből és történelmi szerepéből
adódóan egyidejűleg rendelkezik az európai kultúrtörténet egyes korszakainak
tárgyi és szellemi emlékeivel, a kulturális turizmus tekintetében a térség
számos, nemzetközileg is ismert vonzerőre alapozhatja a termékfejlesztést.
Közülük azok emelkednek ki, amelyek sajátos marketingjüknek és nemzetközi
védettségüknek köszönhetően biztonsággal számíthatnak arra, hogy a világ
bármely részéről érkező turisták érdeklődésének középpontjába kerülnek. Ezek
az UNESCO világörökségi listán megtalálható objektumok egyben a Kárpátmedencében fekvő országok legpotenciálisabb vonzerőiként tarthatók számon.
A világörökségi listán szereplő 812 védett objektumból 16 található a
Kárpát-medencében, amelyből 3 a Dunántúlon, 5 Kelet-Magyarországon, 4
Erdélyben, 4 pedig Szlovákiában fekszik. Az UNESCO világörökség részét
képező attrakciók többsége a kulturális turizmusban hasznosuló helyszín,
mindössze 3 (Fertő-tó–Neusiedlersee kultúrtáj, Aggteleki- és a Szlovák-Karszt
barlangjai, Hortobágyi Nemzeti Park), amelyek jobbára az ökoturizmusban és a
természetjárásban játszanak szerepet. A Kárpát-medencében fekvő
világörökségek egyik érdekessége, hogy a Fertő-tó–Neusiedlersee kultúrtáj,
valamint az Aggteleki- és a Szlovák-Karszt barlangjai államhatáron átívelő
attrakciók közé tartozik.
A Kárpát-medence szent helyei évszázadok óta, de napjaink posztmodern
világában is elősegítik az itt élők és az ide látogatók vallásának kiteljesedését. A
már említett építészeti szempontból is jelentős templomokon kívül ide
sorolandók azok a búcsújáró-helyek, amelyek évről évre több ezer hívőt
fogadnak: Erdélyben Csíksomlyó (Csíkszereda), Máriaradna (Lippa), KeletMagyarországon Máriapócs, Szentkút (Mátraverebély), a Dunántúlon
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Máriagyűd (Siklós), Szlovákiában Lőcse, Nyitra, Sasvár, Máriavölgy, PannonHorvátországban Marija Bistrica. A Vajdaságban fekvő Fruska Gora környéki
kolostorok, a 16. század óta a hegység völgyeiben őrzik az egykori szerb
szerzetesek balkáni őskolostorainak formakincsét, pravoszláv hitvilágát és az
ikonfestészet titkait.
A kulturális és az etnikai turizmus határmezsgyéjén helyezkednek el azok
az utazások, amelyek indítéka a magyarság egykori történelmi nagyságának az
átélése, a dicső múlt szimbólumainak számító települések, emlékművek
felkeresése (Mátyás király lovas szobra Kolozsváron, Munkács vára a
Kárpátalján).
A kulturális turizmus sajátos színfoltját képezi Erdély Drakula-mítoszának
idegenforgalmi hozadéka. A Drakula-mítosz szépirodalmi és filmművészeti
feldolgozásának köszönhetően igen jelentős kereslet mutatkozik Erdélyben az
élők vérét szívó vámpírral kapcsolatos hiedelmek helyszínének felkeresésére.
3.3. A városi turizmus
A Kárpát-medence fővárosait, regionális központjait és számos nagyvárosát
elsősorban azért keresik fel a turisták, mert más településekhez vagy
térségekhez képest a szabadidős szolgáltatások olyan szerteágazó kínálatát
nyújtják, amivel a legkülönfélébb piaci igényeket is ki tudják elégíteni. Ezek a
városok olyan, a környezetükhöz képest magas népsűrűségű helyek, amelyek a
gazdasági és pénzügyi élet, a kiskereskedelem mellett legtöbbször a tudomány
és az oktatás központjai is, amelyekben a turizmusban hasznosuló kulturális és
szabadidős létesítményeket eredendően a helyi lakosság számára hozták létre.
A Kárpát-medence nagyvárosai ideális terepet biztosítanak akár a hivatás,
akár a szabadidős turizmusban érkezők tevékenységéhez. A fővárosok és
regionális központok vállalatai, pénzintézetei az üzletemberek; tudományos
intézményei a konferenciavendégek; színházai, kiállító termei a kultúra iránt
érdeklődök; műemléki épületei a klasszikus városnéző turisták számára
biztosítják az utazást kiváltó motivációt. A fővárosok, Budapest, Zágráb és
Pozsony mellett, a regionális központok, Pécs, Győr, Székesfehérvár, Szeged,
Miskolc, Debrecen, Kismarton, Újvidék, Temesvár, Kolozsvár, Brassó kivétel
nélkül a városi turizmus színterei.
A városi és a kulturális turizmus találkozása ölt testet azoknak a történelmi
városoknak a meglátogatásában, amelyekhez a magyar nemzet múltjának egyegy epizódja fűződik (Puczkó–Rátz 2003). Szlovákiában Kassa, Eperjes, Bártfa,
Lőcse, Késmárk, Rozsnyó, Rimaszombat, Selmecbánya, Besztercebánya,
Körmöcbánya, Zsolna, Nagyszombat, Trencsén, Nyitra; Erdélyben
Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Segesvár, Nagyszeben, Medgyes,
Torda, Nagyvárad, Arad, Kolozsvár, Temesvár, Déva, Gyulafehérvár,
Szászsebes; Kárpátalján Ungvár és Munkács; a Vajdaságban Újvidék és
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Szabadka; Pannon-Horvátországban pedig Zágráb és Eszék tartoznak a
jelentősebb történelmi színhelyek közé. A kelet-magyarországi történelmi
városok közül Egeret és Sárospatakot, a dunántúliak közül pedig Mohácsot és
Veszprémet kell kiemeljük.
3.4. Az üdülőturizmus
A Kárpát-medence földrajzi adottságaiból következően – mivel nem
rendelkezik tengerparttal – az üdülőturizmus elsősorban a vízparti területeken
kristályosodik ki. Az állóvizek közül a Balaton, a Velencei-tó, a Fertő-tó, a
folyóvizek csoportjából pedig a Tisza, különös tekintettel annak mesterségesen
felduzzasztott szakasza a Kiskörei víztároló (Tisza-tó) képviseli az
üdülőturizmusban érintett térségeket . A turisták vízparti napozáshoz,
fürdőzéshez kapcsolódó, passzív időtöltésként megjelenő tevékenysége a
Kárpát-medence magyarországi térségében koncentrálódik. A termék
sajátossága annak igen erős szezonalitása, amely elsősorban a júniusra
felmelegedő és a 20 Celsius fok körüli hőmérsékletet legkésőbb szeptemberig
tartó vízfelületekre vezethető vissza. Az utóbbi években az üdülőterületek
szélsőséges időjárása, különösen a levegő hőmérsékletében tapasztalható erős
nyári ingadozások fokozzák a vendégek tartózkodásának időbeli
koncentráltságát. A Balaton partján fekvő Siófok, Balatonfüred, Keszthely, a
Velencei-tó menti Agárd és Velence, a Tisza-tavi turizmus fellegvárának
számító Abádszalók és a Fertő-tó magyarországi részén található Fertőrákos
képezik a Kárpát-medence üdülőturizmusának legfontosabb településeit.
3.5. Az egészségturizmus
A Kárpát-medence talán legnagyobb hagyományokkal rendelkező
turisztikai terméke az egészségturizmus. A térség medence jellege – különösen
az aljzat hidrogeológiai viszonyainak köszönhetően – évszázadok óta biztosítja
a termálturizmushoz elengedhetetlen vízkészletet, míg a peremen található
magashegységek és azok erdői a klimatikus gyógyhelyek kialakításában
közrejátszó jó levegőt garantálják a vendégek számára. Korunk
egészségturizmusa épít az elmúlt évszázad által létrehozott értékekre és
hírnévre, így azon települések többsége, amelyek már a trianoni békeszerződést
megelőzően is szerepet vállaltak a fürdőkultúra népszerűsítésében, azok a mai
napig meghatározó szegmensét képezik a Kárpát-medence termálfürdőkre
alapozott turizmusának.
A magyarországi gyógyfürdők a 2000 óta tartó tudatos állami
fejlesztéspolitikának
(Széchenyi-terv)
köszönhetően
igen
jelentős
modernizáción mentek keresztül, így mind a tradicionális, mind pedig az utóbbi
években létesített egységek európai összehasonlításban is versenyképes
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kínálattal várják az oda látogató vendégeket. A történeti áttekintésben már
szerepeltetett magyarországi fürdőket (Orosháza-Gyopárosfürdő, Hévíz,
Harkány, Balatonfüred, Komló-Sikonda, Parád, Eger, Hajdúszoboszló)
felújították, korszerűsítették, de mellettük igen jelentős beruházásoknak
köszönhetően kialakították Kehidakustány, Gyula, Debrecen, Nyíregyháza,
Miskolc-Miskolctapolca, Mezőkövesd, Zalakaros, Bük, Sárvár és Sopron-Balf
termálkínálatát is.
A Kárpát-medence Magyarországon kívül eső térségében is számottevő
fejlesztések mentek végbe a fürdőkínálat területén, igaz, azok mértéke a
hazánkénál kisebb volumenű állami invesztíció következtében elsősorban a
helyi önkormányzat vagy a vállalkozók beruházási szándékának volt a
függvénye. Ma Erdélyben Buziásfürdő, Algyógy, Herkulesfürdő, Vízakna,
Félixfürdő, Kovászna, Sepsibodok, Málnásfürdő, Tusnádfürdő, Szováta,
Borszék tartozik a legismertebb gyógyfürdők közé. Kárpátalján Polena,
Szolyva, Sajánfürdő, Szlovákiában Pöstyén, Bártfafürdő, Trencsénteplic,
Gyűgy, Turócteplic Szliácsfürdő, Bajmóc, az Őrvidéken Tarcsafürdő,
Szlovéniában
Maráctapolca,
Alsólendva
Pannon-Horvátországban
Varasdtapolca, Krapinske Toplice, Stubicke Toplice, Daruvar, Lipik, Bizovacke
Toplice alkotják a termálturizmus színtereit.
A termálfürdőkre alapozott egészségturizmus mellett a Kárpát-medencében
igen jelentős szerepet kap a klimatikus gyógyhelyek és az egyéb gyógytényezők
idegenforgalmi hasznosítására épülő mobilitás is. A világ zajától távol eső,
nyugodt, az orvosilag kívánatos környezetváltozást biztosító hegyvidékek
üdülői (pl. Mátraháza, Sopron, Borszék, Biharfüred, Bártfafürdő, Csorbató,
Barlangliget) egész évben a vendégek rendelkezésére állnak. A barlangok (pl.
Abaliget, Tapolca, Jósvafő, Miskolctapolca, Aknaszlatina) pollenmentes,
kedvező pára-, illetve sótartalmú levegőjét a különböző légzőszervi
betegségekben szenvedők hasznosítják.
3.6. A falusi és ökoturizmus
Tekintettel arra, hogy a falusi turizmusban a falvak magánhasználatú
lakóingatlanjainak idegenforgalmi célú hasznosítása párosul a természeti
környezet, a falusi élet értékeinek felmutatásával, egyedi vendéglátással, ezért a
Kárpát-medence melegágyát jelenti a vidéki élet szépségein alapuló turisztikai
terméknek (Hanusz 2006). A nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek területén
vagy azok közelében fekvő falvak előszeretettel válnak a turizmus színtereivé.
Azok a vendégek, akik a természet kínálta szépségek szemlélésén túlmenően
tevőlegesen is részt kívánnak venni az ökológiai környezet fenntartásában, a
növény és állatvilág értékeinek megőrzésében, az ökoturizmuson keresztül a
természetvédelem aktív részeseivé válhatnak. A Dunántúl (Fertő-Hanság, DunaDráva, Balatonfelvidéki, Őrségi Nemzeti Park), Kelet-Magyarország (Duna256
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Ipoly, Aggteleki, Hortobágyi, Bükki, Körös-Maros, Kiskunsági Nemzeti Park),
Vajdaság (Fruska Gora), Pannon-Horvátország (Kopácsi-rét, Lónyamező,
Medvednica), Erdély (Retyezát Nemzeti Park, Királykő, Erdélyi-középhegység:
Medve-barlang, Csodavár, Kelemen-havasok, Radnai-havasok), Szlovákia
(Szlovák Karszt, Szlovák Paradicsom, Alacsony Tátra, Kis- és Nagy Fátra,
Tátrai Nemzeti Park) és Kárpátalja (Ungi, Szinevési Nemzeti Park)
természetvédelem szempontjából kiemelt területei a Kárpát-medence kedvelt
szabadidős térségeit képezik.
3.7. Az aktív turizmus
A Kárpát-medence paradicsomi állapotokat kínál a tespedésből, a
semmittevéssel eltöltött szabadidő-felhasználásból menekülők számára és
hozzájárul az érintett térségek turizmusában észlelhető szezonális hatások
kiküszöböléséhez (Dávid–Tóth 2009). Az aktív turizmus alatt tárgyalt – nem a
versenysportot, sokkal inkább az emberi szervezet élménydús fizikai
megterhelését kiváltó – tevékenységek tárházát vizsgálva megállapítható, hogy
a Kárpát-medence leginkább a domborzati adottságaiból fakadó vonzerőit tudja
a piacon kamatoztatni. A Kárpátok csúcsainak (pl. Gerlachfalvi-csúcs: 2655 m,
Hoverla) meghódítása a hegymászás vagy annak modern formája, a trekking
szerelmeseinek jelent kihívást, de az alacsonyabban fekvő, középhegységi
területek (pl. Bükk) is népszerű természetjáró helyek. A Kárpátok vonulatai a
síturizmus számára is megfelelő terepül szolgálnak. Erdélyben a BrassóPolyána és a Brassó-Predeal, Kárpátalján Kőrösmező, Szlovákiában az
Alacsony- (Donovaly) és a Magas-Tátrában (Tátralomnic, Ótátrafüred), a Kis(Vrátna-völgy) és a Nagy-Fátrában (Rózsahegy) található síparadicsomok
tartoznak a térség téli sportok kedvelői által leglátogatottabbak közé.
A Kárpátok biztosította domborzati különbség a napjainkban egyre
népszerűbbé váló extrém sport, a vadvízi evezés (rafting) esetében is hasznosul.
A Kárpátok vonulatain áttörő, döntően felső szakasz-jellegű folyószakaszok
lehetőséget kínálnak az önmaguk ügyességét, vízi manőverezési képességét
próbára tevő turistáknak egy merész kalandban való részvételre. Ők
sokadmagukkal, megfelelő védőfelszerelésben szállnak speciális csónakokba,
hogy a víz sodrásának köszönhető energiát kihasználva sziklaszirtek között
ereszkedjenek le a folyón (pl. Dunacsún, Liptószentmiklós, Cserna).
A Kárpát-medence domborzati viszonyai és állatvilága kiváló terepet kínál
a vadászturizmus iránt érdeklődők számára. A hajtó és a kereső vadászaton
résztvevő vendégek számára egyaránt biztosított a megfelelő minőségű
vadállomány és infrastruktúra (Godó 2000). A térségben a nagyvadak közé
sorolt gím- és dámszarvas, őz, vaddisznó, muflon, róka és az apróvadnak
számító vadkacsa, fácán, fogoly, mezei nyúl, erdei szalonka, gerle megfelelő
engedéllyel egyaránt vadászható. Előbbi csoportba tartozó fajok inkább a német
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és az osztrák, utóbbiak pedig az olasz vadászok kedvelt célpontjai. Az állatok
trófeájáért és/vagy húsáért folyó kaland legkiválóbb terepei a Gemenci-erdőben,
Kaszó, Lábod, Heves és Békés környékén, valamint a Pilisben találhatók. A
vadászturizmusban való részvétel a helyi vadásztársaságokon, illetve
vadászatszervező irodákon keresztül történik, mivel mind az állatok kilövése,
mind pedig a trófeák kivitele szigorúan szabályozott tevékenység.
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TEREPÉRTÉKELÉS VAGY HADTÖRTÉNETI TÁJRAJZ?
(A MAGYAR HADTÖRTÉNETI FÖLDRAJZ
ELMÉLETI KÉRDÉSEIRŐL)
DR. NAGY MIKLÓS MIHÁLY1

Abstract
The famous Hungarian historical geography has started to pay attention to
events, phenomenon and processes of our military history. This has posed new
research tasks to the Hungarian military geography, which during the last
decades had just sought to meet the requirements of the military profession’s
daily practical demands. As a result the Hungarian historical and military
geography approaches to each other. The geographical interpretation of the
Hungarian military history is possible because of the common use of these two
disciplines. The development of a common approach, however, raises a range of
theoretical problems of geography, military science and military history. This
paper collects and seeks to answer the above mentioned theoretical questions.
Keywords: historical geography, military geography.
Az utóbbi évtizedekben rohamosan fejlődő hazai történeti földrajz egyik
nagy előrelépésének tekinthetjük, hogy vizsgálódásait kiterjesztette a magyar
hadtörténelem jelenségeire, eseményeire, folyamataira is. Így mind
ismeretanyagában, mind szemléletmódjában gyarapodott, és gazdagodásával
együtt járt, hogy – a geográfia tudománya felől megfogalmazott kutatási
feladatokkal – új utakat jelölt ki az elmúlt fél évszázadban szinte csak az
aktuális katonai, védelmi problémákra fókuszáló magyar katonaföldrajz
számára. Annak figyelmét a történelmi kérdések felé fordította. Ebből eredően
éppen napjainkban érlelődnek szellemi feltételei annak, hogy tudományos
életünk – benne a hazai földrajztudomány – nemzetünk egész hadtörténelmének
geográfiai értelmezését adja. E hatalmas, kutatók generációinak munkát adó
feladat első és legfontosabb lépése, hogy a tudomány sajátos
eszközrendszerével bemutassuk az egyes hadtörténelmi események mögött
megbúvó geográfiai tényezőket, és leírjuk a hadügynek a Kárpád-medence tájés térfejlődésében játszott szerepét. Tanulmányunkban e fenti feladatok elméleti

1

A hadtudomány kandidátusa, a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola hallgatója.
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kérdéseiről szólunk; a történeti és a katonaföldrajz néhány kutatás-módszertani
problémájának felvetésével köszöntjük FRISNYÁK SÁNDOR professzor urat.
Földrajz és hadtörténetírás
A tanulmányunkban tárgyalt problémakör, nevezetesen a földrajz és a
hadtörténetírás kapcsolata, egyáltalán nem új keletű sem az egyetemes, sem a
magyar tudománytörténetben. Ennek bizonyítására elegendőnek véljük, ha
utalunk arra, hogy egy évszázaddal ezelőtt a kor egyik katonai és hadtörténeti
szakírója, UJHELYI PÉTER már viszonylag terjedelmes tanulmányban (1908)
foglalkozott a kérdéssel. Írásában határozottan felhívta a figyelmet arra, hogy jó
hadtörténetírás nem lehet meg földrajzi szemlélet, alapos geográfiai ismeretek
nélkül, ahogyan ő fogalmazta: „…Ha a hadtörténelmet tanulmányozzuk, a
hadviselő felek tevékenységét, különösen pedig a vezérek elméjében
megfogamzott haditerveket a legtöbb esetben csakis a katonai földrajzi
viszonyok megfelelő ismerete mellett vagyunk képesek megérteni és kellőképp
méltányolni. De általában is a hadtörténelem tanulmányozása nem lehet
tökéletesen eredményes a hadseregek működésére olyan kiválóan fontos
földrajzi tényezőknek, ha nem is a részletes, de legalább általános, főbb
vonásokban való ismerete nélkül…” (UJHELYI P. 1908, 1027. p.) UJHELYI
tanulmányában a fenti alapigazság megfogalmazását követően – még ha rövid
terjedelemben is, de – kitér annak okára, hogy a hadtörténelem, annak
tanulmányozása, amelybe nyílván beleértendő az egykori földrajzi viszonyok
megismerése, ismerete és megismertetése is, miért hagyta figyelmen kívül a
földrajzi tényezőket. A problémát igen egyszerű, mondhatnánk fölöttébb profán
okra, az emberi lustaságra vezette vissza.2 Jóllehet ez utóbbit az emberi
történelem és tudománytörténet örök tényezőjének tarthatjuk, ám UJHELYI
érvelését mégis kissé egyoldalúnak véljük, mert egyfelől több okot is
feltételezhetünk, másfelől mert a hadügy geográfiai tartalmának történeti
szempontból való feldolgozása, értelmezése – miként majd látjuk – túl
bonyolult volt akkoriban, és ma is az ahhoz, hogy pusztán néhány oldalas
szövegben, vagy akár az adott eseményre vonatkozó egyetlen térképlapon meg
lehetne jeleníteni. Mindenesetre az alapproblémát, nevezetesen, hogy a

2

Miután jelenlegi ismereteink szerint a magyar katonai geográfia történetében egészen egyedülálló, hogy a
szerző egy alapvetően tudományos hiányosságot pusztán az emberi lustasággal magyarázzon, idézzük itt szó
szerint UJHELYI PÉTER sorait: „…Ha őszinték akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy ezen igazság ellen
sokszor vétkezünk, s hogy a legtöbben, akik valamely hadjárat tanulmányozásába elmélyedünk, ezt anélkül
tesszük, hogy mindenekelőtt is a hadjárat szinterének ismerői volnánk. Ez a legtöbb esetben kényelmi
szempontból történik így. A hadtörténelmi tanulmányok forrásait képező művek rendszerint nem igen
foglalkoznak a hadszíntér földrajzi ismertetésével, de még olyan megfelelő térképpel sincsenek felszerelve,
amelyekből az olvasó a földrajzi viszonyokat kiokoskodhatná. A feltétlenül szükséges földrajzi ismeretek
megszerzése végett tehát más műveket kellene beszerezni és tanulmányozni, ami pedig utánjárást és költséget
is okozna…” (UJHELYI P. 1908, 1027. p.).
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hadtörténelem geográfiai vonatkozásainak feltárásával valami baj van, azt
UJHELYI helyesen ismerte fel.
Amennyiben a fenti jelenség mögött meghúzódó valós okokat keressük,
akkor ezek legfőbbjét, az általános földrajzi műveltségből eredő és a geográfiai
kérdések iránt megmutatkozó érdektelenséget, valamint értetlenséget kell
említenünk. Nem pusztán magyar, hanem sokkal inkább egyetemes
tudománytörténeti jelenségről van szó; a hadtörténetírás külföldön is láthatóan
idegenkedett és még ma is tartózkodik a történeti földrajzi viszonyok
figyelembevételétől, és ezzel végső soron a geográfiai tényezők, mint
érvrendszer elfogadásától. Ám ugyanakkor – és ez napjaink hadtörténetírásának
geográfiai szemléletre vonatkozó belső ellentmondása – egyre nagyobb teret
hódít benne egy új szakterület, az úgynevezett csatatérkutatás. (NÉGYESI L.
2008).
A hadtörténetírás geográfiával szembeni távolságtartásának másik okát
abban látjuk, hogy a földrajz olyan bő eszközrendszert kínál, amellyel éppen
gazdagsága miatt nem tud élni a történész. Főleg akkor, ha nem rendelkezik
kellő geográfiai műveltséggel és képzettséggel. A hadtörténetírás amúgy is
egyszerre igényel alapos történészi és hadtudományi ismereteket; erre vezethető
vissza, hogy a valóban hiteles hadtörténészek általában vagy jelentős katonai
múltú személyek, vagy életük egy részében – civilként – nagyon közel álltak a
katonai szakmához. Így a hadtörténész kettős szakmai nézőpontból vizsgálódik,
s a hadtörténelem geográfiai elemeinek kutatásához – az összetettség belső
logikájából adódóan – társítania kellene még egy harmadikat, a földrajzit is.
Szinte reménytelen vállalkozás, mert önmagában a geográfia is – hasonlóan a
történelemhez – annyira szerteágazó, annyira sok szakterületből tevődik össze,
hogy napjainkra már egyetlen ember sem képes minden területét egyaránt
ugyanolyan mélységben művelni. Ráadásul minden hadtörténelmi kor más és
más geográfiai faktor domináns hatása alatt áll; ezek bemutatása és leírása más
és más geográfusi szaktudást igényel. Hogy egyértelmű példával éljünk: a
magyar honfoglalás korának hadtörténelmét alapos természetföldrajzi és
részben paleogeográfiai tudás nélkül nem lehet értelmezni, míg az 1956. évi
forradalom és szabadságharc eseményei geográfiai hátterének bemutatása
legfőképpen település- és közlekedésföldrajzos szakembert, valamint
geopolitikai szakírót igényelne. S mindkét esetben szükség lenne bizonyos fokú
katonaföldrajzi jártasságra is. Ugyanakkor a problémát bonyolítja, hogy az
egyes ütközetek értékelése, geográfiai bemutatása tulajdonképpen tereptani
kérdés, míg az ezeket magukba foglaló háborúk, konfliktusok ilyen jellegű
feldolgozása már a táj, a földrajzi viszonyrendszer ábrázolását követeli meg
(UJHELYI P. 1908). Az előbbi egyébként minden katonai tanintézet
tananyagának szerves része; kellő képzettséggel és jártassággal az egykori
ütközet szűk térségének feldolgozása – részben térkép, részben a helyszínen
végzett szemrevételezés alapján – katonai rutinfeladat, a modern hadügyben az
263

Dr. Nagy Miklós Mihály

általános katonai műveltség legelemibb része. Ez az oka annak, hogy mind az
egyetemes, mind a magyar hadtörténeti szakirodalomban az egyes ütközetek
ismertetésekor és elemzésekor találunk geográfiai (valójában pusztán tereptani)
részeket, míg az egyes háborúk egészét bemutató művekből rendre hiányoznak
az ilyen fejezetek.
Tegyük hozzá, hogy a hadtörténetírás egyik szakmai alapját nyújtó
történetírás sem jeleskedett és jeleskedik a geográfiai szemléletmód
alkalmazásában. Jóllehet a jelen történettudományából ismerünk néhány ilyen
próbálkozást. Ezek közül leginkább – maradva a magyar olvasók előtt is ismert
alkotásnál – FERNAND BRAUDEL két alapművére (1996, 2003) hívjuk fel a
figyelmet. A történelmi folyamatok színterének bemutatása itt kap olyan súlyt,
amely minden történelmi tájat megillet, még ha e feldolgozások bizonyos
útkeresésnek is tekinthetők. 3 Más olyan próbálkozások, mint A. E. IMHOF
(1992), J. DIAMOND (2006) vagy éppen D. KEYS (2002) elsősorban
népszerűsítő munkái a természeti környezet, ennek hatásai és az ember
kapcsolatát mutatják be. A Nyugat tudományos életében, majd ennek nyomán
hazánkban is mintegy két-három évtizeddel ezelőtt a történészek körében
meghonosodott az úgynevezett történeti ökológia, amely – sok rokon vonást
mutatva a geográfiával – ember és természeti környezete együttélésének
históriájára összpontosít (WALTER, F. 1990, R. VÁRKONYI Á. 1989, 1992,
2000), és amelynek érdeklődési köre kiterjed néhány hadtörténelmi kérdésre is
(R. VÁRKONYI Á. 1993). Mindezzel azt szeretnénk mondani, hogy mind a
külföldi, mind a magyar történetírásban már megjelent annak szándéka, hogy a
történelem eseményeit, folyamatait valamilyen módon kapcsolják a földrajzi
környezethez. Ám mindez nem mondható el sem az egyetemes, sem a magyar
hadtörténetírásról.
A hadtörténelmi szakirodalom annak ellenére, hogy olyan jelenség – a
hadügy – históriájával foglalkozik, amely minden történelmi korban erősen
függött és függ a földrajzi viszonyoktól, feltűnően kevés figyelmet szentel a
geográfiai tényezőknek. Miként már említettük, hadtörténetírásunk bizonyos
értetlenséget tanúsít a geográfiai kérdések iránt, amire nagyon jó példának
véljük a múlt század utolsó évtizedeiben a korszak jelentős, nemzetközi szinten
is ismert magyar hadtörténésze, PERJÉS GÉZA históriai nézetei kapcsán
kirobbant vitát. Korábbi tanulmányunkban (NAGY M. M. 2007a.) már
3

BRAUDEL Franciaország történetéről írott szintézisének első kötetéhez fűzött előszavában viszonylag
részletesen foglalkozott szemléleti és módszertani kérdésekkel. Ennek kapcsán így foglalta össze a modern
történetírásra jellemző – és ezzel az általa is követett – megközelítés lényegét: „…Ez a forradalmi nyitás,
amely legtöbbször élesen megkérdőjelezi mindazt, ami korábban történt, elsősorban annak a következménye,
hogy a történettudomány rosszul őrzött területére behatoltak a különböző humán tudományok: a földrajz, a
politikai gazdaságtan, a demográfia, a politológia, az antropológia, az etnológia, a társadalompszichológia, a
kultúraelméletek, a szociológia… A történelem így sok tekintetben új megvilágításba került, és újfajta
kérdésfeltevések sorát fogadta be. A nehézség abban áll (aminek a történészek nincsenek mindig tudatában),
hogy egyetlen fényforrást sem volna szabad figyelmen kívül hagynunk…” (BRAUDEL, F. 2003, 9. p.).
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részletesen foglalkoztunk a magyar történész életművének – azon belül főleg az
akciórádiusz-elméletnek4 – geográfiai tartalmával, így e helyen pusztán a
polémia két földrajzi vonatkozására hívjuk fel a figyelmet. Elsőként arra, hogy
az akciórádiusz-elmélet megfogalmazásakor PERJÉS egyetlen katonaföldrajzi
tényből indult ki, nevezetesen; a 16-17. századi török sereg felvonulásának
nehézségei – annak elnyúló időtartama, valamint egyéb társadalmi és katonai
okok miatt – egy határon túl szinte lehetetlenné tették az eredményes
hadakozást. A másik vonatkozás pedig a mohácsi ütközet PERJÉS-féle
értelmezéséhez kötődik. Amikor mintegy három évtizeddel ezelőtt megjelent
hadtörténészünk életművének e jelentős alkotása (PERJÉS G. 1979), akkor
abban az ütközet színterének terepviszonyai – hadtörténelmi érvként –, ezek
hatásai a két fél tevékenységére nagy hangsúlyt kaptak. Ám mintha ez az
érvelés érdektelenségbe ütközött volna; PERJÉS-t láthatóan sokan támadták a
mohácsi csatához kötődő akciórádiusz-elmélet miatt, néhányan – kellő földrajzi
szemlélet hiányában még azt is szemére vetették, hogy a kor török seregei
Perzsia irányában mennyivel nagyobb távolságokat tudtak megtenni, ám a fent
említett, a terepviszonyokhoz kötődő érvrendszer újdonságának értékét talán
észre sem vették.
A fenti jelenség – a geográfiai kérdések kerülése – egyébként is szinte
általános a magyar hadtörténetírásban; utolsó nagy összefoglaló hadtörténelmi
vállalkozásunk (LIPTAI E. 1984-1985) oly módon jelent meg, hogy mondhatni
egyetlen szó sem esik benne nemzeti históriánk háborúinak földrajzi
viszonyairól.5 Ebben a tekintetben a magyar hadtörténetírás legfeljebb addig
jutott el, hogy egyes jelentősebb ütközetek viszonylag szűk térségének
terepértékelését adta, és ez alól az olyan nagy katonai tapasztalattal rendelkező
hadtörténész, mint MARKÓ ÁRPÁD, – akinek tanulmányai és hadművészeti
elemzései a Rákóczi-szabadságharc tekintetében alapműveknek számítanak
(MARKÓ Á. 2003) – sem volt kivétel.

4

PERJÉS GÉZA úgynevezett akciórádiusz-elméletét először 1971-1972-ben publikálta a kor neves
szépirodalmi lapjában, a Kortársban. A feldolgozás hamarosan önálló kötet formájában is megjelent (1975).
Az akciórádiusz-elmélet lényege; a 16-17. századi török sereg főleg katonai okok miatt, a Duna völgyében
nem tudott nagyobb távolságot megtenni, mint a Buda-Isztambul távolság. Ennél messzebbre eljutni – Bécs
alá – már csak hatalmas nehézségek árán tudott, és a felvonulás elhúzódása miatt a hadjárati évből már nem
maradt ideje jelentős, sikeres hadműveletek folytatására. PERJÉS G. szerint ezt a hadászati-hadműveleti
kényszert ismerte fel a 16. század első felének török vezetése, és ezért nem is akarta eredetileg megszállni
Magyarországot (szulejmáni koncepció).
5
A fent említett LIPTAI-féle hadtörténelmi összefoglaló kapcsán érdemes megjegyeznünk, hogy az akkori
történésztársadalom nagy vállalkozása, a PACH ZSIGMOND PÁL szerkesztésében kiadott, Magyarország
története tíz kötetben címmel, már terjedelmében is igen tekintélyes feldolgozás viszont tartalmazott történeti
földrajzi fejezeteket.
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Ebbe a tendenciába illik bele az is, hogy a Zrínyi Katonai Kiadó
gondozásában 1971-ben indított, úgynevezett vártörténeti sorozat alig tartalmaz
geográfiai adatokat; ezek zöme a topográfiai adatközlésben merül ki6 (NAGY
M. M. 1997).
Ám – amint már említettük – a probléma nemcsak a hazai, hanem az
egyetemes hadtörténetírásra is jellemző. Íme e körből is néhány példa. A
szakma közelmúltban megjelent kultúrtörténeti és historiográfiai összefoglalása
(NOWOSADTKO, J. 2002) említést sem tesz földrajzi kérdésekről. Ugyanezt
mondhatjuk el az egyetemes hadtörténelem mára több kiadást is megélt
alapművéről, HANS DELBRÜCK világklasszikus feldolgozásáról (2000), ami
már azért is érdekes, mert az a hadtudományi és katonai gondolkodásmód, ami
alapján a német történész dolgozott, a földrajzi kérdések iránt nyitott
CLAUSEWITZ-féle eszmerendszert követte. A földrajzi tényezőkkel szembeni
távolságtartást figyelhetjük meg JOHN KEEGAN napjainkban nagyon ismert és
népszerű hadtörténelmi szintézisén (2002), amely legalább néhány geográfiai
utalást tartalmaz, még a RICHARD HOLMES-féle népszerűsítő összefoglalást
(1992) a geografikum teljes hiánya jellemzi. S a felsorolás tetszőlegesen
folytatható.
Az eddigi kutatások és a szakirodalom hiányosságai ellenére mégsem
mondhatjuk, hogy a társadalom előtt teljesen ismeretlen lenne a magyar
történeti táj, a hadtörténelmünk sorsfordító eseményeit befolyásoló földrajzi
környezet. E témában elsősorban a szépirodalom siet a geográfia és a
hadtörténetírás segítségére; mert ugyan ez utóbbiak tudományos kutatási
eredményeit nem pótolhatják a szépirodalmi alkotások, nem helyettesíthetik a
bestseller irodalom művei, de mégis nagy szolgálatot tettek és tesznek a
históriai táj bemutatásával. A geográfia tudományától egyáltalán nem idegen a
szépirodalmi eszközrendszer, felhasználásának főleg a nyugati társadalmakban
vannak nagy hagyományai, egész elméleti iskolái, sőt a jelenség mára
tudomány- és kultúrtörténeti tényezővé vált (NAGY M. M. 2004a., 2004b.).
Jelentőségét ALFRED HETTNER is elismerte (1927), míg kortársa, EWALD
BANSE életművében mintegy a geográfia új ágává vált (1932). Ma már tudjuk,
hogy a szépirodalmi alkotásoknak – az ismeretterjesztés szintjén, a
szemléletmód kialakítása és formálása terén – fontos szerepük van a katonai
geográfiában is (NAGY M. M. 2002a., 2006). Jelen tanulmányban nem lehet
feladatunk a geográfiai vonatkozású magyar irodalmi alkotások teljes

6

A Zrínyi Katonai Kiadó úgynevezett vártörténeti sorozata kötészeti sorozatként jelent meg. A geografikum
bizonyos hiánya ellenére is jól bevált, a helytörténeti ismeretek terjesztésében fontos vállalkozásnak
tarthatjuk. Voltak olyan kötetei, amelyek nagyon magas színvonalú tudományos népszerűsítő alkotások
(CSORBA CS. 1978; SUGÁR I. 1971, 1979; VERESS D. CS. 1992, 1996). A sorozat mára elhalt. A magyar
hadtörténelem geográfiai alapjainak elméleti és módszertani kérdései kapcsán fontosnak véljük megjegyezni,
hogy a későbbi kutatások során – az eseménytörténet, valamint a szakirodalmi kérdések tekintetében – a
sorozat kötetei jól használhatók lesznek.
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számbavétele, főleg nem a világirodalom történetéé, így csak néhány – általunk
fontosnak vélt – műről teszünk az alábbiakban említést.
A földrajzi – beleértve a katonaföldrajzi – tények és jelenségek irodalmi
megjelenítése tekintetében néhány olyan, helyenként futurisztikus vonásokat is
mutató alkotáson túl, mint amilyen DINO BUZZATI kisregénye (1980) – A
Tatárpuszta – volt7, elsősorban a történelmi és életrajzi regény műfaja érdemel
figyelmet. Az ebben rejlő földrajzi lehetőségek – magyar nyelvű – példája lehet
KODOLÁNYI JÁNOS Julianus barátja (1980). A magyar hadtörténelem
földrajzi viszonyrendszerének adatokban pontos megjelenítését nyújtja – az
1848-1849. évi szabadságharc erdélyi hadszínterére vonatozóan – DIENES
ANDRÁS Négy nap című regénye (1961). Szintén földrajzi adatai pontossága
miatt érdemel figyelmet JANKOVICH FERENC török kori trilógiájának
harmadik kötete, a Hídégetés (1980), amely a szépirodalom eszközeivel
hatásosan mutatja be a 17. századi végvári élet földrajzi tájhoz való
kötöttségének mindennapi jelenségeit. Végül pedig LACZKÓ GÉZA hatalmas
ívű, a Rákóczi-szabadságharc egészét tablószerűen bemutató történelmi
regényét – Rákóczi (1955) – említjük, amely az eseménytörténet és a személyek
rendkívül pontos ábrázolásán túl, valódi (katona-) földrajzi tájrajzot is nyújt.
Hajlamosak vagyunk a hazai tudományos életben mellékesen kezelni, vagy akár
tudomást sem venni az ilyen szépirodalmi művekről. Ám ezek fontossága –
véleményünk szerint – sokkal nagyobb, mintsem első pillantásra gondolnánk.
Mert azon túl, hogy sokszor az ilyen vonatkozású tudományos kutatások és
publikációk előtt évtizedekkel már közvetítették a társadalom felé az egyes
történelmi, hadtörténelmi események földrajzi viszonyrendszerének ismeretét, –
szerencsés esetben – helyes ismereteket adtak át. A fent említett JANKOVICHféle regény már évtizedekkel ezelőtt bemutatta a végváriaknak és a természeti
tényezőknek azt a szimbiózisát, amelynek tudományos feltárásában az első
lépéseket éppen most teszi a már szintén említett, hazánkban R. VÁRKONYI
ÁGNES nevével fémjelzett történeti ökológia. A LACZKÓ-regény átfogó
(katona-) földrajzi képéről pedig érdemesnek véljük elmondani: bő fél
évszázaddal előzte meg a témában folytatandó kutatásokat (NAGY M. M.
2007b.), és ugyan egyes tényezőket – feltehetően irodalmi okokból – bizonyos
fokig túlhangsúlyoz, de ugyanolyan jellegű tájrajzokat nyújt, mint amilyeneket
a földrajz és a hadtörténelem eszközrendszerével lehetne készíteni. Hiszen a
szépíró ugyanazok a dokumentumok, források alapján alkothat jó történelmi,
életrajzi regényt, mint a történeti földrajzos: ugyanarra az eredményre kell
jutniuk, még ha a végtermék, az előbbi esetében a cselekmény történeti tájrajza,
az utóbbinál a történelmi események földrajzi háttere, más és más lehet.
7

BUZZATI itt említett regénye a katonaföldrajzi vonatkozású szépirodalmi termés fontos műve. Az alkotás
egyéb szépirodalmi értékei mellett abban a vonatkozásban is figyelmet érdemel, hogy – egyébként eléggé
nyomasztó hangulatú – rövid tájleírásaival sokat mond egyén és fegyveres erők, fegyveres erők és földrajzi
viszonyok, valamint, ami még ennél is fontosabb, a táj és katonasors viszonyáról.
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A fentiekben pusztán említett szépirodalmi művek arra utalnak, hogy a
tudománynak is feltétlenül érdemes foglalkoznia hadtörténelmünk földrajzi
alapjaival, mint ahogyan ezt igazolta a Nyíregyházán 2004. november 26-27-én
tartott tudományos konferencia is (FRISNYÁK S.-CSIHÁK GY. 2004). Az
ilyen témájú kutatások szükségszerűsége mögött részben hadtörténelmi
(katonaföldrajzi), részben történeti földrajzi okok húzódnak meg. A legfőbb
hadtörténelmi ok magában a hadtörténetírás lényegében, pontosabban tárgyában
rejlik. Ez – erősen leegyszerűsítve – nem más, mint a hadügy és a háborúk,
fegyveres konfliktusok históriája, és ebben lehet megtalálni a geográfiai
szemlélet szükségszerűségét. A századforduló és az első világháború időszakára
jellemző földrajztudomány egyik nagy felismerése volt, hogy a háború és a
hadügy talán minden más társadalmi tevékenységnél jobban kötődik földrajzi
környezetéhez (RATZEL, F. 1887; TELEKI P. 1996; NAGY M. M. 2006). A
későbbi évtizedek kutatásai bizonyították, hogy a modern fegyveres erők
geográfiai tényezőktől való függése fokozódott, és ma már azt is tudjuk, hogy
nemcsak a katonai szakma gyakorlatára hatnak a földrajzi faktorok, hanem a
legmagasabb szintű katonai gondolkodásra is (MUNDT, H. 1934; NAGY M.
M. 2002b.). Mindezzel azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a hadügy erősen
földhöz kötött: ám e kötöttség mértéke, minősége és megjelenési formái korról
korra változnak. Ebből egyenesen adódik, hogy a hadtörténetírás egy erősen
geográfiai tartalmú társadalmi tevékenység históriájával foglalkozó
tudományterület, ami feltételezné, sőt egyenesen megkövetelné, hogy földrajzi
szemléletmódja legyen. A hadtörténelem katonai döntéseit mindig geográfiai
alapon is hozták, a terep és a földrajzi viszonyok értékelése minden katonai
döntés alapja volt, és ma is az. Ezért nem lehet maradéktalan hadtörténelmi
feldolgozást írni az egykori táj, az egykori földrajzi viszonyrendszer
rekonstruálása nélkül. Másként fogalmazva: geográfiai szemléletmód nélkül
nemhogy nemzetünk egész hadtörténelme, de még az egyes események is
értelmezhetetlenek.
A geográfiai szemlélet hadtörténelmi alkalmazása mellett szóló másik
jelentős érvünk a történeti fölrajz körébe vág. Jeles képviselői ennek feladatát
abban látják, hogy részben történeti tájrajzot nyújtson, részben feldolgozza
ember és természeti (földrajzi) környezete históriai kapcsolatát, részben pedig
hozzásegítsen a ma is meglévő területi különbségek okainak feltárásához
(HASSINGER, H. 1931; FRISNYÁK S. 2002; VOFKORI L. 2003). E
meghatározásokból kiindulva a legkézenfekvőbb érv, hogy a mindenkori
hadügy is része az emberi tevékenységnek, tehát földrajzi vonatkozású, és így
feltétlenül igényt tarthat a (történeti) geográfia figyelmére. Ám lehet ennél
jelentősebb érv is, amely abból a feladatból eredeztethető, amit HASSINGER
(1931) és HETTNER (1927) már a múlt század első felében megfogalmazott,
nevezetesen, hogy a történeti földrajz fontos funkciója az egykori térbeli
folyamatok jelenre vonatkozó hatásainak bemutatása is. E térbeli folyamatokra
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azonban a történelem folyamán mindig erős hatást gyakoroltak a katonai
események, amelyek jelentős táj- és térformáló tényezőként jelentkeztek. A
hadügynek ezt a hatását egészében még nem dolgozta fel a tudomány, sőt a
kutatásoknak csak az elején jár; a fent már említett nyíregyházi konferencia e
téren is jelentős előrelépés volt, a Kárpát-medence állapotainak tekintetében.
Vagyis a hadügy tájformáló, a földrajzi térbeli viszonyokat alakító hatását nem
hagyhatja figyelmen kívül a történeti földrajz sem. Ennek nagyon jó példája a
magyar történelemben az, ahogyan a török hódítás mintegy közel két évszázada
átrendezte a Kárpát-medence földrajzi viszonyait, vagy ahogyan a trianoni
békeszerződésben – sokszor pusztán katonai gyakorlati igények alapján –
kijelölt államhatárok elszakítottak szerves térbeli kapcsolatokat. Ezért
mondhatjuk, hogy a múlt katonai hatásai nélkül nem értelmezhetők sem az
egykori, sem a mai térbeli folyamatok, állapotok.
A fentiekben elmondottakból egyértelműen következik, hogy
hadtörténelmünk geográfiai vonatkozásainak feltárása éppen úgy szükséges a
történeti földrajz, mint a hadtörténetírás számára, amelynek e munkában nyilván
segítségére lehet a katonaföldrajz. Ám a kutatás megvalósítása felvet egy sor
elméleti problémát, mert önmagában sem a történeti, sem a katonaföldrajz nem
képes a hadtörténelmi folyamatok kutatására és értelmezésére. Ehhez közös
munkájukra, közös szemléletmód kialakítására van szükség.
Katonaföldrajz és történeti tájrajz
A katonaföldrajz belső tartalmától, gondolatvilágától nem idegen a történeti
jellegű kérdések vizsgálata, bár le kell szögezzük: a huszadik század második
felében a katonai geográfiára nem voltak – sem külföldön, sem hazánkban –
jellemzők az ilyen kutatások. Ám a korábbi időszakban, főleg egy évszázaddal
ezelőtt ez nem így volt. A századforduló katonai geográfusai tudományterületük
egyik fontos feladatának tartották, hogy a múlt háborúinak földrajzi
viszonyrendszeréről adjanak képet (LANGHANS, P. 1909; NAGY M. M.
2003), jóllehet legfőbb rendeltetésének a szárazföldek és tengerek katonai
vonatkozású ábrázolását tekintették. Korábbi írásaink egyikében (NAGY M. M.
2003) már bemutattuk, hogy a huszadik századi hadügy fejlődési folyamatai azt
eredményezték, hogy a katonaföldrajz fokozatosan befelé fordult és a
hidegháború évtizedeiben – főleg hazánkban – elveszítette a geográfia egyéb
területeihez fűződő kapcsolatát. Ezzel tulajdonképpen megszakadt fejlődésének
szerves folyamata, amely csak a múlt század utolsó évtizedeiben éledt újjá
(NAGY M. M. 2003). Ma még túl keveset tudunk a katonaföldrajz
tudománytörténetéről ahhoz, hogy átfogó képet alkothassunk róla, azt a
fejlődési tendenciát azonban már sikerült igazolni, hogy a katonaföldrajz tárgya
– ha úgy tetszik kutatási területe – az évszázadok folyamán állandóan változott,
folyamatosan bővült. Úgy véljük, hogy e változás – a katonaföldrajz, mint
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alkalmazott, rokontudomány, vagy határtudomány esetében – legfőképpen a
geográfia és a hadügy (hadtudomány) jelentős módosulásaira vezethető vissza. 8
Ám a katonaföldrajz e fontos fejlődési tendenciája nemcsak azzal írható le,
hogy kutatási területe bővül, hanem jellemezhető szemléletmódjának
fejlődésével is (SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY K.-NAGY M. M. 1995). Főleg ez
utóbbi eredményeként válik napjainkban katonaföldrajzunk fokozatosan
biztonságföldrajzzá (GŐCZE I. 1997). Ugyanakkor tudományterületünk
egyetemes történetében kimutatható a hadügy napi szakmai követelményeinek
történő megfelelés szándéka, ami gyakorta gátló tényezője volt a mély
geográfiai szemlélet térhódításának. Úgy véljük, hogy a hadtörténelmi tárgyú
kutatások meghonosítása elsősorban szemléletmód kérdése, és azon áll vagy
bukik, hogy a kutatási területek bővülése eredményezheti-e majd a
katonaföldrajzi szemléletmód és gondolkodás megújulását.
A katonaföldrajz szemléletmódjával tulajdonképpen egy évszázada gond
van, és erre már ALFRED HETTNER is figyelmeztetett (1927). Pedig a
kezdetek biztatóak voltak, legalábbis abban a tekintetben, hogy a geográfia
tudományának megújulásával egy időben, HUMBOLDT kortársa, CARL von
CLAUSEWITZ nemcsak a hadelméletet, hanem a katonaföldrajzi gondolkodást
is modernizálta. Ma még túl keveset tudunk arról is, hogy a német katonai
gondolkodónak milyen viszonya volt kora geográfiájához (volt-e személyes
kapcsolata valamely neves geográfussal, földrajzi utazóval), azt azonban el kell
ismerni, hogy élete fő művében, A háborúról (Vom Kriege) című alkotásában a
hadtudományban korábban megszokottaktól eltérő földrajzi szemléletmódot
honosított meg (1961-1962). CLAUSEWITZ sajátos gondolkodásmódja,
filozófiai mélységű mondandója kora oknyomozó tudományos szellemiségébe
simul, ami tulajdonképpen csak a katonák dolga lenne. Ám attól kezdve, hogy
fő műve túlságosan nagy jelentőségű, – minden félreértelmezése ellenére is –
túlságosan nagy hatású ahhoz, hogy ne figyeljenek rá a civil tudományos élet
emberei is, jóval túllép a katonaélet keretein (PERJÉS G. 1988). S ami a
geográfiát illeti, egyes fejezeteiben olyan oknyomozó katonaföldrajzi
szemléletről tesz tanúbizonyságot, ami később feltűnhetett a geográfusoknak is.
E szemléletmód tekintetében két tényt feltétlenül hangsúlyoznunk kell. Először
azt, hogy a Vom Kriege lapjain ugyanaz az oknyomozó földrajzi szemlélet
köszön vissza, mint amely annak létrehozója, ALEXANDER von HUMBOLDT
életművéből is: elsősorban ez tekinthető CLAUSEWITZ katonaföldrajzi
8

E helyen nem áll szándékunkban a magyar és az egyetemes geográfiatörténet számára kutatási feladatokat
adni, így csak e lábjegyzetben vetjük fel azt a problémát, hogy a hadügy és a geográfia történetének egyes
jeles időszakai szorosan egybe esnek. Ennek legszembetűnőbb és egyben legfontosabb példája, hogy a két
tudományterületet megújító személy, HUMBOLDT és CLAUSEWITZ azon túl, hogy kortársak voltak,
ugyanolyan megközelítés alkalmazásával reformálták meg szakterületüket (MEYER-ABICH, A. 2001;
SCHÖSSLER, D. 1991). A későbbi tudománytörténeti kutatók munkájának jelentős feladata lehet e fenti
párhuzamosságok és egybeesések megfogalmazása, leírása, elemzése, s ami talán még ennél is fontosabb:
annak feltárása, hogy geográfia és hadtudomány (hadügy) miként determinálták egymás fejlődését.
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újításának. Ettől kezdve a HUMBOLDT-féle oknyomozó földrajzi szemlélet
már nemcsak a geográfusoké, hanem a katonáké is lett (MENDÖL T. 1999;
NAGY M. M. 2006).9
A másik hangsúlyozandó tény, hogy CLAUSEWITZ műve mély hatást
gyakorolt és gyakorol a politikai földrajzra, s ezen keresztül a történeti fölrajzra
is. Korunk geográfiájában keveset beszélünk olyan filológiai kérdésekről,
amelyek alapján a fent említett hatás egyértelműen kimutatható lenne; ám ettől
még létezik. A mellette szóló legfőbb érv, hogy RATZEL világhírű művében
(1887), az antropogeográfiai összefoglalásában rendre visszaköszönnek
CLAUSEWITZ katonaföldrajzi tézisei. Magyar viszonylatban pedig
megemlítjük, hogy az első világháború éveiben történészünk, TÓTH ZOLTÁN
(1917) tett közzé olyan, a politikai és a katonaföldrajz határán mozgó
tanulmányt, amelynek katonai tételei egyértelműen a Vom Kriege-ből erednek.
Ám a katonaföldrajzban elterjedt oknyomozó gondolkodásmód a valós
tudományos problémák megoldásához még kevésnek bizonyult, szükség lett
volna a geográfia teljes egészére kitekintő szemléletre is. Legalábbis erre utalt a
már többször említett ALFRED HETTNER (1927). Alapművében – a geográfia
más ágai mellett – kitért a katonaföldrajzra is, amelyről néhány sorban
elmondta: ennek két szintje lehetséges. Egyrészt továbbra is szükség lenne a
fegyveres küzdelem konkrét színterének általában leíró, gyakran topografikus
ismertetésére, másrészt pedig fel kellene dolgozni az adott táj természeti
viszonyainak katonai hatását is. Vagyis a leíró szemlélet, amely a katonai
szakma mindennapi igényeit elégítette ki, itt már nem volt elég. Mint ahogyan a
politikai földrajz és az abból kinövő geopolitika is ekkor már egyre többet
beszélt a háború és a hadtörténelmi események geográfiai hátteréről, ám
láthatóan teljesen más megközelítésben, mint a katonaföldrajz (MAULL, O.
1925; HAUSHOFER, K. 1928; NAGY M. M. 2006). A katonai jelenségek
mélyebb földrajzi értelmezését igyekeztek adni, mert felismerték, hogy a
katonai események a társadalom geográfiai viszonyrendszerét illetően ugyanúgy
értelmezhetőek a földrajz eszközeivel, mint bármely más jellegű társadalmi
esemény, folyamat. Ezzel tulajdonképpen leszűkítették a katonaföldrajzot: ez
általában a katonai mindennapok – úgy a béke, mint a konfliktusok idején
folytatott – gyakorlati tevékenységének leíró geográfiája maradt. Ám ebből
eredően képtelen volt olyan kérdésekkel foglalkozni – mint a hadtörténelem
földrajzi tényezői, a fegyveres konfliktusokat kiváltó és részben meghatározó
geográfiai erők, a társadalom védelmi intézményei tevékenységének tájformáló
hatása, hogy csak néhányat említsünk –, ami igényt tartott, tarthatott volna a
9

Ennek köszönhető, hogy néhány más katonaföldrajzos – elsősorban ALBRECHT von ROON, valamint
OSKAR von NIEDERMAYER – mellett CLAUSEWITZ-et is számon tartja a földrajztudomány története.
Korunk jelentős geográfiai lexikonja (TIETZE, W. 1968-1972) oly módon tárgyalja, hogy a már többször
említett fő művét, a Vom Kriege-t a katonaföldrajz alapműveként határozza meg, szerzőjét pedig új felfogás
meghonosítójaként.
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geográfia egyéb szakterületein dolgozók figyelmére. A katonaföldrajz – mint a
fegyveres konfliktusoknak és azok társadalmi intézményrendszerének
geográfiája – kettévált; a katonai szakma napi igényeinek kiszolgálása maradt a
régi katonaföldrajz, míg a politikai fölrajzon belül fokozatosan elkülönült egy, a
katonai kérdésekkel foglalkozó szakterület, amelyet ma védelemföldrajzként
(Wehrgeographie) ismerünk. A két világháború közötti évtizedekben, majd a
második világháború alatt kikristályosodott, katonai kérdésekkel foglalkozó
földrajzi eszmerendszerek10 (HAUSHOFER, K. 1932; NIEDERMAYER, O.
1942) rejtik magukban a katonaföldrajz históriai irányba történő
továbbfejlődésének lehetőségét. A továbblépést a földrajztudomány oknyomozó
szemlélete biztosítja;11 miután a geográfia egyik feladata a ma térbeli
folyamatainak leírása és értelmezése, így feltétlenül foglalkoznia kell a múlt
jelenségeivel is (TÓTH J. 2009).
A hadtörténeti tárgyú kutatásokat illetően mind a védelem-, mind pedig a
katonaföldrajz megközelítési módjára szükség van, mert az utóbbi képes az
egyes katonai események szűk geográfiai terét, annak a történésekre gyakorolt
hatását feltárni, míg az előbbi, vagyis a politikai földrajz, valamint a geopolitika
katonai kérdésekkel foglalkozó területe nyújt lehetőséget a hadtörténelmi
folyamatok mélyebb földrajzi értelmezésére. Ma már mindkét területnek vannak
hagyományai. A csataterek értékeléséről már szóltunk, ám még nem esett szó a
nagyobb térségek hadtörténelmi kutatásáról. Ezen a téren érdemesnek véljük
elmondani, hogy a politikai földrajz és a geopolitika keretein belül már születtek
olyan művek, amelyeknek tartalmi elemeiből érdemes néhány használható, a
hadtörténelmi folyamatok földrajzi értelmezését lehetővé tevő gondolatot
átvenni. A RATZEL nyomdokain haladó politikai földrajz és az ezzel –
kutatásaiban, eredményeiben – bizonyos átfedéseket mutató geopolitika művei
közül elsősorban a H. HAACK és M. G. SCHMIDT szerkesztésében megjelent
geopolitikai atlaszra (1929) hívjuk fel az olvasó figyelmét. A mű egyes,
10

A már említett TIETZE-féle lexikon (1968-1972) a katonaföldrajzot a hadtudomány egyik területének
tartja, amelyet a katonai szakma főleg az úgynevezett harcászati (taktikai) szinten alkalmaz, és amely
elsősorban a térnek és terepnek az ország védelmére gyakorolt hatását kutatja. Ezzel szemben a
védelemföldrajzot a politikai földrajz egyik ágaként írja le, amely a tér hatását vizsgálja – béke és háború
idején egyaránt – az ország védelmére. A két szakterület között a lexikon egyebek mellett abban tesz
különbséget, hogy a védelemföldrajz túllép a hagyományos katonaföldrajz terepközpontúságán és fokozott
figyelmet fordít a teret illető politikai állapotokra, folyamatokra és fejleményekre.
11
Úgy véljük, e ponton érdemes felhívnunk a figyelmet arra, hogy a hagyományos, a katonai szakma napi
gyakorlati igényeit kiszolgáló modern katonaföldrajz is – minden látszat ellenére – bizonyos fokig oknyomozó
szemléletet követ. A fentebb már említett védelemföldrajz – miután, mint láttuk, a politikai földrajz része –
oknyomozó szemlélete azonos a politikai földrajzéval, ezért alkalmas például a háborúkat előidéző geográfiai
faktorok feltárására. A hagyományos katonaföldrajz oknyomozó szemlélete, ha jellegében nem is, ám
taralmában kissé más. Gondolkodásának középpontjában elsősorban a földrajzi tényezőknek a konkrét
fegyveres küzdelemre gyakorolt hatása áll, ám miután az utóbbi túlnyomórészt a terepen zajlik, ezért figyelme
is főleg ennek hatásaira irányul. Így az oknyomozás általában annak meghatározását célozza, hogy geográfiai
okokból mely hadszíntér, mely részén mekkora, milyen katonai köteléket és miként lehet alkalmazni. Ez is
geográfiai miértekben történő gondolkodást jelent, még ha más tartalmút is, mint amit a földrajz egyéb
területein megszoktunk.
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keletkezése korhangulatát tükröző, túlzó megállapításai kivételével napjainkban
is használható (NAGY M. M. 2009). S ugyanezt mondhatjuk el a geopolitikai
szakirodalom egy részéről is, amely, mert földrajzi törvényszerűségeket
igyekezett megfogalmazni, szívesen fordult történelmi, sokszor hadtörténelmi
események felé. Ezzel bizonyos mértékben a katona- (védelem) földrajzon
belüli hadtörténelmi kutatások egyik előfutárának tekinthető, ám nem
azonosítható azokkal, és főleg nem pótolhatja azokat. A probléma ennél sokkal
többrétű, mert a katona- és védelemföldrajz eszközeivel, valamint a geopolitika
módszereivel nem lehet teljes történelmi tájrajzot készíteni, ehhez szükség van a
történeti földrajz szemléletmódjára is.
Hadtörténelem és történeti földrajz
A történeti földrajz – mint szaktudomány – sajátos helyet foglal el a
tudományok rendszerében, félig geográfia, félig történettudomány;
szemléletében inkább földrajz, míg módszereiben inkább történelem.
Elsősorban a táj változásait nyomon kísérő tudományág, amelynek a geográfián
belüli sajátos helyzetét abban a jelentős tényben határozhatjuk meg, hogy
jellegénél fogva a földrajznak nem létezik még egy másik olyan területe,
amelyben az időtényező ennyire fontos, hangsúlyos lenne. Ha elfogadjuk TÓTH
JÓZSEF-nek azt a markáns megfogalmazását, hogy „…az emberiség a tér és
idő keresztjére feszítve él…” (TÓTH J. 2009, 512. p.), és ebből eredően a
geográfia nem hagyhatja figyelmen kívül az idő tényezőjét, akkor ezzel
szükségszerűen elfogadjuk a történeti földrajz – mint az időbeli és a térbeli
állapotok változásainak históriájával foglalkozó tudományterület – geográfián
belüli helyét és fontos szerepét is. A maguk módján és nyelvén, véleményünk
szerint, ezt fogalmazták meg a hazai történeti földrajz elméleti kérdéseivel
mélyebben foglalkozó magyar geográfusok is (MENDÖL T. 1935;
CHOLNOKY J. 1935; FODOR F. 1935; MENDÖL T. 1938; TELEKI P. 1996;
GYŐRI R. 2002),12 jóllehet például a már említett és szakmai véleményével
meghatározó ALFRED HETTNER (1927) főleg kutatásmódszertani problémák
miatt a historikusok szakterületének tartotta azt.
Ennél a tudományrendszertani problémánál azonban sokkal fontosabbnak
érezzük, hogy az alapvetően chorologikus beállítottságú geográfián belül a
12

A történeti földrajz feladatrendszere és tudományrendszertani helye kapcsán megemlítendő, hogy ennek
kettős értelmezése van. Egyfelől magáénak vallja a történettudomány, másfelől – szintén magától értetődően –
magához tartozónak véli a geográfia is. Így tulajdonképpen két különböző történeti földrajzról – a
történészekéről és a geográfusokéról – beszélhetünk. A történészeké inkább a történeti topográfiát jelenti
(BAK B. 2003), míg a geográfusoké – a már idézett FRISNYÁK SÁNDOR (2002, 18. p.) fogalmazásában
„…a földrajzi környezet (valamely szintű regionális egység) múltbeli állapotának komplex földrajzi feltárása
és értékelése…” szakterületét. E két történeti földrajz olykor indokolatlanul élesen elkülönül egymástól,
jóllehet egyes történészek (KRISTÓ GY. 1986, 2003) igyekeznek építeni a geográfia kutatási eredményeire.
Tanulmányunkban csak a geográfián belül elhelyezkedő történeti földrajz kérdéseivel foglalkozunk.
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történeti földrajz ad helyet a kronologikus szemléletmóddal feldolgozható
jelenségeknek, és így készít komplex tájrajzokat a múltról (HETTNER, A.
1927; HASSINGER, H. 1931). Ez az a pont, ahol találkozik a hadtörténeti
kutatás geográfiai igénye, a történeti földrajz nyújtotta lehetőségek, valamint a
katona- és védelemföldrajz (geopolitika) szemléletmódja. A táj múltbeli
állapotának egyetlen geográfiai képbe történő összefoglalása – mint földrajzi
időmetszet – egyes kivételektől eltekintve nem igényel sem katona-,
védelemföldrajzi, sem hadtörténelmi megközelítést. Ám óvatosságra kell
intenünk, mert éppen a már említett, a FRISNYÁK SÁNDOR nevéhez
kapcsolódó, nyíregyházi konferencia előadásai bizonyították, hogy a hadügy
szinte minden történelmi korban nyomot hagy a tájban, a táj képét meghatározó
társadalmi tevékenység. A magyar történelemnek vannak olyan pillanatai,
amelyeket egyértelműen a társadalom védelmi tevékenysége határoz meg.
Szinte tetszőlegesen válogatva a magyar históriából, ide sorolhatjuk: a
tatárjárást, a török elleni felszabadító háborúkat, a Rákóczi-szabadságharcot,
1848-1849, valamint 1956 forradalmát és szabadságharcát, 1944-1945
magyarországi hadműveleteit. Nyilvánvaló, hogy nemzetünk e sorfordító
pillanatairól földrajzi képet alkotni elsősorban a katona- és védelemföldrajz
eszközeivel lehet. Ám a megvalósítás messze sem ilyen egyszerű, mert az a
társadalmi tevékenység, amelynek pillanatnyi földrajzi környezetét ábrázoljuk a
katona-, vagy védelemföldrajz feladata, ám annak a tájnak és szerves
fejlődésének bemutatása, ahol az események zajlanak, már a történeti földrajz
körébe tartozik. Mindezzel azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy e neves
történelmi események geográfiai ábrázolása eleve e tudományterületek közös
szemléletmódját és munkáját igényelné.
Véleményünk szerint ugyanez igaz a hosszabb távú történelmi
folyamatokra is. A már említett, TIETZE-féle földrajzi lexikon (1968-1972)
történeti földrajzot tárgyaló szócikke úgy foglal állást, hogy az úgynevezett
általános történeti földrajz vizsgálhatja a tájat egyetlen időpontra vonatkozóan
(keresztmetszeti
eljárás),
valamint
feldolgozhatja
az
úgynevezett
„kultúrföldrajzi elemeket” (hosszmetszeti eljárás). A keresztmetszeti eljárás
néhány
vonatkozásáról
már
szóltunk:
a
geográfia
különböző
tudományterületeinek közös munkája eredményeként e módszer alkalmazásával
lehet rövid idő alatt szép, látványos eredményeket elérni. Azonban nem így a
hosszmetszeti eljárás esetén. Ennek alkalmazását a hadtörténeti vonatkozású
kutatásokban két alkalommal tartjuk igen fontosnak. Az inkább hadtörténelmi
feladat a magyar hadügy históriájának földrajzi szempontú feldolgozása lehet,
míg a geográfiaibb egy adott, az ország hadtörténelmében fontos szerepet
elfoglaló táj históriájának földrajzi leírása (pld: Budai vár és környéke, Bakony,
Esztergom, valamint Székesfehérvár és környéke, de lehetne akár a Duna vagy
a Tisza is). Már e felvetett témák is sugallják a történeti, valamint a katona- és
védelemföldrajz közös munkájának fontosságát. Az igazi geográfiai
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(katonaföldrajzi) feladat pedig annak bemutatása lenne, hogy az egyes vidékek,
tájak fejlődéstörténetében milyen szerepet játszott a hadügy; mint antropogén
tájformáló tényező.
Mint már említettük, a hadügy és a hadtörténelmi események, folyamatok
tájfejlődésre gyakorolt hatását még nem dolgozta fel a tudomány, jóllehet
napjaink hadügyére vonatkozóan már születtek tanulmányok (RENNER, M.
1991), főleg a világ ökológiai helyzetének megközelítése felől. Ám e
tanulmányok szemléletmódja egyértelműen torz, mert lakóhelyünk, a Föld
sorsáért érzett aggodalomtól vezérelve mindig csak a fegyveres erők táj- és
környezetromboló hatását hangsúlyozzák. Ez pedig hibás megközelítés, mert
félrevisz: nem vesz tudomást arról, hogy a fegyveres erők, emellett alakíthatják,
építhetik is azt. Különösen fontos ennek hangsúlyozása a történeti fölrajzi
kutatások esetében. A tájban – főleg az épített környezetünkben – létrehozott
katonai (katonaföldrajzi) objektumok – várak, laktanyák, hősi emlékművek,
temetők stb. – éppen az építő tájformálást bizonyítják, s egyben azt is: a hadügy
tájra gyakorolt hatása egyes történelmi esetekben lehet szinte hihetetlenül
intenzív, ám a tájat teljesen megváltoztatni alig-alig tudja. (Még a második
világháború folyamán Hirosimára és Nagasakira mért atomcsapások sem tudták
teljesen megváltoztatni a földrajzi tájat.) Ám ugyanakkor mély és gyakran
évszázadokon át megmaradó nyomokat hagyhat. Ezek összegyűjtése,
feldolgozása és beillesztése a történeti földrajz által alkotott geográfiai képbe
már egyértelműen a katonaföldrajz feladata – újabb érv a katonai (védelmi)
földrajz és a történeti földrajz közös munkája mellett.
Végezetül pedig, a táj történeti földrajzi képének megalkotása során, a
történeti és katona- (védelemföldrajz) együttes munkálkodása mellett szól az a
szoros kapcsolat, amely táj és hadügy között létezik. Ez a jelenség az első
világháború éveiben tudatosult végleg az európai kultúrkör emberében, s
részben ez vezetett el annak az integrált, oknyomozó földrajzi szemléletnek
végső meghonosodásához (TELEKI P. 1996), amelyet ma is vall a geográfia
(NAGY M. M. 2006). Ám e tény nem egyszerűsíthető le pusztán az egyetemes
és a magyar tudománytörténet egyetlen pillanatára, mert a jelenségnek sokkal
mélyebb geográfiai tartalma van. A tájhoz, földrajzi környezetéhez idomuló
hadügy, amely egyfelől azok kényszere alatt áll, másfelől pedig igyekszik
szolgálatába állítani azok erőit, működése közben formálja, alakítja azokat. Így
pedig egy sajátos kölcsönkapcsolat jön létre, amely abban az egyszerű tényben
ölt testet: a hadügy és földrajzi környezete kölcsönösen formálja egymást. Ezért
tekinthetünk úgy a történeti földrajzon belüli hadtörténelmi kutatásokra, hogy
azok a modern geográfia egyik legfontosabb feladatát, ember és földrajzi
környezete mindennél szorosabb szimbiózisát mutatják be, még ha egy olyan
társadalmi tevékenységen át is, amelyről a civil és a geográfus társadalomnak
viszonylag kevés ismerete van.
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Összegzés
Tanulmányunkkal arra szeretnénk felhívni az olvasó figyelmét, hogy a
hazai történeti és katona-, valamint védelemföldrajz együttműködésében,
jövőbeli kutatásaiban még nagy, eddig kiaknázatlanul hagyott lehetőségek
rejlenek. A közös szemléletmód hiánya, a két tudományterület egymástól való
viszonylagos elzártsága hívta életre ezt az állapotot, de létrejöttében szerepet
játszhatott az is, hogy részben elkülönülő földrajzi megközelítést alkalmaztak.
Ez pedig azt eredményezte, hogy a hadtörténelmi kérdések tárgyalásának
elmaradása miatt nem lehetett elégé árnyalt hazai történeti földrajzunk, míg
katonaföldrajzunk – részben tudatosan vállalt elzárkózásának is köszönhetően –
szemléletmódjában egy kissé lemaradt geográfiánk egyéb területeitől. A 2004
őszén Nyíregyházán tartott és tanulmányunkban már többször említett,
egyszerre hadtörténelmi és geográfiai konferencia bizonyította, hogy a két
tudományterület különállásának nincs alapja, sőt a közös munka meglepően új
témákat nyithat mind a magyar történeti- és katonaföldrajz, mind pedig
hadtörténetírásunk előtt. Ehhez kell a két tudományterület szemléletmódját
közelíteni egymáshoz.
Visszatérve a tanulmányunk címében felvetett kérdésre, nevezetesen:
pusztán terepértékelésre vagy inkább hadtörténeti tájrajzra van-e szüksége a
tudománynak, válaszunk csak annyi lehet; mindkettőre. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy e két eljárást a továbbiakban is egymástól külön lehet alkalmazni. Sőt!
Meggyőződésünk, hogy ezek együttes, ha úgy teszik egy időben történő
felhasználása teszi lehetővé a hadtörténeti jelenségek és események hossz- és
keresztmetszeti geográfiai kutatását, ettől lehet igazából teljes a táj történeti
földrajzi képe. Mint ahogyan ettől válhatnak teljessé a hadtörténeti kutatások is.
A táj térbeli változásai – amint láttuk – sem írhatók le a hadügy – antropogén –
formáló és módosító hatása nélkül: e hatás feltárása lehet a jövő magyar katonaés védelemföldrajzának egyik jelentős feladata, míg a másik annak bemutatása,
hogy e változó táj miként hatott nemzetünk fegyveres küzdelmein át
történelmére. Ám e feladat megvalósíthatatlan két nagy múltú tudományágunk,
a történeti és a katonaföldrajz egymáshoz történő közeledése nélkül.
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HOPP FERENC VILÁGKÖRÜLI ÚTJAI A MODERN TURIZMUS
HAJNALÁN

DR. PAPP-VÁRY ÁRPÁD

A XVIII. század végére a sarkvidékeket, Afrika, Dél-Amerika, Ausztrália
kisebb belső területeit leszámítva, az egész Föld ismertté vált. A hódítási célú
utakat felváltják a tudományos célú utazások. (Az első tisztán tudományos
célból vállalt tengeri utazást, 1698-ban Edmond Halley tette a Paramour
fedélzetén a Föld mágneses mezőjének a tanulmányozására.)
A XIX. század első felében a latin-amerikai országok elnyerték
függetlenségüket, a többi földrészen megkezdődött a gyarmatbirodalmak
kiépítése.
A modern turizmus kialakulása
A több embert megmozgató csoportos turizmus első megjelenésének a 776tól megrendezett olimpiai játékok tekinthetők. Ezt követően a kiinduló pontra
visszatérő, nem vagyonszerzési célú, csoportos vándorlások a vallási
zarándoklatok, keresztények Szentföldre vagy Santiago de Compostelába, a
muszlimok Mekkába tartó útjai voltak.
A XVIII. század végén az ipari forradalom hatására szükségessé vált a
gazdasági egységek közötti közvetlen kapcsolatok szorosabbá, gyakoribbá
válása. Megszülettek a néhány személyt is szállító postajáratok (először
Angliában, 1784-ben) és több személy rendszeres fogadására berendezkedett
magánszállodák (Anglia, 1774.).
1819-ben először szelte át gőzhajó az Atlanti-óceánt. 1853-tól beindult a
menetrendszerű hajóközlekedés. Egy-egy hajó általában 190 kabinban lévő
utast és 310 fedélzeten elhelyezett kivándorlót szállított. Az Atlanti–óceánt
átszelő hajók mellett kialakultak az Afrikát megkerülő, Ázsiába, Ausztráliába,
illetve keleti irányból Amerikába menő rendszeres hajójáratok.
A hajózás fejlődése mellett, 1825-ben elindult az eső közforgalmú vasút is,
Stockton és Darlington között. A vasúthálózat gyorsan fejlődött Európában, de
megkezdődött a vonalak építése a többi kontinenseken is. 1869-ben adták át
Észak-Amerika első transzkontinentális vasútvonalát. Ugyanebben az évben
megnyílt a Szuezi-csatorna, 1871-ben a Bombay-Calcutta vasútvonal.
Ettől kezdve az egész világ bejárhatóvá vált. A megváltozott, könnyebben
megismerhető világot, az új utazási lehetőségeket ragyogóan foglalja össze
Verne Gyula 80 nap alatt a Föld körül című, 1873-ban megjelent könyve.
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A távoli világrészekből érkező hírek megnövelték az érdeklődést a múlt
építményeinek, táji szépségeinek a megismerése iránt is. Német nyelvterületen
1828-ban megszületett az első útikönyvnek tekinthető kiadvány, Klein, J. A.
Rajna menti utazás Mainz és Köln között (Rheinreise von Mainz bis Cöln) című
útleírása. Karl Baedeker (1801-1859) könyvkiadó felvásárolta az útikönyvet
kiadó céget és 1835-ben Baedecker útikönyvként újból megjelentette. A
jelenleg is működő cég kiadványait ma is az útikönyvek mintájának tekintik. A
belföldi utazások mellett külföld megismerésére is nőtt az igény Az első
Baedecker útikönyv megjelenését követő évben 1836-ban John Murray kiadta
első kézikönyveit (hand-books), Kézikönyv utazóknak Skóciába, Kézikönyv
utazóknak Hollandiába, Belgiumba, Észak-Németországba címen.
Az emberek kényelmesek, így sokan saját tervezésű utak helyett jobban
szerettek volna mások által kidolgozott, minden szempontból előkészített utakra
indulni. Ezt az igényt ismerte fel Thomas Cook (1808-1892). 1841-ben
szervezte első társas útját vonaton. Az 1851 évi 6 millió látogatót fogadó
londoni világkiállításra már több mint 100000 embert utaztatott. Az 1855. évi
párizsi világkiállítás után, 1856-tól már nagyon sokféle utat szervezett Európa
szerte. 1872-től beindította földközi-tengeri több hónapos hajóutjait. Az Ő
tevékenységével végleg megszületett korunk egyre népszerűbbé váló
tevékenysége a modern turizmus.
A német Stangen Károly 1868-ban alapított utazási irodája az
útszervezések mellett megkezdte a vasúti- és hajójegyek, szállodautalványok
árusítását az egész világon, megkönnyítve a nem csoportosan, hanem egyénileg
utazni akarók útjainak a szervezését.
Hopp Ferenc élete
Hopp Ferenc (1833-1919) a morvaországi Fulneken született németajkú
családban. A Pesten már nevet szerzett, olasz származású optikus Stefano
Calderoni felesége fulneki leány volt. Mivel csak leánygyermekük volt, a
fulneki rokonságon keresztül inast kerestek, akiből idővel utódot is nevelhetnek
maguknak. Így került Hopp Ferenc Pestre. Hatévi tanonckodás után kezdett el
dolgozni a Calderoni cégnél. Két évig Bécsben, négy évig New Yorkban
dolgozott optikusként és műszerészként. 1861-ben tért vissza Pestre és betársult
a Calderoni cégbe. A cég új neve Calderoni és Társa lett. 1864-ben kivásárolta
Calderoni részét, de megtartotta az ismert cégnevet. Sikeresen bővítette a
látszerészeti, fotográfiai eszközöket és iskolai taneszközöket forgalmazó céget.
Üzleti tevékenységének elősegítésére a kezdetektől meglátogatta a külföldi
partnercégeket és a nagy nemzetközi vásárokat. A „hivatalos” utak mellett, az
1870-es évek második felétől, mivel tulajdonosként gazdag emberré vált
pihenésként két – három hónapos utakat is tett, például a Földközi-tenger körüli
országokban. 50. életévéhez közeledve azután egy Föld körüli útra indult. Az úti
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élmények, az új világok megismerése annyira elragadta, hogy ezt követően 10
éves szünetekkel még négyszer körbeutazta a Földet.
Hopp Ferenc Föld körüli útjai
- I. 1882.IX.3. – 1883.VIII.19. 50 évesen, kelet felé.
- II. 1893. V.10 - 1894.VI.24. 60 évesen, nyugat felé, Dr.Seitz Ottó gyógyárunagykereskedő társaságában. Útközben a Chicagói Világkiállítás
meglátogatása.
(1898.? Kongói vasút megnyitása)
- III. 1903,IV,29. – 1903.IX.19. 70 évesen, nyugat felé, Szinell János
üvegnagykereskedő társaságában. Hazafelé a transzszibériai vasúton utazott
Moszkváig.
- IV. 1905. III.31 – 1905. IX.2. 72 évesen kelet felé.
- V. 1913. IX.7. – 1914. VII.25. 80 évesen kelet felé.
Világkörüli útjaira alaposan felkészült. Földrajzi, néprajzi könyveket
tanulmányozott. Az utazókat segítő egyedi térképek akkor még ritkán készültek
Európáról, a távoli területekről pedig legfeljebb földrajzi folyóiratok
mellékleteként jelent meg egy-egy részterület térképe. A kézi térképek
hiányában a térképet szerető utazók leggyakrabban a kor leghíresebb, óriási
méretű kézi atlasza, a Stielers Hand Atlas különböző kiadásainak (1869, 1875,
1882, 1891, 1905) kis méretarányú térképei alapján képzelték el utjaikat. Hopp
Ferenc hagyatékában a Stielers Hand Atlas 1869. évi kiadása maradt fenn, a
térképoldalakra írt megjegyzéseivel. Így joggal felételezhetjük, hogy útjait ezen
atlasz segítségével tervezte meg. A kialakított útvonalat gondos időbeosztással
egészítette ki. A vasúti és hajózási menetrendek beszerezhetők voltak és a
nemzetközi postaállomásokról is álltak kimutatások a rendelkezésére. Ezek
alapján alakította ki útvonalait, előre megadva beosztottjainak mikor és hova
adják fel az üzletmenetről tájékoztató leveleiket. Tervezésének pontosságát jól
jelzi, hogy a poste restante (postán maradó) leveleket rendszerint megkapta.
Amikor késett a levél akkor kiderült munkatársai nem tartották be a feladásra
előírt időpontot. Fenn maradt, munkatársait finoman letoló levele is jól jelzi
milyen biztosan igazodott el a hajózási, vasúti menetrendek világában.
Már első útjain is vásárolt kisebb emléktárgyakat barátainak és magának.
Az első világkörüli útjainak indiai, kínai, japán szakaszán figyelt fel és szerette
meg a keleti művészet alkotásait, elsősorban a szépséges kerámiákat. 1885-ben
megvásárolta, majd átépítette a Sugár út (ma Andrássy út) 103 alatti házat, és itt
helyezte el az útjain vásárolt műkincseit. Utolsó világkörűi útjáról szóló
beszámolóban írta: „Főleg azért jöttem most is Japánba, hogy gyűjteményem
kiegészítésére sok mindent megszerezzek a szép dolgok közül.”
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Utazásai során képeslapokat, fényképeket is vásárolt. Első világkörüli útja
(1882) után Lóczy Lajosnak A khinai birodalom természeti viszonyainak és
országainak leírása című könyvéhez 16 fényképet adott át közlésre. 1890-től
már nemcsak vásárolt, hanem mega készített üveglemezekre képeket, sőt
sztereo-fényképezőgépével térhatású képeket is. A nem térhatású képekkel
szemléltette előadásait, cikkeit is. Afrikáról szóló előadását 200, szibériai útját
ismertető beszámolóját 170 fényképpel kísérte. Fotóművészeti szemmel nem
alkotott zseniális képeket, de a világot megismerni vágyó, földrajz iránt
érdeklődő, előadásait hallgató, vagy cikkeit olvasók számára, a néhány grafikus
ábra helyett, a tájat valóság közelibbnek mutató fényképei újszerű élményt
jelentettek.
Hopp Ferenc végrendeletében kelet-ázsiai műkincseit, az azokat őrző
házzal együtt, kelet ázsiai művészeti múzeum céljaira a magyar államnak
adományozta. Egyéb műtárgyait más múzeumoknak, összes fényképét, nagy
sztereoszkópját a Magyar Földrajzi Társaságnak adta. (A kb. 1700 negatív és
pozitív kép a földrajztudomány nagy kárára, a második világháború alatt
elpusztult.)
Hopp Ferenc útjainak körülményei
A magyar utazók, földrajzi felfedezők szinte kivétel nélkül kevés pénzzel
vágtak neki a világnak. A XIX. század második felének világjárói (például
Lóczy, Cholnoky) már hajóval, vonattal jutottak el útjuk kiinduló pontjához, de
innen kezdve nagyon nehéz körülmények között utaztak tovább és
tanulmányozták a terület földrajzát. Hopp Ferenc is ugyanúgy utazott Indiáig,
vagy Kínáig, mint Lóczy vagy Cholnoky, de ezt követően pénze révén könnyen
talált szállást, és csomagját cipelő hordárt. A földrajzi közvéleményben ezért
kicsit lenézően, kultúrturistaként jelent meg személye. Bizonyára könnyebb volt
előre megtervezett útjait megtenni, mint pénzhiánnyal küszködő kortársainak,
de nem állíthatjuk róla, hogy útjai csak kényelmes sétautazások voltak. Nézzünk
néhány részletet útleírásaiból.
A Yellowstone Nemzeti Parkban járva írta le, hogy „nyolc napig a nyílt
mezőn kellett aludnom … mégis meg vagyok elégedve, mert láttam a
természetnek ezt a csodáját.”
Kínában a boxer lázadók fellobbantották a vasút hídját a Ta-ling-ho folyón.
Itt ideiglenes hídon kellett az utasoknak átkelniük. „A 700 méter hosszú híd
elég kezdetlegesen volt összetákolva, amennyiben oszlopfákon nyugvó 30-35
cm széles deszkákból állott. Karfának nyoma sem volt …Az út vég nélkülinek
tűnt, és mikor végre szerencsésen átértem, hálát adtam az egek urának.”
Hopp Ferenc nem volt földrajzos, de nyitott szemű, felkészült és a
helyszínen közvetlenül tájékozódó ember volt. Útleírásai ezért a mai olvasó
számára is érdekesek. Földrajzi megfigyeléseit jól jellemzi az alábbi részlet a
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Kongó folyóhoz tartó útjáró szóló tanulmányból. „A Kongó … közelségét … a
tenger vizének sárga színezése árulta el, ámbár még midig 30 kilométernyire
voltunk a torkolattól. Végre megpillantottuk a hatalmas folyam zöld partját és a
km széles torkolatot … A Tsisziala-szigetnél a Kongó szélessége körülbelül 5
kilométer és élénken emlékeztet a Nílusra, míg rövid idő múlva az aldunai
Vaskapunál véltem magamat, magas hegyek között haladván melyek a Kongó
szélességét egy kilométernyire összeszorítják.”
A Transzszibériai vasút 1901. évi megnyitása után Kína felöl végig utazott
a vonalon. Moszkváról a következőket írja: „Moszkva a sok új és díszes épület,
a 20000 bérkocsi és a közúti vasutak révén már modern mezben mutatkozik és
már nem oly tősgyökeres orosz város, aminőnek 25 évvel ezelőtt megismertem,
mégis egyike ama kevés érdekes városnak, amelyek a rendes sablonvárosok
közül a népviseletekben és az építkezésben minduntalan fellelhető nemzeti
jelleggel és azzal tűnnek ki, hogy a nagy orosz birodalom számtalan néptörzse
mindegyikének akad itt képviselője.”
„Moszkva legnagyobb épületei közül különösen említésre méltó az újonnan
épült bazár (a későbbi GUM áruház a szerző megjegyzése) 100
üzlethelyiséggel, amelyikben Oroszország minden terményét és gyártmányát
lehet találni.”
Az út végén Varsóból a Csorba-tóhoz megy pihenni. „A hegyi levegőtől
felfrissülve a Rákóczi-kiállítás megtekintésére, Kassára utaztam, ahol Zichy
Jenő gróf úrral volt szerencsém találkozni, akinek üdvözleteket hoztam
Pekingből. A gróf volt valószínűleg az első magyar, aki a szibériai vasutak
Irkutszkig történő megnyitása után azonnal felhasználta ezt az összeköttetést és
Irkutszkból a Góbi sivatagon át Pekingbe lovagolt. Ez az út a bravúros
lovaglással együtt 6 hetet vett igénybe,…”
Harmadik világkörüli útját (1903) ezzel a mondattal fejezte be: „Láttam
nagy városokat, amelyek szép fekvés tekintetében vetélkednek ugyan
Budapesttel, de egyet sem az egész világon, amely szép fővárosunkat
felülmúlná.”
Földrajzi felfedezők, földrajzi utazók
Nemerkényi Antal a Magyar Földrajzi Társaság jubileumi kiadványában
Az expedíciós ösvényeken című fejezetben több szerző felfedező útjáról szóló,
a Földrajzi Közleményekben közölt írását is megjelentette. A fejezetcím előtt a
következő idézet szerepelt Prinz Gyulától: „Az utazás célja mindig tudományos
probléma…” A fejezetben Hopp Ferenc kirándulása Afrika nyugati partján a
Kongóhoz című tanulmány is szerepelt. A fejezet elején olvasható idézet és
Hopp írásának közlése közötti ellentmondást az alábbi mondatokkal kívánta
Nemerkényi feloldani. „Hopp Ferenc útibeszámolója…sajátos ellenpont e
expedíciókról szóló fejezetben. Szerzője ugyanis nem geográfus, az út pedig
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nem tudományos feltáró út. Hopp Ferenc üzletember, műgyűjtő, világutazó
egyszemélyben. …Afrikai beszámolója a világot értő szemmel figyelő, jómódú
polgár mivoltát az őserdőben sem megtagadó européer utazó híradása…” Azaz
Nemerkényi Hopp Ferencet nem tekintette földrajzi utazónak csak egy
érdeklődő, pénzes világvándornak. Írásából úgy tűnik földrajzi utazónak azokat
a geográfusokat tekintette, akik tudományos probléma feltárása céljából utaztak
távoli tájakra. A földrajzi utazóknak ez a meghatározása csak szűk körben
érvényes és nem ad választ a földrajzi felfedezők és földrajzi utazók közötti
különbségre sem.
Mi a különbség a két fogalom között, hogyan sorolhatjuk be kutatóinkat
egyik vagy másik csoportba?
Balázs Dénes A magyar utazók lexikonja készítésénél elkerülte ezt a
kérdést. A Magyar értelmező szótárból indult ki. Eszerint utazó „távoli, kevéssé
ismert területeken fölfedező utakat tevő kutató” Ezt a meghatározást
kiegészítette azzal, hogy „régen egy távoli földrészre való eljutás puszta ténye is
utazói rangot eredményezett, míg századunkban már csak azt tekinthetjük
utazónak, aki jelentős mértékben járult hozzá egy-egy ország, táj tudományos
feltárásához, vagy útleírásaival számottevően bővítette földrajzi ismereteinket.”
Meghatározása alapján Hopp Ferencet utazónak tekintette és beillesztette
életrajzát a lexikonba.
Havasné Bede Piroska - Somogyi Sándor, Balázs Dénes munkáját két
évtizeddel megelőző könyvének címe Magyar utazók, földrajzi felfedezők volt.
Hasonló Magyar utazók és földrajzi felfedezők címen jelent meg Kubassek
János könyve 2008-ban. Egyik könyv sem határozza meg mit ért utazó és
felfedező alatt.
A két fogalmat az alábbiak szerint tudjuk elkülöníteni:
Földrajzi felfedező: távoli ismeretlen vagy alig ismert térséget bejáró, a
látottakat leíró vagy az ismeretlen tájat térképező kutató.
Földrajzi utazó: távoli kevéssé ismert területeken utakat tevő, aki leírja
útját, közkinccsé teszi földrajzi és egyéb (pl. vadászati) megfigyeléseit.
A meghatározások szerint például Julianus, Benyovszky, Körösi-Csoma,
Reguly, Magyar, Vámbéry, Teleki, Stein földrajzi felfedező, de Hill, Sajnovich,
Xantus, Déchy, Cholnoky csak földrajzi utazó. Az osztályozás és maga a
kiinduló meghatározás is vitatható. Melyik csoporba tartozik Lóczy Lajos?
Ismert tájon járt, de az ott látottak alapján megjósolta egy az ideig nem ismert
hegység, a később feltárt Transzhimalája létezését. Megértjük Balázs Dénes
álláspontját, hogy miért nem tett különbséget utazók és felfedezők között.
Hopp Ferenc helye a magyar utazók Pantheonjában
Hopp Ferenc 1912-ben, első négy földkörüli útja után az alábbiakban
összegezte utazásait: „… négy földkörüli utam alkalmával mind az öt
288

Hopp Ferenc világkörüli útjai a modern turizmus hajnalán

világrészen, vízen és szárazon 275.000 kilométer tengeri és 60.000 kilométer
szárazföldi utat tettem meg, tízszer keresztezvén az egyenlítőt. Hétszer Afrikát,
hatszor Amerikát, háromszor Ausztráliát, kétszer pedig egész Ázsiát utaztam
keresztül.”
Úgy gondoljuk, ennyi út, a Földrajzi Közleményekben megjelent és egyéb
írásbeli, szóbeli beszámolói, számtalan tájat megörökítő fényképfelvételei
méltóvá teszi. Őt arra, hogy jelentős magyar utazóként tartsuk számon. Ha nem
fényképezett és egy sort sem írt volna, akkor is külföldön gyűjtött kelet-ázsiai
műkincseivel, amit a magyar államra hagyományozott, megérdemelné az utazó
címet. Fontosak Kittenberger Kálmán afrikai trófeái, de én úgy érzem, nem
lehet előbbre sorolni Hopp Ferenc útjainál és annak eredményeinél. De
ugyanezt mondhatom, az útjainak többségét szintén jómódú emberként, anyagi
gondok nélkül bonyolító Széchenyi Zsigmondról is.
Tanulmányunkkal azt szeretnénk elérni, hogy Hopp Ferenc tevékenységét,
eredményeit ne csak a művészet csodálói, a fényképészet rajongói, az iskolai
taneszközök szerelmesei ismerjék el, hanem a geográfusok széles tábora is.
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A VIDÉKFEJLESZTÉS HATÉKONY ESZKÖZE-E
A FALUSI TURIZMUS?
B. DR. PRISTYÁK ERIKA1 – KULCSÁR NOÉMI2

Bevezető
Sokszor és sok helyen elhangzik és különböző írásokban is
megfogalmazódik, hogy a turizmussal kívánják fejleszteni egy-egy település vagy
kistérség helyzetét. Mindkét szerző egyetért abban, tapasztalataik, tanulmányaik
alátámasztják, hogy a falusi turizmus komplex fejlesztő hatású, megszállott hívei
is vagyunk, azonban kevés területen, szerencsés esetekben lehet ez megoldás.
Emellett a hatása bár jelentős, jövedelem-kiegészítő szerepe számottevő is lehet,
de önmagában nem jelent kiutat hátrányos helyzetből. Az alábbiakban azt a
témakört járjuk körül, hogy a vidékfejlesztésben milyen szerepet tölt és tölthet
be általában a turizmus és a falusi turizmus. Elméleti megközelítésben és egy
gyakorlati példával, esettanulmánnyal alátámasztjuk, hogy álláspontunk szerint
versenyképes a vidékfejlesztés eszközei között.
Vidékfejlesztés/területfejlesztés értelmezések
Általánosságban elmondható, hogy a területfejlesztés biztosítja a regionális
szintű nagyberuházások, infrastrukturális fejlesztések megvalósulását, régiókon
belül és régiók közötti összehangolt koncepciók alapján, mintegy megteremtve
a vidékfejlesztés „fizikai” hátterét.
A területfejlesztés lehetőségei nagymértékben korlátozottak a területi
egyenlőtlenségek megváltoztatására. A beavatkozások két dimenzióban ígérik a
siker lehetőségét. Rövidtávon – elsősorban munkahelyteremtő hatása miatt –
napjainkban is az iparosítás tűnik a leghatékonyabb területfejlesztési eszköznek.
Tartósabb és főleg fenntarthatóbb jövedelmi kiegyenlítést azonban elsődlegesen az
iskolázottság területi differenciáinak mérséklése hozhat (Kiss J. P. 2008).
A vidékfejlesztés más alapon működik, mint a területfejlesztés. A
területfejlesztés esetében az értékek rangsorában elől az ökonómiai és
gazdaságföldrajzi modellek, a műszaki fejlesztés, a pénzügyi megfelelés állnak,
a vidékfejlesztés értékrangsorában pedig az emberi erőforrások, a helyi
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közösségek és a helyi társadalom gazdasági-társadalmi szereplői, az ökológiai
és a kultúrtáj értékei az elsődlegesek.
Ha elfogadjuk azt, hogy a vidékfejlesztés nem egyenlő a mezőgazdaság
fejlesztésével és a vidékfejlesztési programok nem egyenlők a mezőgazdasági
programokkal, még nem mondjuk azt, hogy a mezőgazdaságnak nincs jelentős
szerepe és feladata a vidéki térségek átalakulásában, vagy a fenntartható
vidékfejlesztés területén. Ezeket a megállapításokat az agrárszakemberek egy
része még ma is a mezőgazdaság elleni direkt támadásként érzékeli, ami kiváltja
a védekező reflexeket. A hatékony vidékfejlesztési politika jelentheti a
leghatásosabb hosszú távú garanciát a prosperáló mezőgazdasági szektor
számára (Situation and Outlook, 1997). Arra a kérdésre, hogy mi valójában a
vidékfejlesztés, azt válaszolhatjuk – összhangban az FM vidékfejlesztési
anyagával, hogy ez a fogalom mindazokat a tevékenységeket takarja, amelyek a
vidéki térségekben élő lakosság életminőségét javítják, a környezet és a
természeti táj, valamint a kultúrtáj megőrzését szolgálják és megteremtik a
vidéki térségek fenntartható fejlődését a vidék adottságainak, sajátosságainak
megfelelően.
A vidéki gazdaság szerkezete
A vidéki térségekben az átlagos egy főre jutó jövedelem a nemzeti átlag
71,45 % amely növekvő szakadékot jelez a vidéki és városi térségek között. Az
egyéni vállalkozások dominálnak, arányuk az összes vállalkozás 66%-a,
szemben az országos átlag 52%-kal. A primer és szekunder ágazatba tartozó
vállalkozások aránya is magasabb a vidéki területeken (11% illetve 22%) mint
az országos átlag (4% illetve 18%). Ez azt jelenti, hogy a tercier szektor
részesedése a vidéki vállalkozásokban jelentősen alacsonyabb (67%) mint az
országos hányad (78%) (az adatok 2004-re vonatkoznak). Másrészt a vidéki
társadalom és gazdaság gyengeségei magukban foglalják a szakképzettség és az
iskolai végzettség alacsony szintjét, a vidéki vállalkozások alacsony számát és
jövedelemtermelő képességét, a munkahelyek hiányát és a lakosság alapvető
szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférését.
Természeti és kulturális örökség és hagyományok, a kulturális örökség,
mint helyi erőforrás, a táji és térségi egyediség hordozója, fontos szerepet
játszik a fejlesztési irányok meghatározásában. A helyi sajátosságokra épülő
helyi kezdeményezések nemcsak a természeti és kulturális értékek
megőrzéséhez járulnak hozzá, de növelik a turisztikai potenciált is. A gazdasági
szerkezetváltásra utal a vidéki szálláshelyek számának növekedése, valamint a
turisztikai programkínálat bővülése is (ÚMVS).
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A falusi turizmus versenyképes-e, sikeres-e mint vidékfejlesztési eszköz?
A mezőgazdaság modernizációja, és a protekcionista gazdaságpolitika
visszaszorulása a vidéki gazdálkodás átalakulásának kényszerét hozta magával.
Ebből a szempontból elmondható, hogy a falusi turizmus fontos szerepet tölthet
be a vidéki gazdaság átstrukturálásában és szolgáltatás-központú fejlesztésében.
Mindezért a szélesebben értelmezett, minden vidéken folytatható turisztikai
tevékenységet magában foglaló vidéki turizmus fejlesztésére kiemelt hangsúly
helyeződik az Európai Unióban, a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése és
az elmaradott térségek felzárkóztatása szempontjából (Salamon, A. 2006).
Szakmai viták tárgyát képezi az a kérdés, hogy a falusi turizmus nevezhetőe fő jövedelemforrásnak, és mennyiben szolgálja a vidék értékeinek megőrzését,
hiszen a turizmus alapvető negatív hatásai ebben a turisztikai formában is
megjelenhetnek, korlát nélküli fejlesztések esetében. Egyértelmű válasz
nyilvánvalóan nem adható, hiszen a falusi turizmus fő bevételi forrást jelenthet
Európa egyes népszerű desztinációiban: Franciaországban például, ahol a falusi
szálláshelyek becslések szerint 35 millió vendégéjszakát generáltak 2007-ben
(Hellio, P. 2007), vagy Olaszországban, ahol a vidéki turisták száma elérte a 2,5
milliót 2006-ban (Mintel 2007). Ugyanakkor ezen szolgáltatási forma többnyire
kiegészítő jövedelemforrásként működik, amely viszont éppen a megélhetéshez
szükséges, hiányzó jövedelmet teremtheti meg a halmozottan hátrányos
helyzetű régiókban. A vidéki területek gyakran kiemelten törékeny társadalmi,
természeti és gazdasági adottságokkal rendelkeznek, amelyek felelős kezelésére
nagy hangsúlyt szükséges helyezni. Ezért a kérdés abban áll, hogy hol és milyen
kínálati elemekkel fejleszthető a falusi turizmus, amely megfelel az utazók
élményközpontú elvárásainak és egyben a helyi közösség jólétének és jóllétének
növelését szolgálja.
A fejlesztési szándék nélkül semmilyen helyi fejlesztési folyamat sem tud
elindulni. Az első és legalapvetőbb feltétel, hogy a térségben élők akarjanak
helyzetükön változtatni, kívánják a változásokat. A második feltétel, hogy a
változásokat, a fejlődést akarók tudják, hogy hogyan érhetik el céljaikat. Azaz
legyen birtokukban a változtatáshoz szükséges tudás és technika. Végül, de nem
utolsó sorban, minden helyi kezdeményezésnek szüksége van külső
megerősítésre, támogatásra. Ez a támogatás azonban nem lehet kisajátító, az
esetleg még erőtlen helyi kezdeményezéseket elnyomó (G. Fekete É. 2006).
A turizmus hatásai
A turizmus nem csak gazdasági, hanem környezeti, társadalmi és kulturális
hatásokat is kivált.
A különböző társadalmi és kulturális hatásokra egyre jobban odafigyelnek a
szociológusok és idegenforgalmi szakemberek. A turizmus lehetőségeket kínál
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az emberi kapcsolatok fejlesztésére, az emberek közötti megértés, empátia
erősítésére belföldi és nemzetközi összefüggésekben egyaránt. A turizmus
lehetővé teszi a közvetlen kommunikációt idegenek között, s hatékony módja a
kulturális kapcsolatok és kölcsönhatások fejlesztésének, hiszen minél fejlettebb
a technika, technológia, annál inkább szükség van az emberek közötti
kommunikáció és kapcsolatok fejlesztésére.
A turizmus gazdasági hatásai összefüggést mutatnak a vizsgált jelenség
gazdaságösztönző funkcióival, illetve a makrogazdasággal kapcsolatos
kölcsönhatásokkal. A turizmus foglalkoztatási funkciója gazdasági oldalról a
munkaerő-gazdálkodásban jelentkezik. A munkahelyteremtés tekinthető a
turizmus egyik legfontosabb gazdasági hatásnak. Igaz, nagyon nehéz pontosan
lehatárolni, mely munkakörök sorolhatók a turizmushoz, ennél fogva a benne
dolgozók létszáma is becslésen alapszik. A turizmusban jelentkező szezonalitás
miatt a dolgozók alkalmazása bizonyos munkajogi kérdéseket is felvet, de nem
szabad a foglalkoztatás és a munkahelyteremtés fogalmát sem összemosni.
A turizmus struktúrajavító funkciója elsősorban a közepesen fejlett, vagy a
fejlődő országok esetében jelentkezik, és abban mutatkozik meg, hogy a
hagyományos szektorokhoz (mezőgazdaság, ipar) képest mind a
foglalkoztatásban, mind a jövedelemtermelésben elősegíti a tercier (szolgáltatás),
egyes esetekben a quaterner (felsőoktatás, tudományos kutatás) szektor
megerősödést. A turizmus gazdasági hatásainak értékelésénél lényeges szempont,
hogy a mutatók nem tartalmazzák a célállomáson tettenérhető szociokulturális és
környezeti hatások pénzben kifejezhető hasznát és költségét, miközben a mérleg
megvonásakor ezt is figyelembe kellene venni. A foglalkoztatottság esetében a
már említett mentális tényezők, és a magasabb szintű szaktudás mérvadó
(Michalkó G. 2005).
A turizmus és a terület- és vidékfejlesztés stratégiai kapcsolata, eszköztára
A területfejlesztés és a turizmus kapcsolatáról megoszlanak a szakmai
vélemények, melyek mögött koncepcionális felfogásbeli különbség rejlik. Ha a
turizmus interszektorális jellegéből indulunk ki és a kapcsolódó
környezetvédelmi, természetvédelmi, kulturális és a gazdasági hatékonyság
követelményeit is szem előtt tartjuk, úgy gondoljuk nem lehet kérdéses
területfejlesztési funkciója. A turizmus és területfejlesztés integrált
fejlesztésének szükségessége elismert a turizmus multiplikátor hatása révén: a
növekvő bevételek, az új munkalehetőségek, az infrastrukturális beruházások, a
helyi kultúra, a kedvező környezeti kép, a vállalkozói tőkebeáramlás, a
kedvezőtlen demográfiai folyamatok megállása – jelzésértékű felsorolás annak
bizonyítására, hogy a turizmus erőteljes hatást gyakorol a rendszer egészére
(Lengyel M., 1999). A jelentősebb turisztikai szakirodalomban is ez a

294

A vidékfejlesztés hatékony eszköze-e a falusi turizmus?

megfogalmazása az alapvető kiindulási pont, melyet az azóta eltelt időszak
alátámasztott, egyértelműsített.
Turizmus eszközei a vidékfejlesztésben:
– Az idegenforgalom helyekhez, területekhez kötődő jellege miatt segít a
helyi erőforrások feltárásában, régi értékek újrahasznosításában,
támogatja az endogén fejlesztés alapjainak a feltárását.
– Az idegenforgalom pozitív kihívást jelent a helyi és területi
infrastrukturális rendszerek számára. A turisztikai piacra belépni csak
magas szinten kiépített, fogadókész, jól megközelíthető, kedvező
környezeti állapotban lévő területeknek és térségeknek van esélye.
– A turizmus mai trendjeiben a desztinációk természeti értékeikkel,
környezeti minőségükkel versengenek egymással. Ezen feltételek
megteremtése és fenntartása érdekében a területfejlesztésnek
prioritásként kell kezelnie a természeti-környezeti rendszer
kérdéskörét.
– A turizmus integráló jellege kapcsolatokat teremt és erősít a
területfejlesztés helyi, térségi és regionális szereplői között. Azzal,
hogy ágazatokat kapcsol össze termékei kialakítása érdekében (pl. az
agráriumot és a vendéglátást, vagy a helyi kézművességet és a
kereskedelmet, vagy önkormányzatokat és civil szerveződéseket) a
kedvező térségi arculat kialakítása céljából, illetve vállalkozásokat
kezdeményez és ösztönöz az együttműködésre, jelentős területi
szervező szerepet is betölt.
– A turizmus a megfelelő adottságokkal rendelkező területek számára az
elsődleges esélyt kínálja a megjelenésre, az ismertté és elismertté
válásra. Ez pedig a belépő minden terület számára a befektetések
kedvelt terepévé válás nehéz útján. (Aubert A.–Szabó G. szerk. 2007)
Turizmus és a vidékfejlesztés kapcsolata:
–
–
–
–
–
–
–

Turisztikai adottságokkal rendelkező térségek részére kitörési pont
Alternatív, kiegészítő jövedelemforrás
Népesség megtartó hatása van
Új vidéki helyszínek bekapcsolása
Térségi együttműködések elősegítése
Elmaradott térségek felzárkóztatásának eszköze
Fejlesztések tovagyűrűző hatásai
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Turizmus és önkormányzatok konkrét kapcsolatai:
– Serkenti a helyi vállalkozásokat, elősegíti a településen belüli és
települések közötti együttműködést
– Hozzájárul a település és környezetének természeti, kulturális
értékeinek megőrzéséhez
– Turisztikai fejlesztések befektetés ösztönző hatása
– Településkép javítása
– Adóbevétel
– Munkahelyteremtés
– Kedvező imázsformáló hatás
Összességében megállapíthatjuk, hogy a turizmus a turisztikai
adottságokkal rendelkező térségek részére kitörési pontot jelenthet
jövedelemtermelő, kapcsolatépítő és népességmegtartó hatásai miatt.
A falusi turizmus nemzetközi és hazai helyzete
A falusi turizmus más turisztikai ágaktól való egyértelmű lehatárolása
nehézségekbe ütközik. A nemzetközi szakirodalomban a vidéki turizmus (rural
tourism) kifejezés fedi le a hazánkban ismert falusi turizmus elnevezést. A
falusi turizmus hazai értelmezése nagyon közel áll ahhoz a meghatározáshoz,
amelyet az UNWTO (Mintel (2007)) a vidéki turizmus (rural tourism)
azonosítására használ, és amelynek központi elemei közé tartozik a falusi
életmód, kultúra és gazdálkodás hangsúlyozottan személyes megtapasztalása. A
Mintel (2007) vidéki turizmusra vonatkozó tanulmányának szerzői ugyanakkor
a fentiekben említett „élménysűrítésre” hívják fel a figyelmet, és valamennyi
vidéki környezetben végzett természet- és emberközeli turisztikai aktivitást a
vidéki turizmus részeként definiálnak, ha az falusi szálláshely igénybevételével
történik, és 24 órán túli tartózkodással jár.
Napjaink keresleti trendjeinek értelmében a falusi turizmus egyre
jellemzőbben komplex és élményközpontú termékként értelmezendő, amelyben
nyilvánvalóan központi szerepet kap az igénybevett szálláshely és annak
személyre szabott szolgáltatása, ugyanakkor kiemelt jelentőséggel bírnak a
desztináció programjai is.
A falusi turizmus nemzetközi jelentőségéről becslések állnak
rendelkezésünkre: az UNWTO számításai szerint a nemzetközi utazók 3%-a
utazik a vidék felfedezésének motivációjával szerte a világban. A falusi
turizmus ugyanakkor dinamikus növekedéssel jellemezhető, 6 %-os évi
növekedést mutatva, amely meghaladja a világturizmus bővülésének ütemét
(UNWTO In: Mintel 2007). Európában a falusi turizmus 150 milliárd euró
összes jövedelmet termel a vidéki területeken, és összesen 900.000 közvetlen és
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közvetett munkahelyet generál, az EuroGites (2009) legfrissebb adatai
értelmében.
A hazai falusi turizmus iránti kereslet pontos nagyságrendjéről 1998–tól
állnak statisztikai adatok rendelkezésünkre, amelyek értelmében a falusi
utazások iránti kereslet folyamatos bővülést és átstrukturálódást mutat. A falusi
szálláshelyek iránti keresletet többségében mindig is a belföldi utazók
támasztották. Ugyanakkor a 1999. óta a külföldi vendégek folyamatos
csökkenésének lehetünk tanúi, amelyet a belföldi igények ellensúlyoztak, sőt
utóbbi folyamatos emelkedésének köszönhetően, összességében a vendégek
számának növekedése dinamikusnak mondható. A falusi szállásadók
vendégforgalmának elmúlt közel 10 évi tendenciáját, és megoszlását az alábbi
ábra mutatja (1. ábra).

1. ábra: Falusi szállásadók vendégforgalma (vendégek száma, 1998-2007,
Magyar Turizmus Zrt. – KSH (2007) alapján)
Az átstrukturálódás nyomon követhető a vendégéjszakák tükrében is: 1998ban a falusi vendéglátásban regisztrált vendégéjszakák 67%-át a belföldi
vendégek generálták, ugyanakkor 2007-ben ugyanezen arány 85%-ra
emelkedett. Amíg a vendégek számának (külföldi és belföldi együttesen)
dinamikus növekedése látható az elmúlt közel 10 évben, 50%-os emelkedést
mutatva, addig a vendégéjszaka szám tekintetében 20%-os emelkedésnek
lehetünk tanúi. Mindezt az átlagos tartózkodási idő folyamatos csökkenése
okozta, amely az 1998-as évi 5,3 napról 3,6 napra csökkent. A hazai vendégek
2007-ben átlagosan 3,5 napot, amíg a külföldiek 3,9 napot töltöttek el falusi
szálláshelyeinken (Magyar Turizmus Zrt. – KSH 2007).
A bejegyzett falusi vendégfogadók számára és kapacitásaira vonatkozó
adatsorok is 1998-tól állnak rendelkezésünkre. A falusi turisztikai szolgáltató
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kör azóta jelentős bővülést mutatott. A regisztrált falusi vendéglátók száma
6482-re, amíg a férőhelyek száma 40.955-re emelkedett 2007-re, amely
előbbinél 32%-os növekedést, utóbbinál 55%-os bővülést jelent 1998. óta. A
növekedés mindenképpen látványos, ugyanakkor 2005. után mind a
szolgáltatók, mind a férőhelyek számában csökkenés következett be, amely
magyarázható a 2004-es év keresleti mélypontjával, és a piac tisztulásával is. A
falusi vendéglátók kapacitásaira vonatkozó tendencia az alábbi ábrán látható.
A magánszálláshelyek száma 2007-ben elérte 38.715-t (13%-os növekedést
mutatva 1998-hoz képest), amíg a férőhelyek száma 223.114-t (28%-os
növekedés). A magánszálláshelyeken belül továbbra is a fizető vendéglátás
dominál, ugyanakkor a falusi szállásadás kapacitása jóval dinamikusabb
fejlődést mutatott a vizsgált időszakban (Magyar Turizmus Zrt. – KSH 2007).
A falusi turizmus fő statisztikai mutatóin (vendégek, vendégéjszakák
száma, illetve szállásadók száma és kapacitásuk nagysága) kívül jelenleg még
nem rendelkezünk olyan országos adatbázissal, mely alapján a magyarországi
falusi turizmus helyzete, fejlődése és versenyképessége egy részletekbe menő
vizsgálat tárgyát képezhetné. Hazánkban a falusi turizmus részaránya csekély
(3,5%), ami keresleti és kínálati okokra egyaránt visszavezethető. Keresleti
oldalról tekintve a falusi turizmus alacsony részaránya sokszor a mai napig
negatív imázsával indokolható (alacsony színvonalú szolgáltatások, kevés
programlehetőség, unalmas, csekély vonzerő stb.), mindemellett turistáink
döntésében szerepet játszhat az „alacsony ár – alacsony minőségi szint”
asszociáció is. Kínálati oldalról tekintve a problémára, megállapíthatjuk, hogy a
helyi turisztikai kis- és középvállalkozások, vendégfogadók szakmai, nyelvi,
informatikai felkészültsége sem minden esetben megfelelő, amit tovább
súlyosbít, hogy sokszor szegényes kínálatukat önerejükből nem tudják
értékesíteni. Magyarországon a falusi turizmus ezért csak azokban a
térségekben lehet sikeres, versenyképes és egyben akkor szolgálhat a
vidékfejlesztés eszközéül, ha a turisták számára értéket teremt, élményeket
kínál, ami csak a desztináció szolgáltatóinak, a helyi önkormányzatnak és a
lakosságnak az összefogásával, együttműködésével, közös cselekvésvágyával
érhető el (KULCSÁR N., 2009).
A regionális eloszlást tekintve elmondható, hogy a Balaton túlsúlya
megszűnt. A kínálat jelentős fejlődését tapasztalhattuk az Észak-Magyarországi
régióban, amelynek köszönhetően a szolgáltatók negyede ezen régióban
működött 2007-ben. Kiemelendő, hogy a fizető vendéglátáshoz képest a falusi
szálláshely szolgáltatás jóval kisebb területi koncentrációt mutat, és az ország
valamennyi régiójában a szolgáltatók legalább 5%-os részesedéssel
rendelkeznek a hazai falusi szálláshely kapacitásból (1. táblázat).
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1. táblázat. Falusi szállásadók vendégforgalma és regionális eloszlása 2007-ben
(Forrás: Magyar Turizmus Zrt. – KSH (2007)
Szállásadók
Idegenforgalmi régiók
Bp-Közép-Dunavidék
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Tisza-tó
Dél-Alföld
Közép-Dunántúl
Balaton
Dél-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Ország összesen

Férőhelyek

száma
419
1548
347
359
369
417
1336
733
954
6482

2621
10732
2331
2551
2382
2664
7062
4340
6272
40955

Szállásadók
Férőhelyek
aránya
(az ország kínálatán belül)
6,46%
6,40%
23,88%
26,20%
5,35%
5,69%
5,54%
6,23%
5,69%
5,82%
6,43%
6,50%
20,61%
17,24%
11,31%
10,60%
14,72%
15,31%
100,00%
100,00%

A VÁTI Kht. Országos Vidékfejlesztési Iroda 2004-ben felmérte a falusi
turizmus helyzetét a kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programok
felülvizsgálatában. Ebből az értékelésből is kitűnik, hogy a vidékfejlesztésnek is
fontos iránya a turizmusfejlesztés.
A falusi turizmus a vidékfejlesztés témakörein belül a „tevékenységek
diverzifikálása alternatív jövedelemszerzési lehetőségek biztosítása érdekében”
típusba tartozik. Ennek az intézkedéstípusnak (mely 16 %-kal a kistérségi
programok legfontosabb tervezési iránya a kommunális infrastruktúra-fejlesztés
mellett) leghangsúlyosabb területe a falusi turizmus fejlesztése.
Meg kell azonban jegyezni, hogy a kistérségi programokban ez a tervezési
irány minden turizmussal kapcsolatos fejlesztést magában foglal. A kistérségi
programok tehát az alternatív jövedelemszerzés legfontosabb lehetőségének
tekintett turizmusfejlesztést komplexen kezelik. Ebből adódik, hogy a nevesítve
falusi turizmussal kapcsolatos fejlesztések 20 %-ot képviselnek a
turizmusfejlesztési tevékenységek között; tehát a kistérségek idegenforgalmi
fejlesztésének egyik hangsúlyos, de nem kizárólagos irányát képezik. Egy
másik fontos adat, hogy a szállás-helyfejlesztés egészében 31 %-ot képvisel, ami
azt mutatja, hogy mellette a kistérségek fontosnak tartják a turizmus egyéb
feltételeinek (termék, szolgáltatás, infrastruktúra) fejlesztését is.
A kistérségi programok adatainak összesítésével kirajzolódtak a
turizmusfejlesztés regionális különbségei (2. ábra). Az Észak-Alföldet kivéve
valamennyi régióban a „Falusi turizmus szolgáltatásfejlesztésével kapcsolatos
beruházás” a domináns – leghangsúlyosabban a közép-dunántúli régióban
jelenik meg. Ez a fejlesztési tevékenység szintén jelentős még a dél-alföldi
régióban. A „Falusi turizmus infrastruktúrájának kialakítása” tevékenység
szám szerint ugyanezekben a régiókban a leghangsúlyosabb. A kistérségek
programjaikban különböző számú tevékenységet jelöltek meg, különböző
számban és mélységben terveztek, ami regionális viszonylatban is jelentős
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eltérésekhez vezet. Részben ebből adódik, hogy a dél-dunántúli régióban
szerepelnek legkisebb számban a falusi turizmusfejlesztési tevékenységei
(VÁTI, 2004)

2. ábra. A kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programok felülvizsgálatában
megvalósult falusi turizmus tevékenységek száma, (Váti Kht, 2004)

Esettanulmányként Szatmár-Bereg helyzete
Az Észak-alföldi Régió térképéből (3. ábra) jól látszik, hogy az országos
jelentőségű vonzerők közül a régión belül a Szatmár-Beregi területeken található
a legtöbb, míg helyi jelentőségűből ez fokozódik.
A Szatmár-Bereg esetében a következő hipotéziseket vizsgáltuk:
H1. Az idegenforgalom egy elmaradott területen is képes vidék- és
területfejlesztésre, ha már megvannak a csírái, azaz van egy alapvető
turisztikai infrastruktúra.
H2. A statisztikai adatok (turisztikai és mezőgazdasági eredmények)
vizsgálatával alátámasztható a fejlődés, a forgalom és a termelés
növekedése.
A kereskedelmi és magánszálláshelyek területi megoszlását tekintve
megállapítható, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyzetkép rendkívül
differenciált. Mind a férőhelyek mind a vendégek és az általuk eltöltött
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vendégéjszakák viszonylatában dinamikus gyarapodást produkáltak a FelsőTisza szakasz üdülőkörzetbe tartozó települések, míg a körzeten kívüli
települések súlya minden tekintetben csökkent. 2006-ra a jelentős falusi
szállásférőhely bővítések (pl.: Dombrádon 18-ról 183-ra, Jándon 24-ről 91-re,
Szatmárcsekén 84-ről 148-ra, Kisaron 28-ról 98-ra, stb.) ellenére a vendégek
közel 81%-a továbbra is nyolc települést látogatott. Sajnálatos tény, hogy a
megye turizmusa alig 15 településre koncentrálódik. Joggal vetődik fel a kérdés:
Képes lesz-e a turizmus elősegíteni a területfejlesztést és az életminőség
javulását (KÓKAI S. 2008)?

3. ábra. Az Észak-alföldi Régió nemzetközi, országos és helyi jelentőségű
vonzerő térképe, Szerkesztette: Pristyák E.

A Szatmár-Beregben (a Szatmár–Beregi-síkság északi részén, azaz két
kistérségben, 76 település vizsgálatával, 1270 km2, 71.700 fő) a turizmus a
terület- és vidékfejlesztés alkalmazható és hatékony eszköze, komplex fejlesztő
hatású. A falvak közel negyedében (76 településből 18-ban, ez 23%) ér el olyan
szintet a turizmus, amely jelentős mértékben hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez,
az életminőség javulásához. A térség turisztikai adottságai kedvezőek, de
meglévő vonzerő esetében sem biztosított egy-egy falu idegenforgalmi fejlődése.
301

B. Dr. Pristyák Erika – Kulcsár Noémi

A fejlesztésekben egyértelműen legnagyobb szerepe a humánerőforrásnak van. A
falvak negyedének van esélye arra, hogy a turizmus megjelenjen a
vidékfejlesztés eszközeként. Ám differenciált a kép, nem minden faluban
lehetséges „gyógyír” a turizmus (PRISTYÁK E. 2006).
2. táblázat Az Észak-alföldi RIB által is támogatott rendezvények Szatmár-Beregben
2008-ban. Forrás: ÉA RMI
Támogatás tárgya
SzSzB Megye Falusi Turizmus katalógusa
Turisztikai információs kártyarendszer (mini
card) Sz-Sz-B. megyében
Szilva Termál- és Wellness Fürdő marketing
A Szilvaút piacra jutásának elősegítése
Strudli Fesztivál
III. Határmenti Világzenei Fesztivál
VII. Nemzetközi Diófesztivál
XI. Nemzetközi Süt_tök Fesztivál
„Szenkeparti Nagyvásár és Kiállítás”
VII. Csengeri Almafesztivál
Szárnyas-Hal Fesztivál
XII. Szamosparti Találkozó
V. Szatmár-Beregi Szilvanapok Tarpa
„Daróci Kenderes Napok”
II. Nemzetközi Gömböc Fesztivál
XI. Nemzetközi Cinkefőző Verseny
Szatmári Hagyományőrző Fesztiválok
X. Nemzetközi Szilvalekvárfőző Verseny
A „Kőcsi Vásár”- az Öreg-Túr napja
Tisza-Party 2008 Rendezvénysorozat

A megye területe

Megítélt támogatás
összege (Ft)
846 000

A megye területe

1 521 780

Vásárosnamény
Szatmár-Bereg
Vállaj
Panyola
Milota
Nagydobos
Penyige
Csenger
Balsa
Tunyogmatolcs
Tarpa, Tivadar
Beregdaróc
Kömörő
Szatmárcseke
Túristvándi
Szatmárcseke
Kölcse
Gergelyiugornya

2 000 000
1 950 000
1 996 000
2 000 000
1 837 000
1 500 000
1 369 970
3 257 000
1 772 966
1 600 000
1 800 000
2 120 000
1 617 000
2 999 000
3 424 400
3 997 000
1 896 000
5 000 000

Megvalósítás helye

Szatmár-Bereg lakossága hasonló, mint az ország bármely területén élő
népesség. Itt összességében az iskolázottság szintje az országos átlag alatti, ezt
azonban a nagyfokú elvándorlás okozta és okozza. A helyi szinteken induló
kezdeményezések mögött a lakosság kreativitása áll. Erre azonban
rákényszerülnek az emberek, hiszen a megélhetésük a tét. Bármely területen
(turizmus, vidékfejlesztés, természetvédelem, kultúra) az önszerveződő
csoportok életrevalóságát bizonyította a rendszerváltás óta eltelt időszak. A
Szatmár-Beregi lakosság fejlődésbe vetett hitét a turizmus megerősíti, a
turizmus révén befogadóvá, motiválttá válnak, a turizmus a maga elvárásaival
és konkrét követelményeivel egy világosan követhető fejlesztési irányt jelöl ki a
települések és lakóik, a bekapcsolódó vállalkozók számára. Ez a fejlesztési
irány iniciáló: a helybeliek figyelmét felkelti, mintát ad számukra a
továbblépésben, kijelöli a fejlesztés kereteit (környezetfejlesztés, infrastruktúra,
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szolgáltatások, rendezvények, helyi kínálat stb.), szervező összehozza az
érdekelteket és érintetteket, szemléletformáló integrálja őket a mai modern
világba, ösztönzi a továbblépést és összefogást, tehát közösség teremtő.
Az „új” idegenforgalmi falvakban (például Tarpa, Penyige, Panyola) a
teljes turisztikai vertikum kezd kiépülni. Önerőből léptek be a turisztikai
desztinációk komoly versenyébe, helytállásuk létfontosságú számukra.
Tematikus utak, civil szerveződések jönnek létre (Szatmár fesztivál, Beregi
Jeles Napok, Szatmár-Beregi Szilvaút, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Pálinkaút, Pálinka Lovagrend), melyek a turisztikai desztinációk komoly
versenye miatt tovább gerjesztik a fejlesztési kényszert.
A vidékfejlesztés szerény, de ösztönző erejű lehetőségének
alátámasztásaként bemutatjuk – 2008 évre vonatkozóan – az Észak-alföldi
turisztikai régió ismertségét növelő turisztikai marketingeszközök és
rendezvények támogatása pályázati felhívások keretében megítélt támogatások
listáját, a támogatások összegével. Bár az 1-5 millió Ft-os támogatások nem
nagy összegek a területfejlesztés nagyságrendjeiben, mégis sokat jelentenek egy
falunak, szervezetnek. Felhasználása a térségben történik és további turisztikai
hozadéka is jelentős.
Összegzés
A falvak egy részében látják a turizmusban a reális alternatívát. Társadalmi
hatása közül a legjelentősebb az, hogy rövidtávon esélyt kínál a lakosságnak, a
fiatalabb nemzedéknek is. Egy elmaradott területen is képes vidék- és
területfejlesztésre, ha már megvannak a csírái, azaz van egy alapvető turisztikai
infrastruktúra. A statisztikai adatok (turisztikai és mezőgazdasági eredmények)
nem jelzik egyértelműen a fejlődést. Rövidtávon nem kimutatható a gyümölcstermelési és élelmiszeripari (kész) termékek eladhatóságának növekedése, mely
a turizmus legjelentősebb hozadéka térségünkben. Valószínű, hogy a
szürkegazdaság nagyarányú jelenléte miatt van ez így. Remélhetőleg a SzatmárBeregnek már kialakult a turisztikai miliője, mely módosította a korábban róla
kialakult negatív imázst.
A vizsgált térségben a vidékfejlesztés versenyképes eszköze a falusi
turizmus, azonban önmagában, kínálati, kommunikációs és legfőképpen
szervezeti kompetenciák hiányában nem csodaszer. A falusi turizmus hatékony
vidékfejlesztési eszköz Szatmár-Bereg azon területein, ahol az arra vállalkozók a
megfelelő támogatási és együttműködési struktúra következtében tartalmas
programokat és színvonalas szolgáltatásokat tudnak nyújtani fogyasztóik számára.
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Kutatásaink célja, hogy az általunk kidolgozott új granulometriai kiértékelő
módszer alkalmazásával minél pontosabb képet kaphassunk a Kárpát-medence
negyedidőszaki fejlődéstörténetéről, a földrajzi környezetben bekövetkezett
változásokról.
Új, egységes granulometriai kiértékelő és összehasonlító módszer készült el
a Kárpát-medencei negyedidőszaki üledékek egységes feldolgozására. A
lösztípusok régiónkénti osztályozásával megteremtettük azok igen pontos,
azonos módszerrel történő jellemzésének és összehasonlíthatóságának
feltételeit. A módszert Magyarországon ez idáig csak munkacsoportunk
alkalmazta a negyedidőszaki (löszös és löszszerű) üledékek egységes
vizsgálatára. Jelen tanulmányunkban típusos (Paks, 1. kép) és ártéri (Abony, 2.
kép) löszfeltárások vizsgálati eredményeit mutatjuk be.

1. kép. A paksi téglagyári feltárás
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Az eredmények kiértékelésével lehetőség nyílik az eddigieknél jóval több
és gyorsabb információ megszerzésére a vizsgált területek fejlődéstörténetéről
(a löszök ülepedésének őskörnyezeti viszonyairól, a földrajzi környezetben
bekövetkezett változásokról), az utóbbi 2 millió év éghajlatváltozásairól, a
jégkorszak alatt bekövetkezett klímaváltozásokról, a felmelegedési és lehűlési
maximumok kimutatásáról és a löszrégiók szelvényeinek ezen módszerrel
történő összehasonlító vizsgálatáról.
Szükséges még a specialisták számára is, hogy a viszonylag homogénnek
tűnő szelvényekről lehetőleg grafikonon ábrázolt és könnyen átlátható módon
azonnal információkat olvashassanak le a környezetjelző folyamatokról és
azokat össze tudják hasonlítani az ugyanolyan módszerrel készített többi
szelvény grafikonjával, valamint, hogy a mutatószám értékeket a szelvények
adatbázisából azonnal naprakészen megtekinthessék.
Mindezek a grafikonok és adatbázisok elősegítik, hogy a paleogeográfiai,
paleoklimatológiai stb. kutatások sokkal egyszerűbb, átláthatóbb és pontosabb
jelzőszámokon alapuljanak.
A módszer keretében együtt vizsgáljuk a 6 mutatószám (a 4
hagyományoson [K, Sk, So, Md] kívül a hazai irodalomba általunk bevezetett FG
és Kd mutatószám) együttes környezetjelző szerepét.
Az alkalmazott granulometriai
kiértékeléseken alapuló módszer a
rétegsorok függőleges és vízszintes
irányú korrelálását segíti elő. A
rétegtani
leírásokon
túl
20
centiméterenként megmintáztuk a
szelvényeket, elvégeztük azok teljes
laboratóriumi
vizsgálatát,
megrajzoltuk a paraméter értékeket
tartalmazó görbéket a célból, hogy
lehetőség
nyíljon
róluk
az
ősföldrajzi
következtetések
levonására. A kapott eredmények
hozzájárulnak a vizsgált feltárások
környezete negyedidőszaki fejlődése
és
környezetváltozásai
egyre
pontosabb megismeréséhez. Mivel
minden szelvény környezetjelző
paraméterértékét azonos módszer
2. kép. Az abonyi feltárás nagy
alkalmazásával nyerjük, így a
vastagságú ártéri lösze
löszfeltárások régión belüli és más
régiókkal történő összehasonlítása paleogeográfiai következtetések levonása
céljából a legkorrektebb és a legmegbízhatóbb adatokon alapul. E módszer
308

Szempontok a típusos és ártéri löszök jellemzéséhez

alkalmazásával jellemezzük a negyedidőszaki üledékeket, s ily módon
következtetéseket kísérelünk meg levonni az üledékfelhalmozódás
dinamikájának változásaira, ill. a hasonló módon jellemezhető rétegek
egymással történő lokális párhuzamosítására vonatkozóan.
Együtt alkalmazzuk és ábrázoljuk a hagyományos üledékföldtani paramétereket
(So, K, Sk, Md) a Magyarországon általunk bevezetett 2 új környezetjelző
mutatószámmal – a finomsági fokkal (FG) és a mállási indexszel (Kd) –,
valamint a CaCO3-tartalommal és az agyag-, iszap-, lösz- és homok %-os
részesedése változásával.
A mutatószámok egymás mellett történő ábrázolásával vizsgáljuk azok
együttes környezetjelző szerepét. A kapott értékek alapján kísérletet teszünk a
szelvényen belüli granulometriai változások megismerése során a nagyobb
litológiai egységek, az üledékképződési szakaszok, az esetleges üledékhiátuszok
kimutatására, a homogénnek látszó rétegeken belüli és az azonos genetikájúnak
vélt rétegek közötti változások kimutatására a löszös üledékek
összehasonlíthatósága, párhuzamosíthatósága, ősföldrajzi következtetések
levonása céljából. Az ábrázolt szelvények minden egyes mélységi adatához
tartozó fent említett információ egyszerűen leolvasható mind a grafikonokról,
mind az osztályozási értékek alapján az elkészített szelvényenkénti és
löszrégiónkénti adatbázisból.
Az ősföldrajzi környezetre vonatkozó információk azonnal leolvashatók a
szelvények mellé szerkesztett mintánkénti összes paraméterértéket tartalmazó
grafikonról. Rendelkezésre áll a feldolgozott szelvények ősföldrajzi
kutatásokhoz szükséges mintáinak bármely mutatószám értéke, így a
szelvényen belüli bármely kiválasztott réteg összes ősföldrajzi és üledékföldtani
paraméterértéke is.
Grafikonok segítségével bemutatjuk a két új mutatószámot, a finomsági
értéket (FG) [az üledékek egymástól történő pontos elhatárolása, az
ősdomborzat rekonstruálása, következtetés a löszképződés helyére az FG%-os
növekedéséből, ill. csökkenéséből, következtetés a szélirányra és a viszonylagos
szélsebességre a löszképzőség idején] és a Kd-indexet (a mállás foka) [a
rétegsoron belüli felmelegedési és lehűlési maximumok kimutatása], valamint a
hagyományos értékeket, az osztályozottsági-értéket (So) az üledékek származása
elkülönítésére, a csúcsossági-értéket (K) a lösz- és talajhatárok éles
elkülönítésére, az aszimmetria-fokot (Sk) a feltöltődő és a lepusztuló
részterületek elkülönítésére. (Az Md mutatószám értékeit táblázatban már nem
részletezzük, mivel számunkra a mellette ábrázolt FG értékek a szemcseméret
változásairól lényegesen több és megbízhatóbb információt jelentenek.)
Megadjuk azok értelmezési lehetőségeit és külön rovatban az adott rétegsorra
jellemző különleges földrajzi ismérveket.
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Minta a paraméter-görbék kiértékelési lehetőségére a Mezőföldön és
Abony térségében
A Duna jobboldali magaspartja – kisebb megszakításoktól eltekintve –
Budapesttől déli irányban, közel 200 km-es hosszúságban követhető a magyar–
horvát határon túl, egészen a Dráva torkolatáig.
Az Érdi–Ercsi magaspart feltárásaiban felsőpannon képződmények
bukkannak elő, amelyeket vékony negyedidőszaki üledékek (lösz, kavics,
homok) fednek be.
A kulcsi magasparttól délre – a pannon képződmények a Duna szintjében,
ill. néhány öblözetben még mélyebben települnek.
A pannon táblát fedő negyedidőszaki képződmények kavicsból, homokból,
löszből és löszös homokból állnak. Legelterjedtebben és legnagyobb
vastagságban a lösz fejlődött ki, 20–25 m-es falakat alkotva.
E területen – a Duna-völgy alföldi szakaszán a Mezőföld peremén –
fordulnak elő a legnagyobb és legalkalmasabb feltárások a magyarországi
pleisztocén löszképződmények tagolására. A Duna-völgynek a Mezőföld
peremi löszös magaspartja kisebb-nagyobb megszakításokkal több mint 100 km
hosszan húzódik É–D-i irányban a folyó mentén. A Kulcs, Dunaújváros,
Dunaföldvár és Paks közötti szakaszon (1. ábra) – a magaspart több helyén
természetes feltárásban is – 40–50 m vastagságú löszsorozatok, löszösszletek
ismertek.
A löszös összletek alapzata a Duna jobb partján felsőpannon agyag, homok
vagy felsőpliocén vörösagyag. Vannak azonban olyan partszakaszok is, ahol a
lösz idősebb negyedidőszaki kavicsra, folyóvízi-, esetleg futóhomokra települt.
A Duna bal partján egyre inkább homokrétegek ékelődnek be a lösz és
felsőpannon alapzat közé. A parton nem magas löszfalak, hanem homokkal
feltöltött völgyek és erodált felszínek húzódnak.
A fúrásokból ismeretes, hogy a löszös összlet alapzatát képező felsőpannon
rétegek felszíne nem egyenletes, a Dunához közel merőleges tengelyek mentén
felboltozódásokat is mutat (PÁVAI VAJNA F. 1917; PÉCSI M. 1965b, 1967b,
1977; BALLA Z.–MAROSI S.–SCHEUER GY.–SCHWEITZER F.–
SZEIDOVITZ GY. 1993). (A mezőföldi völgyirányok egy sugaras rendszerbe
illeszkednek. Tektonikus eredetük bizonyítéka valószínűleg az, hogy – Ny-on,
ahol a vonalasság É–D-i, és K-en, ahol ez csaknem NyÉNy–KDK-i irányú – a
kőzetrések irányai megegyeznek a vízrajzi irányokkal, tehát Ny-ról K felé
haladva azokkal együtt forognak.)
Az ÉNy–DK-i csapásirányú árkos bemélyedések is ferdén keresztezik a
magaspart általános É–D-i irányát. A Duna jobb partján K felé előugró
„fokokon” – olyan térszíneken, ahol a pannon képződmények a Duna vízszintje
felett vannak – fekszik Kulcs, Dunaújváros, a dunaföldvári Öreghegy és Paks is.
E területeken hiányoznak a negyedidőszaki folyóvízi üledékek, mivel a felszín a
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negyedidőszak folyamán víz nem járta magaslat volt. Ezzel szemben viszont a
legerőteljesebben kifejlődött rajtuk az eolikus üledékösszlet, amelyet időnként
és helyenként csak a későbbi erózió csonkított meg.

1. ábra. A paksi téglagyári feltárás I. szelvénye mintáinak szedimentológiai értékei
(KIS É.)
Rétegtani feldolgozás: PÉCSI M., SCHWEITZER F., SZEBÉNYI E. et al.

A paksi téglagyári feltárásokban mind a fiatal, mind az öreg löszösszlet
rétegsora hiányos (a hiátusokat jelzik az adott üledékekre jellemző
paraméterértékek szélsőértékei is). A fiatal löszrétegben azonban minden olyan
fosszilis talaj megtalálható, amely a hazai többi típusfeltárásban is előfordul (5
talaj és 2 gyengén humuszos szint).
Paraméterértékeinkkal a szelvényekben kimutatott 3 rétegsor üledékeit
tovább lehet tagolni, finomítani.
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I. Fiatal löszök és eltemetett talajaik
– 4 fosszilis talajösszlet (7 talajréteg)
– 6–7 löszköteg
– 2 humuszos löszréteg
– 2 delletöltelékes löszös homok
– 2 homokos löszréteg
II. Öreg löszök és fosszilis talajaik
– 2 fosszilis talajkomplexum (3 talajréteg: Paks-Dupla talajkomplexum
(2 réteg) és Paks–dunakömlődi talajkomplexum (1 réteg)
– 3 löszréteg
– 1 glejes hidromorf talaj (Mtp)
– 1 eróziós hiányt képviselő homokréteg
– 1 folyóvízi homok
III. A lösz alatti szubaerikus formáció
– 1 okkervörös talajsorozat (5–6 eltemetett vöröstalajjal)
– 3 sötétszürke, fekete réti agyag
– 1 halványrózsaszínű iszapos futóhomok
Paramétereinkkel a Mezőföld-plató szelvényeiben lényegesen több réteget
tudunk kimutatni, mint szabad szemmel történt szelvényleírásaink, ill. a
frakciótartomány szerinti részesedések alapján. A paraméterek igen jól
alkalmazhatók a fiatal és az idős löszök elkülönítése során. Az öreg löszök a
fiatal löszöknél kisebb CaCO3 tartalmúak, nagyobb finomsági értékűek, kissé
alacsonyabb Md és magasabb K, valamint kisebb Sk értékkel rendelkeznek.
A finomsági érték (FG) a talajokban maximumcsúcsokat, a homokokban
minimumcsúcsokat mutat, így a finomsági értékgörbe pozitív kiugrásaiból – a
mintavételezéskor megszerkesztett szelvény ismerete nélkül is – felismerhetők a
talajszintek, a „talajcsúcsok” melletti bal oldali értékekből pedig a fiatal löszök
a közepesnél finomabb, míg az öreg löszök a közepesnél lényegesen finomabb
értékekkel. A negatív irányú kiugrások a homokbetelepüléseket, a
„homokcsúcsok” melletti jobb oldali értékek pedig az iszapbetelepüléseket
jelzik.
A mezőföldi üledékek jellemző finomsági értékei alapján a finomsági
görbékről leolvasott értékekből igen nagy pontossággal következtethetünk az
üledék jellegére és a rétegek határaira. Pl. a Paks II-es szelvény alapján (2.
ábra) a BA talaj és az alatta fekvő löszréteg határa 20,9 m, az MB talaj és a
felette lévő löszköteg határa 22,5 m.

312

Szempontok a típusos és ártéri löszök jellemzéséhez

2. ábra. A paksi téglagyári feltárás II. szelvénye mintáinak szedimentológiai értékei
(KIS É.)
Rétegtani feldolgozás: PÉCSI M., SCHWEITZER F. et al.
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A finomsági érték különösen nagy segítséget nyújt a rétegek határairól vett
minták hovatartozásának eldöntésében azon esetekben, amikor ezt a
mintavételezéskor készített szelvény leírása során szabad szemmel nem tudjuk
eldönteni. Elegendő adat birtokában a felállított osztályozási nomenklatúra
alapján megkísérelhető a különböző szelvények rétegeinek párhuzamosítása.
A finomsági értékeket ábrázoló görbékről leolvashatók az egyes rétegeken
belüli szemcseösszetételi változások, amelyek segítségével az azonos
körülmények között keletkező üledékek párhuzamosíthatók. Pl. a Paks I-es
szelvényben (1. ábra) a legfelső löszrétegben a finomsági értékek alapján
jelentős mérvű szemcsefinomodás következik be 1,3 m-en, lényeges mérvű
durvulás 1,3 m és 1,6 m között, majd 2,8 m-ig ismét finomodás, 4 m-ig durvulás
és az alsó határig szinte változatlan állapot (egyensúlyi állapot: sem durvulás,
sem finomodás).
A rétegen belüli granulometriai értékváltozások kimutatása során az
üledékek párhuzamosíthatósági lehetősége mellett a következő rétegen belüli
csoportosításokra volt lehetőség:
1. a löszön belül:
– durvaszemcsés homokos lösz
– finomszemcsés homokos lösz
– fiatal lösz
– fiatal rétegzett lösz
– öreg lösz
– öreg rétegzett lösz
– agyagos lösz
2. a homokon belül:
– durvaszemcsés homok
– finomszemcsés homok
– löszös homok

(FG = 58,09–60,02)
(FG = 60,02–62,40)
(FG = 60,98–68,38)
(FG = 49,49–62,20)
(FG = 65,34–73,59)
(FG = 56,21–64,89)
(FG = 69,38–69,70)

(FG = 27,17–40,00)
(FG = 40,00–55,88)
(FG = 54,10–61,55)

3. a talajokon belüli szintenkénti különbségek:
– a „C szintben” az értékek a talaj aljától felfelé, annak belseje felé
nőnek
– az „AC szintben” az értékek szintén alulról felfelé emelkednek
– a „B szintben” az értékek a szint közepéig alulról felfelé nőnek, míg a
szint felső részétől lefelé, annak központi része felé csökkennek
– az „A szintben” az értékcsökkenés felülről lefelé következik be
– míg az „A1 és A2 szintekben” az értékváltozás irányairól nem
állapítható meg szabályszerűség (pl. a Paks I-es feldolgozásban 1.
ábra a BD1, a BD2, a BA és az MB talajok esetében, lásd a szelvény
görbéinek kiértékelésénél).
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A Kd-index (Kd) a talajokban negatív csúcsokat, a löszökben maximum
csúcsokat, a homokokban minimum csúcsokat mutat. Segítségével igen
egyszerűen és egyértelműen elkülöníthetők a fiatal (Kd = 2,45–4,47) és az öreg
löszkötegek (Kd = 1,12–4,49), valamint a talajok túlnyomó többsége a mezőföldi
üledékekre jellemző Kd értékek alapján felállított osztályozási nomenklatúra
segítségével.
A statisztikai értékeket ábrázoló görbékről a jobb oldali kiugrásokból
azonnal leolvashatók, hogy a lehűlési maximumok mely löszrétegek milyen
mélységében, ill., hogy a felmelegedési maximumok mely talajrétegek milyen
mélységeiben következtek be.
A legerősebb lehűlések (számsorrendben csökkenő erősségi értékekkel):
1. a Paks I-es szelvényen (1. ábra):
– az 1. löszrétegben (amelyben az MF talaj a Kd értékek alapján csak
barnafoltos löszként értelmezhető)
– az MB talaj feletti löszrétegben
– az Mtp talaj és a homokos agyag határán (valószínűleg réteghiányról
van szó)
2. a Paks II-es szelvényen (2. ábra):
– az MB talaj feletti löszrétegben
– a BA talaj feletti homokos löszben és
– az MF talaj feletti löszben
A legnagyobb felmelegedések (számsorrendben csökkenő erősségi értékekkel):
1.
–
–
–
–
2.
–
–
–

a Paks I-es szelvényen (1. ábra):
az Mtp talaj alatti 2. rétegben, a homokos agyagban
az Mtp talaj feletti 2. rétegben, az agyagos homokban
az Mtp talajban és
az MB talajban
a Paks II-es szelvényen (2. ábra):
az Mtp talajban
a BA talajban
az Mtp talaj feletti 2 öreg löszköteg közötti réteghiányban

Az osztályozottság (So) a talajokban maximum csúcsokkal, a homokokban
minimum csúcsokkal, míg a löszökben közepes értékekkel jelentkezik.
Értékei alapján a paksi I-es szelvényben (1. ábra) 13 és a paksi II-es
szelvényben (2. ábra) szintén 13 nagyobb üledékszakasz különíthető el.
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TRASK P. (1932) megállapította, ha So kisebb 2,5-nél, jól, ha 3 körül van
normálisan, és ha 4,5-nél nagyobb, akkor rosszul osztályozott az üledék. A két
paksi szelvény mintáinak So értékei igen tág határok között váltakoznak, vagyis
a jól osztályozott üledékektől a rosszul osztályozottig mindegyik típus
előfordul. A szelvényekben a legnagyobb So értékkel a löszös homokok (2,13–
5,12), a rétegzett homokok (3,13–10,10), az agyagok (5,28–8,45), ill. a BD1, a
BA, a Mtp talajok rendelkeznek. A legkisebbekkel a rétegzett homokok (1,04–
1,30), a finomszemcsés homokos löszök (1,57–2,92) és a fiatal löszök (1,62–
2,61) rendelkeznek. Az üledékek többsége ezen szakaszokban a TRASK P.
(1932) szerinti osztályozás alapján rosszul (vagy gyengén, a talajok jelentős
része) és szabályosan (vagy normál) osztályozott üledék.
A homokok és homokos üledékek jelentős része eolikus származású, jól és
finom homok esetén jól és normál osztályozottak. Pl.:
–
–
–
–
–

löszös homokok: jól osztályozott (1,71–1,73)
finom homok: jól és normál osztályozott (2,28–2,68)
rétegzett homok: jól osztályozott (1,04–1,30)
homok: jól osztályozott (1,57–2,48)
homokos lösz: jól osztályozott (2,38–2,42).

A homokok származása eldöntésére szolgáló diagramok az osztályozottsági
értékeket behelyettesítve szintén eolikus származást mutatnak.
A ferdeség (Sk) az üledékek aszimmetriája. A ferdeséggörbén a jobb oldali
hirtelen nagy kiugrások a homokokat, ill. a homokos üledékeket (balra
mellettük a löszöket), a bal oldaliak pedig az agyagokat (ill. jobbra mellettük az
iszapot) mutatják. A jobb oldali kiugrások a feltöltődő, a baloldaliak pedig a
lepusztuló részterületet jelölik (az ülepítő közeg energiája a rendesnél hosszabb
ideig volt magasabb, ill. kisebb (vagy a rendesnél gyakrabban volt kisebb) az
átlagos mozgási energiánál.
A ferdeségértékek pozitívek, alacsony energiaszintet mutatnak, feltöltődő
részterületről van szó. Mindezzel a kurtózis (K) értékei is harmonizálnak: a
görbék közel normál és lapos eloszlásúak, a szállító közeg sebessége is kicsi
volt.
A ferdeség értéke a 2 szelvényben 0,11 és 14,8 között váltakozott.
Mindössze 8 mintának az Sk értéke haladja meg az 1,0-t, ami azt jelenti, hogy a
közepes szemcseátmérőhöz viszonyítva a finomabb részleg van nagyobb
mennyiségben a durvább részleggel szemben. Ezt jórészt az eredeti üledék
talajosodása okozta, amely a finom szemcserészleget növelte.
A ferdeséggörbék alapján több üledékképződési szakaszt mutathatunk ki,
mint más statisztikus paraméterrel, pl. a paksi I-es szelvény (1. ábra) legalább
26 üledékképződési szakaszra bontható, beleértve a kimutatható
üledékhiátuszokat.
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A feltehetően hiányzó talajszintek:
1. 8 m-es mélységben a keresztrétegzett homokos lösz és a lösz határán
2. 10 m-es mélységben a BD1 és a BD2 talaj közötti fiatal löszrétegben
3. 14 m-es mélységben a rétegzett löszös homokban és
4. 15,6 m-es mélységben a rétegzett löszben.
Rétegzett löszös homokszint hiányzik: 13,7 m-es mélységben
Fiatal löszréteg hiányzik:
1. A BA talajban, felszínétől számított kb. 30 cm-es mélységben
2. Az MB talaj feletti löszben 22 m-es mélységben.
Öreg löszréteg hiányzik: az MB talaj felső és alsó része között 24,4 m-es
mélységben.
A csúcsosság (K) alacsony mutatószámot eredményezett a talajokban,
minimum csúcsokat a homokokban és közepes értékeket a löszökben. Szélső
értékei a lösz és talaj keveredését jelzik, élesen kirajzolva a lösz- és
talajhatárokat (alsó–felső). Szélsőértékei 0,10 és 0,68 között váltakoznak.
Lösz- és talajhatárok pl. a Paks II-es szelvényen (2. ábra):
– 3,10 m-es mélységben (a 2. fiatal löszköteg és az MF talaj határa)
– 10,7 m-es mélységben (a 3. fiatal löszköteg és a BD1 talaj határa)
– 21,4 m-es mélységben (a BA talaj és a felette lévő fiatal löszréteg
határa).
Az üledékekre jellemző granulometriai értékek meghatározásával lehetőség
nyílik az üledéktípusokon belüli finomabb – szabad szemmel esetleg nehezen
eldönthető – különbségek megállapítására.
I. Lösz- és löszszerű üledékek esetében a jellemző granulometriai
mutatószámok alapján (jelen esetben csak az FG-értékeket vesszük példaként,
de a táblázat az összes mutatószám jellemző értékeit tartalmazza)
elkülöníthetjük:
1. a fiatal löszöket
(FG = 57,08–68,70)
2. az öreg löszöket
(FG = 65,34–73,59)
3. a fiatal rétegzett löszt
(FG = 44,54–66,64)
4. az öreg rétegzett lösz
(FG = 48,50–75,63)
5. a homokos löszt
(FG = 55,84–64,78)
a) a durvaszemcsés homokos löszt
(FG = 58,09–60,02)
b) a finomszemcsés homokos löszt
(FG = 60,02–62,40)
6. az agyagos löszt
(FG = 69,38–69,70).
II. Homokok esetében:
1. a homokokat
(FG = 27,17–55,88)
2. a durvaszemcsés finom homokokat
(FG = 27,17–40,00)
3. a finomszemcsés homokot
(FG = 40,00–55,88)
4. az aprókavicsos homokot
(FG = 39,74)
5. a löszös homokot
(FG = 54,10–61,55).
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III. Az iszap és változatai esetében értékeik egybeesnek részben a homokok,
részben a lösz, ill. az agyagüledékek jellemző finomsági értékeivel. Az
elkülönítés kizárólag a többi mutatószám segítségével lehetséges.
IV. Az agyagüledékek FG értékei 71,91 és 91,94 között mozognak. Igen jól
elkülöníthető a lösztől az agyag, a tarka agyag, a szürke agyag és a sötétszürke
pannon agyag. Nehezen különül el a lösztől a löszös agyag, az iszapos agyag, a
réti és a mocsári agyag, ill. a vörös agyagos réteg.
V. Talajok esetében:
MF talaj
(FG = 61,00–72,00)
BD1 talaj
(FG = 65,00–72,00)
BD2 talaj
(FG = 65,00–71,68)
BA talaj
(FG = 63,95–68,73)
MB talaj
(FG = 69,42–77,00)
Phe talaj
(FG = 55,84–63,59)
Mtp talaj
(FG = 70,62–75,05)
PD1 talaj
(FG = 68,08–68,93)
PD2 talaj
(FG = 68,17–71,48)
Áthalmozott talaj (FG = 44,36–62,01)
Réti agyagtalaj
(FG = 79,66–82,69)
Nagyobb nehézségbe ütközik a mezőségi talaj, a sötétbarna csernozjom és a
különböző vörös, okkervörös és agyagtalajok elkülönítése.
A Paksi típusos löszfeltárás paraméter értékgörbéiről leolvasható – az
őskörnyezet-változásokra vonatkozó – információkhoz hasonlóan ugyanezeket,
ugyanilyen módszer segítségével megszerezhetjük az ártéri löszfeltárás (Abony)
minden mintájára vonatkozóan is az adott mélységben. Csupán le kell olvasni
azokat a löszszelvény mellé szerkesztett görbékről. Pl. a feltárás 2,8 m-es
mélységében (lösz) vonatkozó adatok: 65,0-70,0 körüli FG érték (típusos lösz
esetében Pakson 22 m-es mélységben kb. 60,0-62,0), 1,5 körüli Kd -érték (ez a
mállási fok érték Pakson 3,0-305 körül mozog), 0,25-ös Kd-érték (Pakson ez
0,35 körüli érték) vagy 0,3 körüli Sk érték (az üledék nem áttelepített szemben a
paksi 0,8 körüli értékkel, ami áttelepített üledékképződést jellemez). A szelvény
görbéiről az összes őskörnyezet-változást mutató érték egyszerűen leolvasható.
Megállapítjuk, hogy az általunk alkalmazott együttes környezetjelző
módszer alkalmazása során kapott paraméter-görbék alkalmasak a löszfajták
elkülönítésére, természetesen a környékbeli rétegek településviszonyai
figyelembe vételével.
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3. ábra. Az abonyi feltárás granulometriai értékei (KIS É.)
Rétegtani feldolgozás: PÉCSI M., SCHWEITZER F., KIS É., BALOGH J.,
di GLÉRIA M.
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DR. SZABÓ JÓZSEF – DR. LÓKI JÓZSEF

Bevezetés, célkitűzés
A különböző statisztikák egyértelműen mutatják, hogy a természeti
veszélyekből eredő katasztrófák száma és kártétele világszerte növekvő. Ez
annak ellenére így van, hogy az emberiség a védekezés mind több formáját
egyre nagyobb anyagi áldozatot vállalva fejleszti és alkalmazza. A növekedés
okai között jelentős szerepet játszik az a tény, hogy a társadalom mindinkább
úgy nyúl bele a természetbe, annak jelenségeit úgy változtatja meg, hogy azáltal
saját maga ellen is újabb veszélyeket generál (természeti-antropogén vagy
szemiantropogén veszélyek). A természeti veszélyek között mindinkább
csökken a társadalom hatásától független típusok részaránya. Ma már a globális
hőmérséklet növekedéssel összefüggő légköri eredetű veszélyekben is
megjelent – ha áttételesen is – a társadalmi komponens. Mivel a természeti
katasztrófák elleni védekezés eredményességének egyik alapvető feltétele a
veszélyes természeti folyamatok „természetes” földrajzi eloszlásának ismerete,
a veszélyek jellegének említett változása miatt a földrajzi elterjedés társadalmi
hatásra bekövetkező módosulását is egyre inkább vizsgálni kell. Ez a vizsgálat a
Földön planetáris és nemzeti dimenziókban, de azon belül a természeti kistájak
szintjén is indokolt. Ez indított bennünket arra, hogy a Magyarországon (is)
jelentős károkat okozó hét természeti veszélytípus (árvizek, belvizek, szárazság,
szélerózió, tömegmozgások, földrengések, felhőszakadások) elterjedését és
veszélyességi fokozatát a 230 magyarországi természeti kistáj szintjén is
elemezzük és értékeljük (Szabó J. – Lóki J. et al. 2007, 2008). Jelen
tanulmányunkban közülük kettőt (szélerózió és szárazság) és a közöttük
feltárható néhány összefüggést mutatunk be.
Módszerek
A szélerózió mértékének meghatározásához Lóki J. eredetileg 2003-ban
készített térképét (Lóki J. 2003) vettük alapul, amely a fizikai talajtípusokon
alapuló potenciális szélerózió nagyságát mutatja be Magyarországon. Annak



A kutatás a K 42645 és K 61878 OTKA pályázatok támogatásával készült.
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adatait Magyarország kistájainak legújabb katasztere (Marosi S. – Somogyi S.
1990) szerint számítottuk át a 230 magyarországi kistájra.
A szárazság mértékének megállapításához egyrészt a már említett kataszter
(Marosi S.–Somogyi S. 1990) által kistájanként megadott ariditási index 1
értékekre alapoztunk, másrészt Magyarország zonális aszályossági térképére
(Szerk. Pálfai I. 2001) vetítettük az ország kistájhatárait, és így állapítottuk meg
az egyes kistájakat alapvetően jellemző PAI indexeket.

PAI ( Pálfai féle aszályossá gi index ) 

t IV VIII (C o )
100
PX VIII (mm)

ahol t IV─VIII = a jelzett hónapok középhőmérséklete, P X─VIII = a jelzett hónapok
súlyozott csapadékösszege (súlyozók: okt. 0,1; nov. 0,4; dec. - ápr. 0,5; máj.
0,8; jun. 1,2; jul. 1,6; aug. 0,9).
A csapadékviszonyoknak a szélerózió szempontjából fontos differenciált
bontása érdekében a szélerózió által legjobban fenyegetett tájak (Nyírség, DunaTisza köze, Belső-Somogy) esetében 10-10 mérőállomás hosszúidejű
adatsorából (Magyarország Éghajlati Atlasza 1960, Vízrajzi Évkönyv)
kiemeltük a leginkább mértékadó február és március hónapok havi
csapadékadatait, és következtetéseink levonásához azokat is figyelembe vettük.
Eredmények
Szélerózió
A szél felszínalakító tevékenysége ott jelentkezik, ahol nem védi megfelelő
növényzet a felszínt és a szél energiája elegendő a felszíni kőzet- és
talajszemcsék elmozdításához. Ezeken a területeken a különböző eolikus
folyamatok gyorsan beindulnak. Korábban úgy gondolták, hogy a szélerózió a
homokterületeken (1. térkép) jelentkezik és a védekezések (pl. erdősítés) is
azokra korlátozódtak. Napjainkban már közismert, hogy a szélerózió nemcsak
ezeken a területeken érezteti hatását, hanem a kötöttebb talajú felszíneken is
komoly károkat idéz elő.
A jelenlegi éghajlati körülmények között Magyarországon a szélerózió
veszélyével csak a növényzettel kellően nem védett száraz felszíneken kell
számolni. Ez elsősorban tavasszal, a vegetációs időszak kezdetén fordul elő,
amikor a szél ereje a száraz felszín közelében meghaladja a kritikus indító
sebességet. Szélerózió az őszi időszakban is megfigyelhető, de a jelentősége
illetve kártétele a tavaszi időszakéhoz viszonyítva elhanyagolható. Télen, ha

1

Ariditási index (H) = Pp/C, ahol Pp= évi potenciális párolgás, C= évi csapadék
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nem védi vastag hótakaró a felszínt, az ősszel felszántott parcellákon jelentős
széleróziós károk várhatók (Lóki J. 1985).

1. térkép. Magyarország futóhomok területei

A szélerózió kialakulása és kártételének mértéke számos tényezőtől (pl.
talaj textúrája, éghajlat, növényzet, antropogén hatások, stb.) függ. A potenciális
széleróziós térkép megszerkesztésénél a különböző textúrájú talajok indításához
szükséges kritikus szélsebességet és az erodálhatóságuk mértékét (14 m/s
szélsebességen 5 perc alatt szállított anyagmennyiség) vettük figyelembe. A
szélcsatornában végzett kísérletek mérési átlageredményei alapján soroltuk a
talajokat különböző veszélyességi kategóriákba, az alábbiak szerint:
 Jelentéktelen (0) a szélerózió az iszapos agyagos vályog, valamint az
iszapos agyag és az agyag talajú területeken. Ezeknek a talajoknak az
indításához 10,5 m/s-ot meghaladó szélsebesség szükséges, és az
erodált anyag mennyisége nem érte el az 1 kg-ot.
 Kismértékűnek (1) tekintettük a széleróziót akkor, ha a talajoknak
kritikus indítósebessége 8,6–10,5 m/s között változott, és az
elszállított anyag mennyisége az előzőnek mintegy kétszerese volt.
Ebbe a kategóriába a vályog és iszapos vályogtalajokat soroltuk.
 Közepes (2) a veszély a homokos vályog talajokon. Az ilyen talajú
területeken a szélerózió 6,5–8,5 m/s szélsebességnél kezdődik, és az
elszállított talaj mennyisége az elsőnek a háromszorosát is elérte.
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A súlyos (3) kategóriába a homok és vályogos homoktalajokat,
továbbá a sok szerves anyagot tartalmazó kotut és tőzeget soroltuk.
Ezeket a talajokat már a 6,5 m/s-nál kisebb sebességű szelek is
mozgásba tudnak hozni, és az elszállított talaj mennyisége
meghaladta az első háromszorosát.

A különböző súlyosságú szélerózióval veszélyeztetett hazai területek
fentiek figyelembe vételével becsült arányát az 1. táblázat, területi
elhelyezkedésüket pedig a 2. térkép mutatja.
1. táblázat. A talaj textúra alapján számított potenciális széleróziós
veszélyeztetettség mértéke Magyarországon (Lóki J. 2003)
Veszélyeztetettségi kategória
Jelentéktelen (0)
Kismértékű (1)
Közepes (2)
Súlyos (3 )
Összesen

ha
2804168
4039407
873898
1589026
9306499

%
30,2
43,3
9,4
17,1
100

2. térkép. A szélerózió veszélye Magyarország kistájaiban
Jelzések: 1=a szélerózió veszélye jelentéktelen, 2=kismértékű szélerózió-veszély,
3=közepes szélerózió-veszély, 4=súlyos szélerózió-veszély, 5=a kistáj mintegy 25%-a
alacsonyabb szélerózió-veszélyességi fokozatba tartozik, 6=a kistáj mintegy fele
alacsonyabb szélerózió–veszélyességi fokozatba tartozik, 7=a kistáj mintegy 75%-a
alacsonyabb szélerózió–veszélyességi fokozatba tartozik, 8=a kistáj egyes részeit az
átlagosnál lényegesen nagyobb szélerózió-veszély fenyegeti.
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Az adatok szerint a szélerózió legmagasabb fokozatába a magyarországi
kistájak közül 17 sorolható be, s azok együttesen az ország területének majdnem
pontosan ekkora részét (kereken 17%-át) teszik ki. E tájak többsége a
legnagyobb magyarországi futóhomok-területen, a Duna-Tisza közén van. A két
másik nagy futóhomokvidék (középtáj), a Nyírség (az ország ÉK-i szögletében)
és Belső-Somogy (a Dunántúl DNy-i részén) együttesen nagyjából ekkora
területű. Mivel a potenciális szélerózió térképe döntően a talajok texturájának
figyelembevételével készült, érdemes megvizsgálni, hogy ezek a jelentékeny
széleróziós károkkal fenyegetett tájak milyen helyzetben vannak a nedvesség
ellátottság, illetve az aszály szempontjából.
Aszály
A szárazság mint természeti veszély három alaptípusa
 száraz évszak nélküli éghajlatok extrém hosszúságú csapadékmentes
periódusai,
 évszakonként váltakozóan nedves éghajlatokon az esős évszak jelentős
késése,
 az éghajlat tartós szárazabbá válása
közül Magyarországon az első jelentkezik. Bár az aszályok gyakoriak,
fellépésük rapszódikus, ezért az aszálykárok fellépése is rendszertelen. A
sikeres védekezés éppen a rapszódikus megjelenés miatt problematikus. A
szárazság hatásait mérséklő öntözőberendezések kiépítése és karbantartása
ugyanis szerfelett drága, kihasználtságuk pedig az olykor sorozatban következő
csapadékos évjáratok idején meglehetősen kismértékű. A költség–haszon elv
alapján tehát sokszor nem könnyű döntést hozni bizonyos öntözőrendszerek
kiépítéséről és működtetéséről.
Mindenesetre sokévi megfigyelések alapján a szemihumid–szemiarid
klímák határsávjába tartozó országunkban (az ariditási index (H) = 1 értéke a
Dunántúl K-i felén fut, nagyjából É-D-i irányban) az aszályfenyegetés az
átlagosan is csapadékszegényebb területeken jelentkezik a legerőteljesebben.
Ezt tükrözi a 3. térkép. A legmagasabb fenyegetettségi kategóriába ugyan csak
48 kistáj tartozik, de ezek együttesen az ország területének közel felét (44%) –
lényegében az egész Alföldet – adják. Enyhe és közepes aszályveszéllyel az
ország 37%-án kell számolni, és bár az aszály szempontjából védettnek
mondható kistájak száma 71, ezek mindössze a terület egyötödét teszik ki. Az
ország Ny-i sávja mellet a középhegységi vonulat kistájai tartoznak ebbe a
kategóriába.
Aszályveszély térképünk sajátossága, hogy az Alföld túlnyomó részét
kitevő, de a kistájak között számszerűen csak 21%-kal jelentkező nagyfokú
aszályveszéllyel jellemezhető területek az aszály szempontjából nagyrészt
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homogénnek tekinthetők. Viszonylag kis számban, az összes ilyen táj kevesebb,
mint 20%-ában fordulnak elő olyan tájak, amelyek átmeneti helyzetüknél fogva
egyes részleteikben már „kilógnak” a maximális aszályveszély zónájából. Ez a
jelenség a csapadék, mint éghajlati elem sajátos viselkedéséből következik
(viszonylag ritkán fordul ugyanis elő, hogy a csapadék sokévi átlagai egy
kistájméretű terület különböző részein nagyon eltérőek legyenek).

3. térkép: Az aszályveszély mértéke Magyarország kistájaiban
Jelzések: 1=az aszályveszély jelentéktelen, 2=kismértékű aszályveszély, 3=közepes
aszályveszély, 4=súlyos aszályveszély, 5=a kistáj mintegy 25%-a alacsonyabb
aszályveszélyességi fokozatba tartozik, 6=a kistáj mintegy fele alacsonyabb
aszályveszélyességi fokozatba tartozik, 7=a kistáj mintegy 75%-a alacsonyabb
aszályveszélyességi fokozatba tartozik.

A szélerózió és az aszály területi kapcsolatai - következtetések
Térképeink világosan mutatják, hogy a szélerózióval leginkább fenyegetett
és a leginkább aszályveszélyes területek nem fedik egészen egymást. Mivel
Magyarországon az Alföld középső része a legszárazabb, és az idetartozó
Duna–Tisza közi homokhátságon a sokéves csapadékátlag alig haladja meg az
550 mm-t, az ariditási index pedig nagy területen 1,2-1,3 között van, a
terjedelmes futóhomokos felszíneken a nagyfokú deflációs veszély érthető. A
Nyírség kistájain sem sokkal több a csapadék (sokévi átlaga nem éri el a 600
mm-t), de a valamivel alacsonyabb középhőmérséklet miatt a szárazság
mérsékeltebb. A H és a PAI indexek nem érik el Duna–Tisza közi értékeket,
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ezért az aszályveszély szempontjából ez a terület a közepes fokozatba tartozik.
Gyakran ismétlődő jelentős széleróziós kárai azonban azt mutatják, hogy az év
egészét tekintve kissé jobb vízellátottság nem elegendő a szél felszínt károsító
hatásának érdemi csökkentésére. Belső–Somogy kistájain viszont az évi
csapadék jelentékenyen több mint az előbbi két területen. Sokévi átlaga
valamivel 730mm felett, az ariditási index értéke a táj egészén valamivel 1 alatt
(~0,9) van. Nagyfokú potenciális széleróziós veszélyeztettsége ezért első
pillantásra terjedelmes homokfelszínei ellenére sem magától értetődő. A
magyarázatot elsősorban a magyarországi szélerózió szempontjából
legveszélyesebb télvégi–kora tavaszi időszak csapadékadatai (2. táblázat) adják.
2. táblázat A sokévi átlagos télvégi-kora tavaszi csapadék a vizsgált
középtájakban 10-10 mérőállomás átlagolt adatai alapján
(Magyarország Éghajlati Atlasza (1960) és a Vízrajzi Évkönyv szerint)

Nyírség
Duna-Tisza köze
Belső-Somogy

Csapadék (1901-1950)
(mm)
Február
Március
31
32
33
36
40
44

Csapadék (1961-90)
(mm)
Február Március
32
36
32
33
40
45

Magyarország egész területén a január és a február a viszonylag
legcsapadékszegényebb hónapok. Márciusban ugyan már nő a csapadékátlag, de
– amint a táblázat is mutatja – a növekedés nem jelentős. Feltűnő továbbá, hogy
a szélerózióval leginkább fenyegetett három középtáj csapadékmennyisége
ebben az időszakban alig különbözik. Belső–Somogyban mindössze 7-8mm
csapadéktöbblet mérhető, és ez a szerény többlet nem elegendő ahhoz, hogy az
intenzív művelésbe vont homokterületek felszínét elég nedvesen tartsa a
szélerózió megakadályozására. A szélerózió mindhárom területen elsősorban a
szántóföldeket, szőlőket, gyümölcsösöket és kerteket támadja, amelyek felszínét
ebben az évszakban sem a nedvesség, sem összefüggő növényzet nem védi.
Ott, ahol az eredeti vagy ahhoz közeli növénytakaró (Belső-Somogyban és a
Nyírségben jórészt zárt erdők, a Duna-Tisza közén erdős-sztyep) megmaradt,
vagy kíméletes legeltető állattartás folyik, a szélerózió még a száraz években
sem jelentős. A jelenlegi klimatikus viszonyok mellett tehát a társadalom
földhasznosítása alapvetően meghatározza, hogy az időről-időre ismétlődő
száraz évek mekkora széleróziós veszélyt okoznak. A szemiarid és szemihumid
típusú átmeneti tájak a szélerózió szempontjából különösen érzékenyek a
társadalmi hatásokra. Ott, ahol a viszonylagos csapadékszegénység időszaka
egybeesik a vegetációs szünettel, a társadalom felelőssége különösen megnő a
szélerózió tekintetében, hiszen alkalmas felszíneken már az átlaghoz közeli
csapadékmennyiség esetén is érzékeny széleróziós károk léphetnek fel, ha az
intenzív mezőgazdasági földhasznosítás nem párosul megfelelő védekezési
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eljárásokkal. Bár a vizsgált tájakról bemutatott csapadékátlagok nem mutatják
egyértelműen a Magyarországon a XX. század második felében általánosan
jellemző csapadékcsökkenést, de az átlaghőmérséklet emelkedése még
változatlan csapadékmennyiség mellett is rontja a vízellátottságot, és az
időjárási szélsőségek fokozódása is a széleróziós veszély növekedése irányába
hat.
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A TRIANONI HATÁR MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS KITŰZÉSE A
ZEMPLÉNBEN 1921-25
DR. SUBA JÁNOS

A Monarchia önálló nemzeti létre törekvő nemzetiségei évtizedek óta
tervezgették kiválásukat, a magyarok rovására történő önállósulásukat. E tervek
megvalósulásának reményét csillantotta fel előttük a trianoni béketárgyalás.
Immár nem- csak a rajzasztalokon elhelyezett térképeken, hanem a valóságban
is hozzáláthattak a történelmi Magyarország szétszabdalásához (SUBA J. 1994a,
2005a). Így Magyarország északi része az új állam Csehszlovákia része lett.
1. Bevezetés
A trianoni határvonal konkrét, részleges megjelölését, kitűzését,
térképezését, a határokmányok elkészítését a Szövetséges és Társult Hatalmak
által létrehozott nemzetközi határmegállapító bizottságok végezték, 1921-1925
között. A bizottságok munkája két szakaszra osztható. Az egyik a
békeszerződésben leírt politikai határvonal megállapítása és kijelölése a terepen
(delimitáció). A másik pedig a határkitűzés (demarkáció), amely tisztán
technikai művelet, amikor a térképen bejelölt pontokat a terepen igazi pontokkal
kellett megjelölni, s jelen esetben különböző határjelekkel állandósítani. Ezt
követően került sor a határvonal felmérésére, ami tulajdonképpen a határvonal
és környéke térképezését jelenti a meghatározott sávban (SUBA J. 1996, 2002a).
A határbizottságok a munkát a határvonal általános tanulmányozásával kezdték.
Ennek az volt a célja, hogy megállapítsák azokat a határrészeket, amelyekre
nézve pontosan lehetett alkalmazni a békeszerződés rendelkezéseit, valamint
azokat a határszakaszokat, amelyek vitára adtak okot. A vitás kérdések
eldöntéséig - a rend fenntartása érdekében - a békeszerződés által megállapított
határt fogadták el ideiglenes határul (SUBA J. 1997).
A bizottságok minden ténykedését befolyásolta az a tény, hogy az
utódállamok általános és lokális gazdasági érdekeit tartották szem előtt. Ez
sajnos minden esetben Magyarország rovására történt, mivel abból a felfogásból
indultak ki, hogy Magyarország a jelen helyzetében is életképes állam. Emiatt a
határvonal tanulmányozása során pl. a nemzetiségi viszonyok elbírálását
másodrendű kérdéssé degradálták. Kisebb, lényegtelen kérdésekben helyt adtak
a magyar álláspontnak, támogatták azt, de a lényeges kérdésekben a bizottság
tagjai a franciák által támogatott másik fél javára döntöttek. A bizottságok
tevékenysége és mozgása csak egy szűk sávra terjedt ki, vagyis a bizottságok
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csak helyi jellegű kiigazításokra voltak felkészülve. A gyakorlatban semmiféle
engedményt nem tettek a magyarok felé, érveiket nem fogadták el (SUBA J.
1996, 2002a).
2. Magyar-csehszlovák határmegállapító bizottság
Magyar-csehszlovák Határmegállapító Bizottság (továbbiakban: HMB)
1921. júl. 21-én Brünnben tartotta alakuló ülését (SUBA J. 2002b). A bizottság
1921. nov. 30-án, dec. 19-én, és 1922. jan. 13-án tartott ülésein a határ legtöbb
szakaszán – a magyar biztos tiltakozása ellenére – általánosságban a trianoni
vonalat állapította meg határvonalul. A HMB a szavazásra kerülő szakaszokban
soha semmilyen sorrendet nem tartott be. A megértés kedvéért el kell
mondanunk, hogy a HMB kedvenc taktikája volt a tárgyalásokon a különböző
határszakaszok, illetve részeinek és különböző községeknek az önkényes
összekapcsolása, azért, hogy ez által minden további a HMB részéről való
indoklásnak elejét vegyék, és a pártatlanság látszatát keltsék (SUBA J. 1996,
2002a).
Az általunk tárgyalt szakasz a Hernád folyó völgye, a Zempléni hegység és
Sátoraljaújhely körzete.
2. 1. A határszakaszok tárgyalása
A magyar javaslat több község visszacsatolását kérte (Buzita, Him, Perény,
Miglécnémeti, stb) amelyek, járási székhelyük Gönz felé gravitáltak, ezeket
gazdasági érvekkel támasztotta alá. Külön kiemelték, hogy a magyar területen
maradó községek főleg az úthálózat miatt vannak ráutalva a kért területekre. Az
Abaúj vármegyében lévő három harántút közül, amelyek mindegyike
csehszlovák megszállás alatt van, legalább a legdélibb kerülne vissza
(Hidasnémeti, Perény, Buzita), abba a magyar községek forgalma
bekapcsolódhatna. Jelenlegi helyzetben az észak-déli irányba húzódó
hegyhátakon keresztül a megye harántközlekedése lehetetlené van téve (SUBA J.
1996, 2002a). A HMB nem fogadta el a magyar fél érvelését.
A Hernádtól keletre eső szakaszon a magyar javaslat elsősorban a gróf
Károlyi László uradalmi erdőbirtok végleges kettévágását igyekezett
megakadályozni. A magyar álláspont némi elismerését jelentette, hogy a
Károlyi féle birtokból mintegy 700 holdat sikerült visszakapni László tanyával
együtt. A javaslat többi részét a HMB elutasította. A mai - trianoni határtól
sokszor eltérő - demarkációs vonallal szemben Biste községtől keletre mintegy
350 hold került vissza Magyarországhoz, ezzel szemben Buzitától délkeletre kb.
1 800 hold területet kellett leadni, amelyen eddig a békeszerződés
rendelkezéseinek ellenére magyar közigazgatás alatt volt. Az 1922-ben elért
területnyereség 8 354 kat. hold visszacsatolása volt. A HMB tevékenységének
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eredménye – bár komoly határkiigazítás az utódállamok ellenkezése és a
Nemzetek Szövetségének tehetetlensége miatt nem történt – a magyarcsehszlovák határon 10 014 kataszteri hold volt (SUBA J. 1997).
2. 2. 1. Műszaki munkálatok menete
A határmegállapító bizottságoknak, illetve az érdekelt államok
delegációinak legfontosabb feladata az újonnan megállapított határvonal
kitűzése, határjelekkel való állandó megjelölése, számszerű felmérése,
térképezése és a határleírási jegyzőkönyvek elkészítése volt. Erre a célra az
érdekelt államok mindegyike a bizottság rendelkezésére bocsátotta a szükséges
mérnököket. A határvonalat a kitűzés, felmérés és az anyagi teherviselés
megosztása érdekében szakaszokra osztották fel: a csehszlovák határvonalat 27
szakaszra, amelyeket római számokkal jelöltek. A magyar-csehszlovák
határvonal műszaki munkálatai során a bizottság a teljes, 805 km hosszú
határvonalat 19 úgynevezett munkaszakaszra osztotta fel. Az egyes szakaszok
hossza 30-50 kilométer között váltakozott, mindegyiken egy-egy magyar és
cseh mérnök közösen végezte a munkáját (SUBA J. 1997). A Zemplén megye a
XIII. és a XIV. munkaszakaszhoz tartozott.
A következő szakaszban történt meg a határvonal kitűzése. A
határmegállapító bizottság kijelölte az egyes szakaszokban a határvonalat és
arról részletes leírást adott a bizottság műszaki csoportjának. E leírás
kézhezvétele után az első feladatuk a már megszavazott határvonalrészeknek
fakarókkal való megjelölése volt. A kijelölésnek szigorúan a kiadott
utasításoknak megfelelően kellett történnie. A legfontosabb általános elvek a
következők voltak:
1. A kőtől-kőig való összelátást feltétlenül biztosítani kell.
2. Egyenes vonalú határokat kivéve, a kőtől-kőig való távolság a 100
métert lehetőleg nem haladhat túl.
3. Közös határrészletek (szakaszok) kezdetét és végét a határrészlet két
oldalán elhelyezett páros kövekkel kell megjelölni.
4. A határrészletek két oldalán a határkövek váltogatva kell elhelyezni.
Kisebb vízfolyásoknál egy oldalon.
5. Szélesebb vízfolyásoknál mindkét oldalon sokszögpontokat kell
elhelyezni, határköveket csak hidaknál, gázlóknál, községi határoknál
lehet alkalmazni.
A kijelölés után a bizottság tagjai bejárták a határszakaszt és megvizsgálták
az ideiglenes kitűzést, hogy az valóban megfelel-e a megállapított
határvonalnak, továbbá a kiadott műszaki utasításoknak. A megbízottak a
331

Dr. Suba János

vizsgálat lefolyásáról, a vizsgálat során felmerült észrevételekről, az esetleges
javításokról, egyes kérdésekről jegyzőkönyvet vettek fel, és azt beterjesztették a
bizottsághoz (SUBA J. 1994b, 1996).
A határvonal kijelölése a legtöbb szakaszon csak lassan és részletekben
történt meg, ahogy azt a bizottság megszavazta. Mindemellett egyes kisebb
részek kivételével 1922 végére megtörtént a határvonal kijelölése. Ennek
felülvizsgálata után megkezdődhetett a határvonal állandósítása határjelekkel.
Ez az egyes határpontok jelentősége szerint különböző határjelekkel történt
(SUBA J. 2001). A kikarózás folyamán egyúttal a beásásra kerülő határkövek
típusát is megjelölték. A levert karókat befestették, a különböző színek jelölték
a határkövek típusait: főhatárkő piros, mellékhatárkő kék, közönséges határkő
sárga (SUBA J. 1996, 1997).
2. 2. 1. 1. A XIII. munkaszakasz munkálatai
1923. febr. 19-én a Pénzügyminisztérium XIII/b. osztálya (Állami
Földmérés) Beke Gyula főmérnököt (műszaki tanácsost) az egri m. kir állami 3.
földmérési felügyelőségtől vezényelték a XIII. szakaszhoz szakaszmérnöknek.
1924. márc.1-én fejezte be a neki kiutalt szakasz munkálatait. E szakasz kitűzési
munkálatai már 1922. májusban megtörténtek a megszavazott részeken Május
első két hetében 7 km hosszúságban a bizottsági bejárás megtörtént, és a
kikarózás is 2,7 km hosszan. Május második felében 11, 3 km hosszúságban
történt meg a kikarózás jelentette Beke Gyula szakaszmérnök. 1923. Június
végéig a befejeződött a XIII. munkaszakasz határköveinek állandósítása (SUBA
J. 1996).
2. 2. 1. 2. A XIV. munkaszakasz munkálatai
Az ide kirendelt szakaszmérnök Reskovits Béla az előkészítő munkálatok –
műszaki utasításokban előirt határokmányok tanulmányozása és az előzetes
határszemle után a XIV. szakasza vonatkozó szavazási jegyzőkönyv
tanulmányozása – után látott munkához. Azonnal feltűnt, hogy a szavazási
jegyzőkönyvekben leírtak és a terep nem azonos. A jegyzőkönyv így fogalmaz:
„... A Hernád folyásának a 167. magasságában lévő pontjától kiindulólag, amely
Abaújnádasdtól délnyugatra a jobb parton fekszik a határ követni fogja a 645
mp-ig Abaújnádasd község déli határát...” A valóságban ez úgy nézett ki, hogy
a 167. mp Abaújnádasd község déli határától északra fekszik, azaz, a határvonal
nem innen indul ki, hanem ettől a Hernád folyásán lefelé mintegy egy km-re lép
abból ki. Szó szerint véve a kiindulást a 167. mp-tól a déli határvonalat a
Hernád partján éri el, de ez esetben a határvonalnak nyugat felé érintőleg
ugyanezen mp.-tól kell kiindulnia követve azon utat, mint természetes vonulatot
amely a mp.-tól nyugat felé indul. Igaz ez nem okozott problémát, mert azt a
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területet, a Hernád vonalát a csehszlovák erők nem tartották megszállva. A
csehszlovák járőrök a 165. mp. és Miglécnémeti magasságig jöttek be
rendszertelenül és bizonytalan útvonalon, és még nem döntöttek a többi
részszakasz fölött sem (SUBA J. 1996). A fent említett eltérést a valóságos
terepviszonyok és a leírás között – magyar javaslatra – úgy hidalták át, hogy
módosították a határvonalat a 167. mp.-nál. A munkaszakaszban 1922. július
végére 31,5 km volt kitűzve Augusztus első felében a munkateljesítmény 9,8
km volt. December közepére befejezték XIV. munkaszakaszon a kikarózást
(SUBA J. 1996).
2. 2. 1. 3. A XV. munkaszakasz munkálatai
XV. munkaszakasz munkálatai szintén több szakaszban történt meg a
kikarózás. A Ronyva patak mentén Felsőregmectől Északkeletre fekvő 125. mptól kezdődően 11km hosszúságban 50 db fakarót vertek le, jún. 15 ig. Ezután a
patak mentén 1,5 km-es szakaszt kihagytak, mert erre a csehszlovák fél egy
külön javaslatot tett. A Sátoraljaújhelytől északi irányba szintén kikarózták a
Ronyva patakon haladó határvonalat 7,5 km hosszúságban jun.16-24-ig. 1923.
Június végéig a befejeződött a XV. munkaszakasz határköveinek állandósítása
(SUBA J. 1996).
2. 2. 2. Állandósítás
1922. júl. 31-én a megegyeztek abban, hogy a két állam a saját költségén
fuvaroztatja ki a részükre ráeső határköveket. Minden kőtípusnál a páros számú
köveket a csehszlovák fél, a páratlan számúakat a magyar fél szállítja ki a
határvonalra. A delegációknak úgy kellett megválasztani a kőlerakó
állomásokat, hogy a kövek szállítása a határvonalra a lehető legkevesebb
nehézséggel és költséggel járjon. Körrendeletben szabályozták a
szakaszmérnökök ilyen irányú feladatait. A szakaszmérnököknek a saját
hatáskörükben – az állam érdekeit figyelembe véve – kellett napszámosokat és
fuvarozókat felfogadniuk, hogy a kövek szállítása gyorsan, simán, és az adott
körülmények között a legelőnyösebb feltételek mellett történjen (SUBA J. 2001).
A kövek szállítását, mozgatását a magyar állam által viselendő dologi
kiadásoknál kellett elszámolni a mérnökök útiszámláiban. A határkövek
felállításának és beállításának költségeit továbbra is közös kiadásként
könyvelték el. A szakaszmérnökök feladatává tették, hogy időben érdeklődjenek
a szállításoknál előrelátható költségekről és azt jóváhagyás végett terjesszék fel.
A határkövek rakodóvégpontjai a határmenti vasútállomások voltak, mind a
magyar, mind a csehszlovák oldalon, így a határkövek szállítását csak a
határvonal
többszöri
átlépésével
tudták
megoldani.
Ezért
Pénzügyminisztériumtól vámmentességet kértek a szállítandó határkövekre
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Magyarországból Csehszlovákiába, és fordítva, ugyanezt kérte a csehszlovák
delegáció a saját kormányától is. A vasút volt a leggyorsabb és a legolcsóbb
szállítási eszköz. 1922. júl. 19-től 1923. jun. 7-ig. 110 magyar és csehszlovák
vasútállomásra (természetesen némelyikre többször) 4003 db. különböző
határkövet, 148 db. háromszögelési követ és 4205 db. keramitlapot szállítottak
ki (SUBA J. 2001).
Az elhelyezés valójában a határkövek beásását, bemérését, térképen való
rögzítését jelenti. Itt most csak a határkövek elhelyezésének elveit mutatjuk be.
A határkövek általában a határvonalon állnak. Eltérő esetekben a részletes
határleírás „Megjegyzések” rovatába került bele. Azoknál a határrészleteknél
például: közös utak, patakok stb. amelyeknél ezek középvonala képezi a
határvonalat, a határkövek a határrészlet két oldalán váltogatva van elhelyezve
(SUBA J. 1994b, 1996, 2001). Ezeken a határköveken a számozáson kívül az
illető állam felé eső oldalon csak az azon állam kezdőbetűi vannak feltüntetve
amelynek területén állnak. A határrészletek kezdete és vége, valamint hidak
átjárók, kompok stb, ikerhatárkövekkel vannak megjelölve. A határkövek
magassága az adriai tenger szintjére vonatkoznak, a köveknél a kő tetejére,
minden más pontnál a föld felszínére vonatkoznak.
A határt képező vízfolyások mentén, a határköveken kívül a határ felmérése
céljából még háromszögelési pontokat is elhelyeztek kisebb vízfolyásoknál az
egyik oldalon, nagyobb vízfolyásoknál mindkét parton. A háromszögelés
alkalmával elhelyezet új háromszögelési pontok P., és T jelzésű kövekkel lettek
állandósítva. Anyaguk gránit volt (SUBA J. 2001).
Az 1921. XXXIII. törvénycikkel beiktatott Trianoni békeszerződés 33.
cikke értelmében Magyarország is kötelezte magát arra, hogy a
határmegállapító bizottságok által elhelyezett háromszögelési és egyéb jelek,
határcölöpök, vagy határkövek megóvásáról gondoskodik. Ez a tény és az, hogy
az új állami határ megjelölésével kapcsolatos költségek a magyar államkincstárt
jelentős mértékben megterhelték, ezért az új államhatár megjelölésére szolgáló
határjelek megrongálásának megakadályozására különös gondot fordítottak. A
Belügyminiszter 162.033/1923. B.M. körrendeletével a határmenti vármegyék
alispánjainak felhívta a figyelmét, hogy a határ és a földmérési jelek büntetőjogi
védelméről szóló 1891. XLI. tc. rendelkezései az új állami határra vonatkozó
megjelölésekre is érvényben van. A határmenti lakosságot hirdetmény és egyéb
szokásos módon (dobszó útján) figyelmeztették (SUBA J. 1996, 2001). A
törvény értelmében – a hivatalból üldözendő bűncselekményekről – az
államkincstárnak okozott kár megjelölésével a kincstár jogügyi igazgatóságát
értesítették, hogy a kincstár vagyoni kárát, mint magánjogi igényt érvényesítsék.
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2. 2. 3. Sokszögmérés
Az állandósított határjeleket be kell mérni, jobb esetben a határjel egyben
sokszögpont, ha nem akkor a pontot állandósítani kell. A sokszögpont végleges
megjelölésére földalatti jelként keresztvéséssel megjelölt keramitlapot (téglát)
használnak. A határvonal felmérése az állandósított határjelek bemérése
sokszögéléssel történt. A szakaszmérnökök a kikarózás alkalmával a
sokszögpontok helyét is kijelölték, és a határjelekkel együtt a sokszögpontok
állandósítása is megtörtént. A kikövezés és a háromszögelés után került sor
sokszögek, és sokszögvonalak mérésére a munkaszakaszokban (SUBA J. 1997,
1998a).
Sokszögpontul általában határkövek szolgáltak. A szögmérést elosztva
végezte a két szakaszmérnök, a hosszmérést azonban mind a ketten külön-külön
– ellenkező irányban – végezték és a két mérés középértékét vették végleges
hossznak. A vízszintes szögméréssel kapcsolatban magassági szögeket is
mértek, hogy a sokszögpontok magasságát is megállapíthassák. Mindegyik
szakaszmérnök azt a sokszögmenetet számította ki, amelynek a szögeit mérte, a
másik szakaszmérnök pedig a számításokat ellenőrizte. A számítások
legnagyobb részét még a helyszínen végezték el (SUBA J. 1998a).
A határvonal részletes bemérését közösen, az 50 méteres sáv bemérését
külön-külön mérték be. A bemérések eredményét külön-külön felvételi
előrajzba vezették be, és ezeket, illetve a közös mérési adatokat gondosan
összehasonlították. A felvételi előrajzok méretaránya szükség szerint 1:2 880 és
1: 1 000 volt. Ezekből készültek el a határtérképek.
2. 3. A demarkációs vonal eltolása a kikövezett határra
A magyar-csehszlovák határ politikai határkijelölő munkálataiban igen
nagy szerepet játszott az utolsó politikai aktus, a – határkövekkel kijelölt és
állandósított – határvonal átadása. A határvonal kikövezését 1923. szept. 3-án
jelentette be a két delegáció. A demarkációs vonal áttétele a kikövezett
határvonalra 1923. szept. 10-én kezdődött meg és szept. 11-én fejezték be
(SUBA J. 1996, 2001).
A határszakaszokat a csehszlovák delegációval úgy osztották be, hogy
megfeleljen az egyes határbizottsági szakaszoknak, és a határmérnökök
munkaszakaszai képezték az egységeket. Ezekben paritás alapján magyar,
illetve a csehszlovák delegáció megbízottjának szakaszmérnökének vezetése
alatt történt meg az átadással kapcsolatos összes munka, illetve a
jegyzőkönyvek felvétele. Az egész határvonalon kivéve a folyókat és a
Somosújfalui és a Nagypaládi szakaszokat következőképpen ment végbe az
eltolás azonos időben szakaszonként:
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XIV. szakasznál a csehszlovák delegáció megbízottja volt a vezető.
Találkozás helye Abaújnádasd-Felsőkéked községeket összekötő műt
kereszteződése a demarkációs vonallal. A bejárás kiinduló pontja az
állandósított határvonal a Hernád folyónál a 167. magassági pontnál, végpontja
a Ronyva patak mentén a 125 magassági pont.
XV. szakasznál a magyar szakaszmérnök volt a vezető. A találkozási hely
és a kiinduló pont a Ronyva patak mentén található 125 magassági pont,
végpontja a Páczintól északra fekvő vadászház.
XVI. szakasznál a csehszlovák delegáció megbízottja volt a vezető.
Találkozás helye Páczin és Nagykövezsd községeket összekötő műút
kereszteződése a demarkációs vonallal. A bejárás kiindulópontja a Pácintól
északra fekvő vadászház, végpontja az állandósított határvonal és Tisza
találkozása Nagytárkány községnél.
A demarkációs vonal eltolása után megállapodást kötött a két érdekelt
delegáció. A megállapodás nem tért ki olyan körülményekre, hogy mik
maradjanak az átadandó területen, ahol a határ egyes birtokokat kettészel,
ezeket, ha magántulajdonról van szó a határforgalmi egyezmény szabályozta.
Az állami tulajdonról, mint vasút, állomásépület, őrház, közút stb.
jegyzőkönyvet vettek fel, és úgy adták át. Az állami tulajdont képező tárgyakat,
mint jelzőtáblák, térképek stb. az illető állam az átadás alkalmával magával
vihette. A demarkációs vonal eltolása alkalmával jegyzőkönyveket vettek fel,
amelyek a lakosságra vonatkozó ideiglenes jellegű megállapodásokat is
tartalmazta (SUBA J. 1998b).
2. 4. Határokmányok
2. 4. 1. 1: 2880 méretarányú határtérkép
A műszaki munkálatok után határtérképek és a határokmányok elkészítése
és sokszorosítása következett. A határtérképek és határokmányok 1925. májusra
lettek készen, amelyeket a bizottság 1925. máj. 15-én Brünnben tartott utolsó
ülésén bizottság tagjai aláírtak és lepecsételték (SUBA J. 2002b). A
jegyzőkönyvek aláírásával Magyarország a trianoni szerződésbeli kötelességét
teljesítette és a határmegállapítás formálisan befejeződött. Ezzel a lezárult a
magyar-csehszlovák határ megállapítása, kijelölése és határokmányainak
elkészítése.
A térképezés a csehszlovák határon 1: 2880 méretarányban az állami
földmérés szelvénybeosztásának megfelelő szelvényeken történt. A Dunát – a
II. szakaszt – kivéve, az egész határvonalat 278 szelvényen térképezték fel. A
térképszelvényeket a két delegáció egymás között egyenlően osztotta fel,
minden delegáció 139 szelvényt dolgozott ki, csupán a határvonal felrakásának
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az ellenőrzését és a saját oldal felrakását végezte el a másik delegáció (SUBA J.
1996, 1998a).
A térképszelvényeket határszakaszonként, külön-külön számozták meg,
mint ahogy határszakaszonként külön is térképeztek. A térképek egyszínű
feketék, méretük 75,5x60,5 cm, tehát elég nagy, ami megnehezíti a kezelését. A
térképmű egyezményes jelekben igen gazdag. A határvonalat minőség (állami,
községi, bemért, felmért, birtok, mozgó) szerint 7, a határjelek fajtáit 10 jellel
ábrázolja. A topográfiai viszonyoknál elsősorban a terepalakulatokat (csatorna,
bevágás, stb.,) jelölték (SUBA J. 2005b)
Az általunk tárgyalt határrészt hat határszakasz 47 térképszelvénye fedi le.
Határszakasz
száma
XIII.
XIV.
XV.

Hossza
(km, m)
22 km 623 m
20 km 300 m
12, km 156 m

Térkép
(db)
8
10
5

Határszakasz
száma
XVI.
XVII.
XVIII.

Hossza
(km, m)
9 km 231 m
35 km 948 m
10 km 999 m

Térkép
(db)
4
15
5

Magyarország trianoni határhossza összesen 2 266 km 297 m. ± 1009 m.
volt. Ebből az északi határszakasz 828 km 627 m + 324 m.
2. 4. 2. Részletes határleírás
A részletes határleírások felét a magyar, másik felét a csehszlovák
delegáció szerkesztette meg. Az összehasonlítást mindkét delegáció a
legnagyobb gonddal végezte el. A részletes határleírás szintén a
határszakaszoknak megfelelően, 27 külön füzetből áll. A füzetek a
határszakaszok eltérő hosszúsága miatt különböző oldalszámúak. A határleírás
13 szempont szerint írja le a határvonalat. A határkövek számával és nemével
(típusával) kezdődik a leírás. Utóbbiak a határjelek francia kezdőbetűivel –
O=szakaszkő, P=főkő, I=mellékkő, C=közbeiktatott kő – vannak rövidítve. A
határkövek után a sokszögpontok (és háromszögelési pontok) számát sorolja fel
a két ország területén, amit a határvonal leírása követ, kőtől-kőig (SUBA J.
1998a) Ez után áll a sokszögoldalakra vonatkoztatott helymeghatározása a
határkőnek, a határkő (vagy a sokszögpont) távolsága az előtte lévő határkőtől
(vagy sokszögponttól), a határvonal törési szöge (mely állam felé), fok, perc,
másodperc értékben, majd a határjel Budapest sztereografikus vetületi
rendszerre vonatkoztatott összrendezőit közli, valamint a határjel Adriai
tengerszint feletti magasságát. Utána következik a határvonal helyszínrajza (ez
nincs mindig meg) és az 1:2 880 és az 1:25 000 méretarányú térképszelvények
száma, amelyen a határjel megtalálható. Végül a megjegyzés rovatban aktuális
információk kaptak helyet a határjelekről (pl. ikerkövek vagy ezek koordinátái).
A határleírást kiegészíti a határvonal átnézeti vázlata, a határszakaszok
jelölésével (SUBA J. 2005b).
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3. Befejezés
A csehszlovák határszakasz kijelölése és a határokmányok elkészítése
1925-ben fejeződött be. A határkijelöléssel és a határkövekkel kapcsolatban a
legfontosabb dokumentum az un. „Határstatutum” volt. Ez a megnevezés
tulajdonképpen Magyarország és Csehszlovákia között a közös határvonal
megállapításából kifolyó kérdések szabályozása iránt Prágában 1928. november
14-én létrejött egyezmény közhasználatú neve. A szerződést kicserélték
Budapesten 1930. december 2-án, és 1930. december 30-án lépett életbe. Ez az
egyezmény volt, amely mindvégig megkísérelte komplex módon kezelni a határ
megállapításából és a határkitűzéséből származó kérdéseket. Nemcsak a
határjelek védelme, a határurak hidak úti műtárgyak jogi védelme, hanem a
határforgalom szabályozása, a rendszeresített határokmányok típusai a
közlekedés az áruforgalom, a vízügyi kérdések, a határfolyók jogviszonyi, és
sok minden egyéb szerepel benne (SUBA J. 1996, 1999).
Ezzel lezárult a trianoni határ északi szakasza történetének első fejezete.
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ABSTARCT:
A number of euroregions have been organized in this region since the
formation of the Carpathian Euroregion in 1993, the first CBC organization in
Eastern Central Europe and they took positive effect in the reduction of the
hindering role of the borders concerning political-social-economic development.
Nowadays primarily the borders of the states that joined the European Union are
”melting” and today in the biggest part of Eastern Central Europe the free flow
of people, capital, services and goods is a reality.
The euroregions – especially in the nineties – made a significant
contribution to the geopolitical stabilization of this area and by developing
mutual confidence they significantly helped these countries’ approach to the
NATO and the European Union. They initiated the opening of several border
crossing points and the cross-border cultural, educational and infrastructural
connections developed rapidly. After the millennium – in the changing politicalgeographical situation – the activities shifted toward the typically bilateral
cooperation in smaller areas as the participants understand the tasks to solve
more accurately because of the geographical closeness and that they are affected
by the same problems.
In the near future in Eastern Central Europe the cross-border cooperation of
the neighbouring cities and micro regions in the border areas will be dominant.
Keywords:

borders, borderland situation, euroregions, cross-borde,
cooperation
Kulcsszavak: határok, határmentiség, eurorégiók, határon átnyúló
együttműködések
Bevezetés
Nyugat-európai példák alapján azt reméltük – már a kilencvenes évek
elején –, hogy a korábbi korszakkal ellentétben a határtérségekben sokoldalú
interregionális kapcsolatok kialakítására lesz lehetőség, amelyeknek a KeletKözép-Európában megindult politikai változások adhatnak új dimenziót.
Reményeink jórészt teljesültek, s napjainkra olyan sajátos geostratégiai helyzet
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alakult ki, amelyben alapvetően megváltoztak a határ két oldalán fekvő régiók
kapcsolata. Együttműködésük a korábbiaktól lényegesen eltérő, új alapokon
épülhet tovább a korábbi és az újabb NATO-kibővülés, illetve az EU-hoz való
csatlakozások révén.
Magyarország és szomszédai viszonylatában a határrégiók, eurorégiók és
eurometropoliszok kialakulásának feltételei országonként eltérőek (BALOGH
A. – PAPP G. 1998, SÜLI-ZAKAR I. 2007). A hét szomszédos ország vezetői
(néhány kivételtől eltekintve) politikai nyilatkozataikban támogatják az
együttműködéseket. Azonban – Ausztria kivételével – szomszédaink új, vagy
újjáalakult nemzetállamok, amelyek centralizáltan működnek, s a regionális és
helyi szereplőknek csekély mozgásteret hagynak, a szubszidiaritás elvét nem
alkalmazzák, ráadásul a határon átnyúló együttműködésekkel szemben
nacionalista gyanakvással élnek (HARDI T. 2001.). Így a CBC
együttműködések gyakran látványos (állami szintű) deklarálása is alig-alig
párosult tartalmi lépésekkel, s a diplomáciai jellegű kinyilatkoztatásokat inkább
csak az EU-csatlakozást elősegítő PR-munka, illetve a „jó tanuló” imázsának
megtartása részeként tekinthettük (SÜLI-ZAKAR I. – CZIMRE K. –
TEPERICS K. – PATKÓS CS. 2001, SÜLI-ZAKAR I. 2008).
Pedig a világgazdaságban – s különösen Európában – olyan változások
következtek be, amelyek sürgetően követelik a határok és a határon átnyúló
kapcsolatok lényegi átértékelését. Az egyre inkább elmélyülő – és meghatározó
jellegűvé váló – nemzetközi munkamegosztás és térségi kohézió
szükségszerűen a tőke, a munkaerő és a termékek határokon átívelő
mozgásához vezet. A határterületek ennek következtében mélyreható
funkcióváltozáson mennek keresztül, mert a továbbiakban már nem csupán az
államok peremén fekvő periférikus térségek, hanem a nemzetközi
munkamegosztás fontos transzferzónái, ahol a vállalkozások és az egyének
költségtényezőiben kis távolságon belül is nagymértékű változások történhetnek
(ASCHAUER, W. 1996). A határ ezáltal költségtényezővé vált, de egyáltalán
nem közömbös ebből a szempontból, hogy milyen jellegű határról, illetve
milyen kiépítettségű nemzetközi interregionális kapcsolatokról, eurorégiókról,
eurometropoliszokról van szó a konkrét esetben.
Előzmények
Közép-Európa keleti részén az államszocialista rendszerben – a határmenti
területeket teljesen figyelmen kívül hagyó – központilag irányított állami
gazdaság (ágazati, nagyvállalati) döntései és a településfejlesztési források
központi elosztása szabta meg a területi folyamatokat. A megyékre
(megyeszékhelyekre) ruházott helyi érdekérvényesítés és a támaszkodás a helyi
erőforrásokra, a megyei központi területekre korlátozódott. Éppen a
periferizálódó térségek kerültek a legkevésbé közvetlen kapcsolatba a
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nemzetközi gazdasággal (SÜLI-ZAKAR I. 1992/a, LENGYEL I. 2000,
BARANYI B.2002.). Példaként említhetjük meg, hogy a Kárpátok Eurorégió
területét kisebb-nagyobb határmenti megyék és vajdaságok alkotják, mégis a
Debrecenben 1993-ban megszületett euroregionális együttműködést nem az
érintett önkormányzatok vezetői, hanem az egyes országok külügyminiszterei
írták alá. A helyi önkormányzati vezetők lényegében csak statisztáltak az
aktusnál (SÜLI-ZAKAR I. 2003).
Ugyancsak jellemzőnek tekinthető, hogy két határmenti romániai megye
(Máramaros és Szatmár) vezetői kinyilvánították szándékukat a Kárpátok
Eurorégióba való belépésre, azonban a román külügyminisztérium akkor
megakadályozta őket ebben. Romániában az Emil Constantinescu által
megbízott román kormányzat első megnyilatkozásaként hozzájárult a teljes jogú
tagság helyreállításához, s így az érdekelt romániai megyék már 1998-tól teljes
jogú tagként vehettek részt a Kárpátok Eurorégió munkájában. Ugyanígy a
jobboldali Meciar kormány évekig akadályozta a kelet-szlovákiai
tagönkormányzatok helyzetének normalizálódását (LUDVIG ZS. – SÜLIZAKAR I. 2000).
A rendszerváltást követően Kelet-Közép-Európa országai számára is
szükségszerű kényszerré vált a határok, illetve a határtérségek átértékelése, a
térségi kohézió erősítése. Az évtizedekig uralmon lévő szocialista gazdaság – a
reá jellemző hierarchikus és centralizált struktúra következtében – teljesen
érzéketlen volt a távolságokra, a földrajzi fekvésre. Az egyes országok
gazdaságának integrálódása a nemzetközi munkamegosztásba az állami
külkereskedelmi szervezeteken keresztül, azaz a fővárosokon keresztül történt.
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szempontjából nem volt jelentősége
annak, hogy hol települtek a termelők, vagy a fogyasztók. Ebben a helyzetben
az, hogy a szomszéd ország üzleti partnereitől egy határmenti termelő, vagy
fogyasztó csak kis távolságra élt, lényegében semmilyen előnyt nem jelentett.
A rendszerváltást követően megszűnt a központi külkereskedelmi
vállalatok monopóliuma, s a vállalkozások, sőt az egyének is direkt
kapcsolatokat építettek ki a határokon keresztül. Ez az új helyzet követeli meg a
határok és a határon átnyúló kapcsolatok lényegi átalakulását Kelet-KözépEurópában.
A rendszerváltozás másik következménye a magángazdaság elterjedése és
belépése a nemzetközi gazdasági kapcsolatrendszerekbe. A magángazdaság
elterjedése elsősorban nem az állami tulajdonú vállalatok privatizációjának,
hanem az újonnan alapított magánvállalkozásoknak, valamint a „zöldmezős”
külföldi
tőkebefektetéseknek
köszönhető.
A
magángazdaság
telephelyválasztásában egyértelműen érvényesíti üzleti érdekeit, s jóval
kevesebb települést (régiót) tart előnyösnek, mint korábban (a költségekre
érzéketlen) állami gazdaság (RECHNITZER J. 1999). Természetesen a
határmentiség sem érvényesül azonosan az egész országban, hiszen azok a
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térségek, amelyeknek adottságai hazai és nemzetközi - főleg kelet-középeurópai - viszonylatban versenyképesebbnek tűntek, ott a külföldi és a hazai
tőke gyorsabban megtelepedett (pl. Lengyelországban, Szlovákiában,
Romániában és Magyarországon a nyugati határ mentén). A magángazdaság
kiépülésének még eléggé korai szakaszában van, s mai erősen polarizált
települése később jelentősen oldódhat.
A határmenti térségek jelenlegi helyzete az EU keleti perifériáján
Kelet-Közép-Európában a CBC-kapcsolatokban jelenleg már a gazdasági, a
K+F, az egyetemi és civil szereplők a meghatározók, ám ezek
tulajdonviszonyaik szerint sokfélék, döntéseik autonómok. Megkezdődött a
helyi (helyi tulajdonú, helyi döntésű, helyi kapcsolati hálózatra épülő) gazdaság
kiépülése. Fontos szereplővé lépett elő a helyi önkormányzat, új szereplők a
civil társadalmi szervezetek (helyi és tájegységi egyesületek, társulások). A
változások dacára a határmenti területek érdekérvényesítése még ma sem
kielégítő, s a dolgok természeténél fogva viszonylag kevéssé módosult a
kormányzati szerep. Az átalakuló Kelet-Közép-Európában a területfejlesztés fő
bázisai még ma is a költségvetési források területi újraelosztása (ENYEDI
GY.2004), bár az EU fejlesztési alapok szerepe növekszik, amelyek jelentősen
erősítik a térségi kohéziót.
Lényeges változás, hogy az autonómmá váló gazdaság egységei maguk
döntik el, hová települjenek, hol fejlesszenek stb. Világossá vált, hogy mely
települések, térségek milyen előnyökkel rendelkeznek a különböző gazdasági
tevékenységekhez. Ez már önmagában is a területi különbségek erősödéséhez
vezet, mivel láthatóvá váltak azok a települési hátrányok, melyeket az állami
tulajdonú gazdaság nem piaci jellegű települése és szociális paternalizmusa
elfedett. Ennek ellenére Lengyelország, Szlovákia vagy Magyarország keleti
határmenti területei a beruházások számára nem kínáltak valós előnyöket a
kilencvenes években, de a harmadik évezred első éveiben sem (BARANYI B.
2002). A legsúlyosabb munkanélküliség és elszegényedés azonban azokat a
korábban is nehéz sorsú falusi régiókat sújtja, ahol megszűntek a
termelőszövetkezeti melléküzemágak, a kisvárosi telephelyipart felszámolták, a
statisztikai adatszolgáltatás alapján látszik, hogy a mezőgazdasági
főfoglalkozásúak száma harmadára-negyedére csökkent 10-12 év alatt (SÜLIZAKAR I. 1997.). Itt a legmagasabb a nemdolgozók, s a nem tanulók aránya a
lakónépességből.
A regionális különbségek kialakulásának fontos oka a munkaerő
képzettségének és az iskolázottságnak az eltéréseiben rejlik, amely az
újdonságokra való reagálási képességet is befolyásolja. A területi egységek
felzárkózását tehát nagyban segíti a népesség képzettségének, ismereteinek
kiszélesítése, hiszen így növelhető részben az adaptációs, részben pedig az
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innovációs képesség. A képzési rendszerek eltérő jellege, a foglalkoztatási
szerkezet különbségei ellenére is több területen adottak a feltételek a
kooperációra, az eltérő adottságok kölcsönös kihasználására. Éppen a képzési
rendszerek különbözősége lehet a serkentője a megindult országhatárokon
átnyúló oktatási együttműködések kiteljesítésének (KOZMA T. – FORRAY
R.K. 1998; KOZMA T. 1992), az államhatárokon „átnyúló” regionális
egyetemek megerősödésének (KOZMA T. 2006).
Az új gazdasági térben (az 1960-as, 1970-es évek csökkenése után)
megerősödött a nagyvárosok szerepe (ENYEDI GY. 1993, 1994). A modern
nagyváros szolgáltató jellegű, a gyártás kiszorul belőle, az ipar számára
túlzottan drága a nagyvárosi infrastruktúra vagy munkaerő. A tercierizálódó
nagyvárosban erősödnek meg a nagyvállalati központok, a pénzügyi
intézmények irányító központjai, s ez a nagyvárosok közelében elhelyezkedő
határmenti térségek számára kedvezőbb távlatokat nyithat meg. Ugyancsak a
határközeli nagyvárosok, illetve a közvetlen közeli kistérségek élvezhetik a
rendkívül gyorsan fejlődő városi kulturális gazdaság pozitív hatásait, s a
határokon átívelő eurometropoliszok kialakulásának pozitív következményeit.
A nagyváros az információk (összegyűjtésének, feldolgozásának,
továbbításának) központja, s a modern informatika lehetővé teszi a nagy
távolságra kiterjedő gyors irányítást. A nagyvárosok válnak a fő innovációs
központokká. A nagyvárosok versengenek egymással a fontos nemzetközi
funkciók megszerzéséért, s e funkciókban együtt is működnek. A nagyváros
kilép közvetlen vonzásterületéből, bizonyos fokig még saját országa területéről
is, és a fejlett világ többi nagyvárosával kapcsolódik össze a magas szintű üzleti,
kulturális, kutatási és (felső) oktatási szolgáltatásokban (ENYEDI GY. 1993,
1994). Ezért a nagyvárosok a határon átnyúló kapcsolatok legfőbb
haszonélvezői, az eurometropoliszok motorjai.
Közép-Európa keleti felén is a határok „légiesítése” révén sor kerülhet a
határ két oldalára kényszerült városok egykori szoros kapcsolatainak
fölelevenítésére. A gazdasági körzet hagyományos építkezése - amely városi
vonzáskörzetekre, s a helyi gazdaság vállalatközi kapcsolataira támaszkodott visszaszorul, s a helyét a nagyvárosok nemzetközi rendszerének (a határ két
oldalán lévő, de fejlesztésüket összehangoló eurometropoliszoknak), s a
hozzájuk tapadó, gazdasági hálózatoknak adja át (SASSEN, S. 1994). Így KeletLengyelország, Kelet-Szlovákia és Kelet-Magyarország határhoz közel fekvő
nagyvárosai a jövőben fontos részét alkothatják a „Köztes-Európa” formálódó
nemzetközi városrendszerének (SÜLI-ZAKAR I. 1998). Ezen a téren
kiemelkedő fontosságúnak tekintjük Debrecen és Nagyvárad határon átívelő
együttműködését, eurometropolisszá fejlődését.
Különösen kedvező helyzetbe kerültek a határok közelében fekvő
nagyvárosok, amelyek gateway (kapuváros)-funkcióik következtében
multinacionális vállalatok, szervezetek bázisaiként jelentős beruházásokat
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vonzottak magukhoz. Az ilyen kapuvárosoknak megélénkül diplomáciai,
pénzügyi életük, nemzetközi marketingszerepük, felsőoktatásuk jelentősége,
ugrásszerűen megnő konferenciaturizmusuk. Ez a szerepkör – speciális
adottságaik révén – különösen Debrecen, Szeged, Békéscsaba és Nyíregyháza
számára jelent majd fejlődési lehetőséget. Szeged számára Szerbia közelsége,
illetve az ottani problémák elhúzódó rendezése ugyanakkor jelentős gátló
tényezőt jelentettek (SÜLI-ZAKAR I. 1999).
Debrecen-Nagyvárad eurometropolisz
A határmenti térségeinkben léteznek olyan régiók, amelyek a múltban
szerves együttélést alakítottak ki. Az itt lévő falvakat és városokat, a trianoni
határok meghúzása elválasztotta egymástól, így felszámolta vagy szüneteltette a
települések lakosságának természetes emberi és gazdasági kapcsolatait. A
határok légiesítésével a szomszédos térségek korábbihoz hasonló együttélése
biztosítható lenne. Ezzel a határmenti térségek tradicionális kooperációit
aktivizálni lehetne, és ezáltal új dimenziók alakulhatnának ki a régiók
együttműködésében. Pozitív példaként említjük meg Debrecen és Nagyvárad,
illetve Hajdú-Bihar-Bihor eurorégió eredményeit, a térségi kohézió
elmélyülését.
Hazánk esetében a határok és a határmentiség átértékelődésére a sajátos
geopolitikai helyzet is hatással lesz. A kisterületű Magyarországot hét
szomszédos ország határolja, amelynek a viszonya a schengeni-rendszerben már
ma is igen változatos. A már EU-tag Ausztria mellett Szlovákia és Szlovénia
Magyarországgal egyszerre lett EU-tag, Románia csak 2007-ben. Szerbia és
Ukrajna csatlakozása még csak a távolabbi tervekben szerepel.
Az eurorégiók és az europoliszok Nyugat-Európában már évtizedekkel
ezelőtt azért jöttek létre, mert a szomszédos országok régiói-nagyvárosai
együttes választ kívántak adni a közös kihívásokra, kiaknázni a szinergiákat, s
meg kívánták szüntetni az államhatárok társadalmi-gazdasági fejlődést
akadályozó negatív hatásait. Ennek eredményeként megszűnt Nyugat-Európa
államhatárokkal történt széttagoltsága.
A rendszerváltást követően Kelet-Közép Európában is számos eurorégió
jött létre, s így például a Kárpátok Eurorégió, vagy Hajdú-Bihar–Bihor
Eurorégió Magyarország északkeleti határainál eredményesen működik a
geopolitikai helyzet javításán, a gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében,
vagy a felsőoktatás (pl. Kárpátok Eurorégió Egyetemeinek Szövetsége)
területén.
Az utóbbi években az EU keleti perifériáján is felgyorsult a határmenti
városok együttműködése, melynek során a határközeli városok erőteljes
lépéseket tesznek gazdaságuk, szolgáltatásaik, egészségügyi és oktatási
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tevékenységük összehangolására. Nyugat Európában nagyszerű példáit látjuk a
határközeli nagyvárosok eredményes együttműködéseinek pl. a Regio
Baseliensis magterületén Basel-Mulhouse-Freiburg, vagy az Euroregio MaasRhein határközeli metropolisai Maastricht-Aachen-Liege-Hasselt esetében.
Ugyancsak példamutató együttműködést tapasztalhatunk a Goodstadt (LilleTourcoing-Roubaix-Ieper-Kotrijk-Tournai) eurometropolisz területén, ahol már
több évtizede eredményesen dolgoznak a határmenti és a határon átnyúló
problémák (pl. tömegközlekedés, gazdasági fejlődés, egészségügyi ellátás,
humánerőforrás fejlesztés, levegőminőség és hulladékgazdálkodás) megoldásán.
Az EU kohéziós politikája jelentős forrásokkal támogatja ezen
eurometropoliszok közös határokon átívelő terveit, céljait.
Magyarország–Románia határon átnyúló CBC-szervezetei sorában ma még
újdonságnak tekinthető Debrecen–Nagyvárad azon törekvése, hogy egy
működőképes eurometropoliszt hozzanak létre.
Az utóbbi években örömmel tapasztaljuk azt, hogy a közeli, de
államhatárral elválasztott két nagyváros egyre több területen igyekszik
összehangolni tevékenységét. Máris működnek – vagy most alakulnak – olyan
munkacsoportok, amelyek a humán erőforrások fejlesztésén, az elérhetőség
javításán, a közös infrastruktúra fejlesztésén, a turizmus, az egészségügy
összehangolásán, az interetnikus kapcsolatok és a közös gazdaság fejlesztésén
dolgoznak. Ezek a kezdeményezések – az EU kohéziós támogatásainak
segítségével – elvezethetnek Debrecen–Nagyvárad oktatási, K+F és
egészségturisztikai innovatív klaszterének megteremtéséhez. A határon átívelő
Debrecen–Nagyvárad eurometropolisz innovatív klaszter kialakításában a két
város együttműködö egyetemeinek maghatározó szerepe lesz. A közös
fejlesztések tudományos megalapozását a négy éve megalapított Jean Monnet
Kutatóintézet (Institute for Euroregional Studies „Jean Monnet” European
Centre of Excellence – Oradea/Debrecen) váltotta fel (SÜLI-ZAKAR I. 2008).
Összegzés
A határmenti régiókban végzett empirikus kutatások tapasztalataiból
kiindulva általános célként jelölhető meg az innováció-orientált,
országhatárokon átnyúló közös gazdaságfejlesztési és együttműködési
programok kidolgozása, eurometropoliszok, eurorégiók létrejötte. Az
eurometropoliszok és az eurégiók rendszere egyre jobban terjed NyugatEurópából Kelet-felé abból a célból, hogy az országhatár mentén jelentkező,
komparatív előnyöket a kapcsolódó térségek még jobban kihasználják. A
legfontosabb cél a határmenti térségekben, hogy olyan kedvező gazdasági,
innovációs és társadalmi miliő alakuljon ki a különféle intézmények
telepítésével, amelyek bővíthetik a sikeres gazdaság tereit, s ezzel együtt
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növelhetik a szomszédos országokban a határmenti térségek területfejlesztési
sikereit.
A határokon átnyúló együttműködés fontos eleme az európai integrációs
folyamatnak. Az 1990-es évektől kezdve – a közép- és kelet-európai
országokban végbement alapvető politikai és gazdasági változásokat követően –
immár Európa legtöbb határmenti körzetében adottak az alapvető politikai
feltételek az ilyen együttműködésekhez. Az együttműködési szándékot jelzi az
eurégiók,
illetve más
határokon átnyúló együttműködések (pl.
eurometropoliszok) növekvő száma, különösen Közép- és Kelet-Európa
országaiban. Emellett az önmagában mindenképpen üdvözlendő fejlemény
mellett azonban azt is látni kell, hogy a határokon átnyúló együttműködés
elképzelésének kézzelfogható gyakorlati eredményekre váltását sok esetben
különböző tényezők akadályozzák.
Különösen Közép- és Kelet-Európában jellemző, hogy a határmenti régiók
nem rendelkeznek elegendő önállósággal (s ebből adódóan tapasztalatokkal
sem) az együttműködési programok kidolgozásához és megvalósításához. A
központi hatalom ereje és beavatkozása különösen olyan esetekben lehet zavaró,
ahol az együttműködésnek fontos feladata a korábbról meglévő politikai, etnikai
és pszichológiai természetű problémák megoldása is.
A határmenti régiók földrajzi fekvésük és gyakran kedvezőtlen gazdasági
helyzetük miatt általában eleve hátrányos helyzetből kísérlik meg a felzárkózást,
az integrálódást (amely egyszerre kellene, hogy jelentse a határ két oldalán
fekvő területek jobb együttműködését, valamint a területnek az érintett
nemzetgazdaságokkal való szervesebb kapcsolatát). Éppen ezért különösen
nagy jelentőségűek az infrastruktúra kiépítését, illetve a gazdaság
modernizálását megalapozó felsőoktatás fejlesztése. Ezek száma és hatóköre
azonban – tekintettel arra, hogy általában nagy forrásigényű beruházásokról van
szó – jóval elmarad a kívánatostól.
Általános problémát jelent a határokon átnyúló együttműködés
finanszírozása. E tekintetben különösen Közép- és Kelet-Európában (s e
térségen belül is a nem-EU-határokon) a legrosszabb a helyzet. Az eurégiók
számára a legfontosabb külső finanszírozási forrást az EU alapjai (2007 előtt az
INTERREG, a PHARE CBC és a TACIS CBC) jelentették; az e forrásokhoz való
hozzájutást a régiók már említett önállóság-, illetve tapasztalathiánya jelentősen
megnehezítette.
A finanszírozással összefüggő általános probléma, hogy a magánszektor
többnyire igen korlátozott mértékben vesz részt a határokon átnyúló
együttműködésben, ami az eurégiók szerepét a szisztematikus regionális
fejlesztési célok elérése helyett többnyire a határokon átívelő párbeszédre és az
intézményrendszer megújítására korlátozza (SCOTT, J. 1989, 2000).
A fenti általános tényezők mellett az együttműködést jelentősen
megnehezítik a határ két oldalán fekvő területek közti olykor igen jelentős
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különbségek, amelyek nemcsak a gazdasági helyzetben, de az
intézményrendszerben, a régiók, illetve az együttműködésben részt venni
szándékozó partnerek eltérő mértékű függetlenségében, hatásköreiben is
jelentkezhetnek.
A tapasztalatok alapján elmondható, hogy az eurometropoliszok és az
eurégiók leginkább ott tudtak hatékonyan működni, ahol a gazdasági környezet
változásai is együttműködés irányába hatottak. Ilyen lépések sorozataként épült
ki az Egységes Belső Piac, amelyen belül a határokon átnyúló
együttműködéseknek a korábbinál jóval kevesebb technikai akadállyal (igaz, a
szigorúan őrzött határok megszűnéséhez kapcsolódóan új kihívásokkal is) kell
szembenézniük. Az euró megjelenése az azt bevezető országok közös határain
kétségkívül még tovább csökkenti a technikai jellegű gazdasági elválasztó
tényezőket.
Ezek élénkülése kedvezően hathat az új EU belső határ régiói mellett azon
határvidékekre is, amelyek ezen országok EU-csatlakozása után az EU külső
határát jelentik majd. Ez utóbbi határvidékeken ugyanakkor nagyban meg
fogják nehezíteni az együttműködést a
Schengeni Egyezmény
következményeként bevezetendő (részben már bevezetésre került) akadályok
(vízumkényszer). Ez a Magyarország esetében belül elsődlegesen Ukrajnát és
Szerbiát érinti.
Közép- és Kelet-Európa országainak – az EU-csatlakozásra való
felkészülés szerves részeként – fel kellett készülniük a határokon átnyúló
együttműködések feltételeiben bekövetkezett változásokra. Mind a pozitív
változások kínálta lehetőségek kihasználásához, mind a negatív változások
hatásainak csökkentéséhez elengedhetetlenül szükséges a régiók szervezeti
önállóságának növelése, valamint pénzügyi helyzetének megszilárdítása. Ez
utóbbi cél elérésében a közvetlen anyagi ráfordításokon kívül jelentős szerepet
kell, hogy játsszon az EU-pályázatokon való részvételre történő tartalmi és
technikai felkészülés. Lényeges, hogy az átmenetileg megnövekedett technikai
akadályokkal szembenézni kénytelen határvidékeken se szakadjon meg az
együttműködés. Ha az euregionális együttműködés gazdasági természetű
eredményei el is maradnak a kívánatostól, a határok menti közvetlen
kapcsolatok fenntartása és javítása különösen fontos (LUDVIG ZS. - SÜLI-ZAKAR
I. 2002).
2009-ben az átalakuló Kelet-Közép-Európában már nincs is olyan
határszakasz, amelyen keresztül ne segítené a nagyvárosi, vagy a regionális
együttműködést, a történelmi és etnikai traumák felszámolását, a közös
területfejlesztési feladatok megvalósítását eurorégió, vagy eurometropolisz, így
a mi példánkról mondva a Debrecen-nagyvárad várospáros. Mondhatjuk tehát,
hogy az eurégiók és az eurometropoliszok az EU keleti perifériáin a mindennapi
élet szerves részévé váltak (SÜLI-ZAKAR I. 2008).
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Az első kelet-közép-európai CBC-szervezet, a Kárpátok Eurorégió 1993-as
megalakulása óta térségünkben számos eurorégió szerveződött, s fejtették ki
pozitív hatásukat a határok politika-társadalmi-gazdasági fejlődést akadályozó
szerepének csökkentésében. Napjainkban elsődlegesen az Európai Unióhoz
csatlakozott államok határai „légiesültek”, s ma Kelet-Közép-Európa jelentős
részén megvalósult az emberek, a tőke, a szolgáltatások és az áruk szabad
áramlása.
Az eurorégiók – különösen a kilencvenes években – jelentősen
hozzájárultak a térség geopolitikai stabilizációjához, s a kölcsönös bizalom
építésével jelentősen segítették az egyes országok NATO-hoz és az Európai
Unióhoz való közeledését. Számos új határátkelő megnyitását kezdeményezték,
s gyorsan fejlődtek a határokon átívelő kulturális, oktatási és infrastrukturális
kapcsolatok. Az ezredfordulót követően – a megváltozott politikai-földrajzi
helyzetben – az aktivitás egyre inkább a kisebb területű, általában már csak
kétoldalú együttműködések területére húzódott át, hiszen a megoldandó
feladatokat a földrajzi közelség és érintettség miatt pontosabban látták.
A közeljövőben Közép-Kelet-Európában is a határok közelében fekvő,
tehát a szomszédos nagyvárosok és a határmenti kistérségek CBC
együttműködése lesz a meghatározó.
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EURÓPA A MEGALOPOLISZ-FEJLŐDÉS GLOBÁLIS
FOLYAMATÁBAN

DR. TÓTH JÓZSEF

1. Bevezetés
A globális világot létrehozó, vagy annak létrejöttét lényegi módon
előmozdító folyamatok egymással szoros kapcsolatban és kölcsönhatásban
állnak, bonyolult ok-okozati összefüggés-rendszerben működnek. Ezek közül
egyike a legfontosabbaknak az okként és okozatként egyaránt értelmezhető
urbanizáció, mely a mennyiség oldaláról, a városodás adatai alapján viszonylag
jó pontossággal nyomon követhető. A globalizáció korában különösen
felgyorsult a nagyvárosok növekedése és megerősödtek azok a folyamatok,
amelyek e városok funkcionális gazdagodásához, sokoldalú jelentőségük
növekedéséhez, a településrendszer többi elemének összességéből, a
településállományból való kiemelkedésükhöz vezettek. A nagyvárosok
szuperszintjéhez tartozó mega-city-k azzal párhuzamosan, hogy a termelés, az
irányítás, a pénzügyi folyamatok egyre inkább túllépték a nemzeti kereteket, a
multi- és szupranacionális vállalatok székhelyeivé, a nemzetközi pénzügyi
rendszer központjaivá, az innovációk legteljesebb körének gócaivá válnak. Ez a
nagy horderejű folyamat hierarchia-szintek (globális, kontinentális,
makroregionális) szerint differenciált, időben is tagolódik és a világgazdaság
súlypont-áthelyeződéseinek megfelelően dinamikáját tekintve is sokszínű.
A kérdéskör – a múltbeli fejlődés néhány sajátosságának kiemelése után –
mindenképpen érdemes egy területi-strukturális elemzésre. Erre teszünk
kísérletet, különös tekintettel Európára.
2. Régmúlt vonatkozások
A nagyvárosok kialakulásának természetesen megvannak a technikai,
infrastrukturális feltételei. Annak alapján azonban, hogy a mai nagy- és
óriásvárosok is rendkívüli módon eltérő fejlettségű infrastrukturális viszonyok
között funkcionálnak (gondoljunk New York és Paris mellett például Daccára
vagy Kinshasára), egyáltalán nem meglepő, hogy már több száz, sőt több ezer
évvel ezelőtt is voltak a kor viszonyainak megfelelő nagyvárosok, sőt néhányuk
mai mértékkel mérve is tekintélyesnek számított. Zömmel birodalmi
központként funkcionáltak.
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Egyes források szerint (Editions Atlas 2008) a Nílus menti Memphis
lélekszáma már i.e. 3100 körül meghaladta a 30 ezer főt. A Babylonban élő
népesség száma i.e. 600 táján 200 ezerre tehető. Rómában az i.sz. első
században – mértéktartó becslések szerint is – mintegy félmillió ember élt.
Bagdad i.sz. 775-ben – elsőként a világon – milliós várossá lett.
Konstantinápolyban a XVII. század végén mintegy 700 ezerre tehető a népesség
száma. A kínai és indiai városokról csak homályos, gyakran markánsan
ellentmondó adatok vannak. A korai civilizációk elhelyezkedése és a mai
térszerkezeti sajátosságok között figyelemre méltó hasonlóságok vannak (1.
ábra).

1. ábra. A Föld korai civilizációi és jelentősebb városai i. e. 1500 körül
Forrás: WAUGH, D. 1990

Az ipari forradalom kibontakozásával, a tőkés termelési mód elterjedésével,
a gyarmatbirodalmak kiépülésével egyre nagyobb munka- és lakóhelykoncentrációk jöttek létre. 1800-ra a Föld közel egymilliárdnyi népességének
már több mint 3%-a 20 ezer főnél nagyobb városokban él és 45-re tehető – a
hiányos ázsiai adatok mellett is – azoknak a városoknak a száma, amelyek több
mint 100 ezer lakost koncentrálnak (Universal Lexikon 2004). Az
agglomerációk is megjelennek, a legiparosodottabb térségekben gyorsan
terjednek és nőnek, de a rájuk vonatkozó adatok még esetlegesebbek és
pontatlanabbak. Ezzel együtt is bizonyosra vehető, hogy London mai területén
már 1825-ben is több mint ötmillió ember élt, így a brit főváros (egyben a brit
világbirodalom fő helye, az akkor egyközpontú világgazdaság centruma) az első
város a Földön, amely ezt a nagysághatárt túlhaladta.
A XIX. század folyamán – elsősorban Európában és Amerikában – végig
dinamikus a városodás. 1900-ra már 224 millió fő, az össznépesség 14%-a él 20
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ezer főnél népesebb városokban a Földön, míg a 100 ezernél nagyobb
lélekszámú központok száma 278-ra nő (Universal Lexikon 2004). A XX.
század agglomerációs adataiból elöljáróban csak kettőt emelek ki: 1925-ben
New York az első olyan koncentrációvá lett a Földön, ahol több mint 10 millió,
1965-ben pedig Tokyo, ahol több mint 20 millió ember él. Azóta ez utóbbi
nagyságrendhez mintegy féltucat óriásváros tartozik, a tokyoi agglomeráció
lélekszáma pedig lényegesen túllépte a 30 millió főt (1. táblázat).
1. táblázat. A világ 10 legnagyobb városának népességszáma
az elmúlt ezer évben
(millió fő)
I. sz. 1000

1800

1900

2000

Cordoba

0,45 Peking

1,10 London

6,5 Tokió

28,8

Kajfeng

0,40 London

0,86 New York

4,2 Mexikóváros

17,8

Konstantinápoly

0,30 Kanton

0,80 Párizs

3,3 Sao Paulo

17,5

Angkor

0,20 Edo (Tokió)

0,69 Berlin

2,7 Bombay

17,4

Kyoto

0,18 Konstantinápoly

0,57 Chicago

1,7 New York

16,6

Kairó

0,14 Párizs

0,55 Bécs

1,7 Shanghai

14,0

Bagdad

0,13 Nápoly

0,43 Tokió

1,5 Lagos

13,5

Neisápur

0,13 Hangcsou

0,39 Szentpétervár

1,4 Los Angeles

13,1

Hasa

0,11 Oszaka

0,38 Manchester

1,4 Szöul

12,9

Anhilvada

0,10 Kyoto

0,38 Philadelphia

1,4 Peking

12,4

Forrás: HAGGETT, P. 2006.

3. A népesedés és a városodás kontinentális különbségei
Anélkül, hogy a népesedés sajátosságait, szakaszait és ciklusait itt most
részletesen áttekintenénk, összegzésül csak azt rögzítjük, hogy egészében véve
a Föld népességét a számszerű növekedés jellemzi ugyan, de ez a növekedés
időben, térben és dinamikában lényegesen eltérő, szignifikánsan különböző
demográfiai struktúrákat hoz létre, differenciált társadalmi összetételhez és
reprodukciós sajátosságokhoz vezet.
A XXI. század elejére a Föld népessége elérte a 6 milliárd főt. A megelőző
negyed évezred alatt lényeges változások következtek be az egyes kontinensek
között. Ezek még a stabilan első Ázsia és egyértelműen utolsó Ausztrália
esetében is kifejezésre jutnak, amennyiben Ázsia részaránya kétszáz év alatt
fokozatosan csökken, míg Ausztráliáé növekszik, a II. világháború utáni
demográfiai robbanás pedig markánsan megnövelte a legnépesebb kontinens
részarányát: a más térségek mellett a világ két legnépesebb országát is magában
foglaló Ázsia súlya ismét 60% fölé emelkedett. A változások leglényegesebben
Európát érintették: az 1900-ra fokozatosan csaknem 25%-ra növekvő részaránya
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az évszázad közepére mérséklődött, majd a XXI. század elejére alig több mint
10%-ra zuhant. Alacsonyabb értékek mellett, de a lényeget tekintve hasonló
folyamat zajlott le Angolszász-Amerika esetében is: a XX. század első felére
megelőzte Latin-Amerikát, de napjainkra lényegesen elmarad tőle, miután az
utóbbi fokozatosan és folyamatosan növeli a súlyát. Afrika a XIX. század
végéig tartó visszaesés után előbb lassan, majd rendkívül gyorsan javította
pozícióját a Föld népességéből való részesedését tekintve és napjainkra a
legdinamikusabban növekvő lélekszámú kontinens lett. Az ENSZ demográfiai
prognózisai (változatlan paradigmák mellett és közepes variánssal számolva) a
korábbi trendek folytatódását vetítik a jövőbe: 2050-ben pl. már csak minden
14. ember lesz európai, viszont minden ötödik afrikai, 2150-ig pedig további
drasztikus módosulások várhatók – ha valamilyen, remélhetőleg pozitív
következményeket hordozó paradigma-váltásra nem kerül sor (2. táblázat).
Két évvel ezelőtt bejárta a világsajtót a hír, megragadva a laikusok
figyelmét is: a Föld össznépességéből immár többen élnek városokban, mint
falvakban. Eltekintve most a város-fogalom és a várossá-nyilvánítási gyakorlat
rendkívüli eltéréseitől (TÓTH J. 2008; KOCSIS ZS. 2008), mindenképpen
rögzíthető, hogy történelmi fordulópontról van szó: az urbánus túlsúly egy sok
tekintetben az eddigiektől különböző helyzetet teremt.
A
Föld
népességének
makroregionális
megoszlásában
már
„madártávlatból” nézve is meghatározó, érdemi különbségek érzékelhetők (2.
ábra).
2. táblázat. A világnépesség alakulása kontinensenként
(1750-2150) millió fő
Kontinens
Afrika
Ázsia
Európa
Latin-Amerika
Észak Amerika
Óceánia
Világ összesen
Afrika
Ázsia
Európa
Latin-Amerika
Észak Amerika
Óceánia
Világ összesen

1750 1800 1850 1900 1950 2000
106
107
112
133
221
767
502
635
808
947 1 401 3 681
163
203
276
408
547
682
16
24
38
74
167
511
2
7
26
82
172
307
2
2
2
6
13
30
791
978 1262 1 650 2 521 5 978
Részarány (%)
13,4 10,9
8,8
8,1
8,8
12,8
63,4 64,9 64,0
57,3
55,6
61,6
20,6 20,8 21,9
24,7
21,7
11,4
2,0
2,5
3,0
4,5
6,6
8,6
0,3
0,7
2,1
5,0
6,8
5,1
0,3
0,2
0,2
0,4
0,5
0,5
100
100
100
100
100
100

2050 2150
1 766 2 380
5 268 5 560
628
517
809
912
392
398
46
51
8 909 9 746

Forrás: ENSZ és KSH 2001 (In: BECSEI J. 2005).
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19,8
59,2
7,0
9,1
4,4
0,5
100

23,7
57,0
5,3
9,4
4,1
0,5
100
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2. ábra. A Föld népességének makroregionális eloszlása (2005)
Forrás: Cartographia 2006.

Ennek az új helyzetnek a legfőbb sajátosságai annak következtében jönnek
létre, hogy egyrészt térben és időben differenciált módon ugyan, de egyre
erőteljesebben érzékelhetően különböznek a rurális és urbánus terek népesedési
folyamatai, másrészt a két tértípus közötti migráció egyre kifejezettebb. A bő fél
évszázadonként megjelenített városodási stádiumok kiválóan regisztrálják azt az
egészen lényegi, területileg differenciált átalakulást, mely – drasztikusan gyors
ütemben – a Földön 1890 és 2005 között lezajlott (3. ábra).

3. ábra. A városodás alakulása a XX. század folyamán
Forrás: Cartographia 2006.
357

Dr. Tóth József

Az 1975-2025 közötti fél évszázad tényszerű és részben prognosztizált
adatainak tükrében a folyamatok eredményei és sajátosságai úgy összegezhetők,
hogy
– az urbánus terekben élők túlsúlya (az 1975-2000 közötti gyors
aránynövekedés és az ezredforduló utáni dominánssá válás után) 2025-re
kifejezetté válik a Földön;
– az első negyedszázadban tapasztalható két és félszeres urbánus
növekedési ütem-különbség 2000 és 2025 között úgy módosul, hogy a
rurális terek népessége már nem nő, míg az urbánus térségek átlagos évi
lélekszám-növekedési üteme 2% fölött marad,
– a fejlett országok urbánus népességének részesedése már 1975-ben
meghaladta a kétharmadot, mely arány 2000-re háromnegyedre, 2025-re
84%-ra nőtt;
– a fejletlen országokban a folyamat még a kezdeteknél tart: 25%-nál alig
magasabb szintről csak a 2010-es évek végére éri el a túlsúlyt az urbánus
térben lakók aránya;
– a fejlett országokban az urbánus terek mérsékelt és csökkenő ütemű
népességnövekedése a rurális térségek lélekszámának növekvő mértékű
csökkenésével párosul;
– a fejletlen országok urbánus térségeiben is csökken ugyan a
népességszám-növekedés üteme, de az arányszámok négyszer-ötször
magasabbak a fejlett térségekben tapasztalhatóknál;
– a rurális terek népességszáma a fejletlen országokban még növekszik, de
az évi átlagos ütem a két negyedszázadban már tízszeres eltérést mutat,
napjainkra lényegesen csökkent;
– az általában véve fejlettnek minősíthető kontinensek (Európa, ÉszakAmerika, Ausztrália és Óceánia) közül egyedül az utóbbiban
tapasztalható a rurális terek népességének növekedése.
– figyelemre méltó az Európa és Észak-Amerika között megmutatkozó
fejlődési ütem-különbség megnyilvánulása az adatokban;
– ez mutatkozik meg Latin-Amerika, Ázsia és Afrika viszonyszámaiban és
ütem-differenciáiban is, mintegy előre vetítve a népesedés jövőbeni
interkontinentális eltéréseit (3. táblázat).
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3. táblázat. A városodás üteme és arányai a Földön (1975-2025)
A résznépesség
szintje (%)
Világ
Urbánus
Rurális
Fejlett országok
Urbánus
Rurális
Fejletlen országok
Urbánus
Rurális
Afrika
Urbánus
Rurális
Ázsia
Urbánus
Rurális
Latin-Amerika
Urbánus
Rurális
Észak-Amerika
Urbánus
Rurális
Óceánia
Urbánus
Rurális
Európa
Urbánus
Rurális

A résznépesség átlagos évi
növekedése (%)

1975
37,7
62,3

2000
47,5
52,5

2025
61,1
38,9

1975-2000
2,57
0,97

2000-2025
2,19
0,00

69,8
30,2

76,3
23,7

84,0
16.0

0,86
-0,45

0,56
-1,40

26,7
73,3

40,7
59,3

57,1
42,9

3,66
1,13

2,75
0,11

25,2
74,8

37,3
62,7

53,8
46,2

4,37
3,81

2,08
1,13

24,6
75,4

37,7
62,3

54,8
45,2

3,46
1,00

2,63
-0,15

61,3
38,7

76,6
23,4

84,7
15,3

2,86
-0,04

1,61
-0,47

73,9
26,1

77,4
22,6

84,8
15,2

1,18
0,40

1,11
-0,82

71,8
28,2

70,3
29,7

74,9
25,1

1,34
1,64

1,42
0,49

67,1
32,9

75,1
24,9

83,2
16,8

0,76
-0,82

0,34
-1,63

Forrás: UN Demographic Yearbook alapján saját számítás.

Az urbánus térségek fejlődésében különös szerepet játszanak a nagyvárosok.
Ezek definiálása természetesen településrendszer-függő, de ha most a Föld
egészének jellemzése céljából egységesen az egymilliónál népesebb városokat
vesszük vizsgálat alá, az egyes regionális kutatások (HARRIS, C.D. 1970;
SINGH, K.–STEINBERG, F. 1996; TÓTH J. 2007, 2009a, 2009b) eredményeivel
összhangban álló konklúziókra juthatunk. Ezek az alábbiakban összegezhetők:
– a milliós városok száma 1975 és 2010 között mintegy kétszeresére nőtt és
meghaladta a 350-et;
– ezek a városok az urbánus tér egészénél nagyobb ütemben növelik
lélekszámunkat, így az urbánus népességből való részarányuk nő (33,7%ról közel 40%-ra)
– 2010-re a Föld mintegy 7 milliárd főnyi lakosságából közel 1,3 milliárd
milliós városokban él;
359

Dr. Tóth József

– a milliós városok száma Ázsiában (azon belül Kínában és Indiában) a
legnagyobb, majd Európa és a két Amerika következik;
– a milliós városok számának növekedése Afrikában a leggyorsabb, majd –
a speciális helyzetű Ausztráliától eltekintve – Ázsia és Latin-Amerika
következik;
– abszolút számban Ázsiában és Latin-Amerikában élnek a legtöbben
milliós városokban, míg az összlakossághoz viszonyított arányt tekintve
Észak-Amerikáé és Ausztráliáé a vezető pozíció;
– a milliós városok lélekszáma közel nyolcszorosára nőtt Afrikában, míg
Európában alig 20%-kal növekedett 1975 és 2010 között (4. táblázat).
4. táblázat. Az össznépesség és a milliós városok lélekszámának változása
a Földön (millió fő)

Afrika
Össznépesség
Milliós városokban
Részarány (%)
Ázsia
Össznépesség
Milliós városokban
Részarány (%)
Latin-Amerika
Össznépesség
Milliós városokban
Részarány (%)
Észak-Amerika
Össznépesség
Milliós városokban
Részarány (%)
Óceánia
Össznépesség
Milliós városokban
Részarány (%)
Európa
Össznépesség
Milliós városokban
Részarány (%)
Világ
Össznépesség
Milliós városokban
Részarány (%)
Az urbánus népesség %-ában

1975

1990

2000

2010

8
414,0
19,6
4,7
69
2406,0
199,0
8,3
21
319,9
68,3
21,4
31
239,3
82,6
34,5
2
21,4
5,5
25,7
47
676,4
123,5
18,3
178
4077,0
518,5
12,7
33,7

25
632,7
59,1
9,3
119
3186,4
351,2
11,0
37
439,7
105,3
23,9
36
277,8
100,3
36,1
5
26,4
10,0
37,9
61
721,7
140,4
19,5
283
5284,8
766,3
14,5
36,2

34
831,6
97,2
11,7
150
3735,8
511,5
13,7
47
523,9
149,5
28,5
42
306,3
121,5
39,7
6
30,7
11,8
38,4
62
729,8
142,6
19,6
341
6158,1
1144,1
18,6
39,1

35
1069,4
152,8
14,3
153
4263,9
657,7
15,4
49
603,8
180,0
29,8
45
331,6
134,3
40,5
6
34,8
13,0
37,4
66
728,7
147,6
20,3
354
7032,3
1285,4
18,3
36,7

Változás (%),
1975=100%

Forrás: UN Demographic Yearbook alapján saját számítás.
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437,5
258,3
779,6
304,3
221,7
177,2
330,5
185,5
233,3
188,7
263,5
139,3
145,2
138,6
162,6
117,4
300,0
162,6
236,4
145,5
140,4
107,7
119,5
110,9
198,9
172,5
247,9
144,1
108,9
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A trendek és a lényegi paradigmák kellő biztonságú ismeretében joggal
következtethetünk arra, hogy a milliós városok, és a bennük élők száma tovább
nő és szerepük, hatásuk egyre jelentősebb lesz. Áttekintésük, a múltba
visszatekintő és jövőjüket firtató elemzésük annak ellenére érdemes feladat,
hogy a statisztikai bázis gyakran ellentmondó részekből vonható össze és az
agglomerációs folyamatok eredményei is bizonytalan statisztikai adatokban
jelennek meg (U.N. Centre for Human Settlements, 1996; U.N.O. 1991, 2004;
KRUGLIKOV, A.G. 1965; WITTHAUER, K. 1971; BERNÁT T.–BORA GY.–FODOR
L. 1973; KURIAN, G.T. 1984; KNOX, P.L.–MARSTON, S.A. 1998; HAGGETT,
P.2006).
4. A milliós városok fejlődésének időbeni és területi-strukturális
sajátosságai
Bár az ókori urbanizáció mintegy négy évezrede is felmutathat – időnként
és helyenként – néhány nagyobb népességkoncentrációt (közülük Bagdad majd
Róma a csúcson meghaladhatta az egymilliós lélekszámot is), de az „igazi”, a
modern urbanizáció hozta meg az általános és gyors nagyváros-növekedést.
Ennek feltételeit a gyorsuló népesség-növekedés és a termelőerők fejlődését
minden korábbi időhöz képest szignifikánsan felgyorsító ipari forradalom
teremtette meg. A gyarmatosítás, a kialakuló modern világgazdaság új és új,
időben és térben differenciált módon működő hajtóerőt biztosított a
folyamatnak. E hajtóerő kezdetben az ipar, majd egyre inkább a szolgáltatások
fejlődése.
A XIX. század közepén még mindössze négy milliós városa van a Földnek.
Ebből kettő (London és Paris) Európában, kettő pedig (Peking, Edo=Tokyo)
Ázsiában található. Az 1860-as években New York majd Bécs csatlakozik e
„városi elithez”, majd az egyesült Németország fővárosaként Berlin éri el a
milliós szintet. A XIX. század végéig K- és DK Európa is jelentkezik
(Szentpétervár, Moszkva, Konstantinápoly=Isztambul) és egy-egy Amerikai
(Chicago) és ázsiai (Osaka) város is csatlakozik az exkluzív klubhoz. A XX.
század folyamán az exkluzivitás gyorsan halványodik: az agglomerációkat most
nem számítva is 1960-ra a milliós városok száma hatszorosára nő, majd ezen a
bázison számítva a század végéig újabb két és félszeres növekedés következik,
ami az „eredeti”, a század eleji város-szám húszszorosát jelenti. A 150 évvel
azelőtti négy milliós városból 2000-re 245-lett.
A milliós városok kontinensek közötti megoszlását tekintve az állapítható
meg, hogy
 az Oroszországgal/Szovjetunióval együtt vett Európa vezető szerepe
egészen a II. világháborúig egyértelmű;
 az európai kultúrát képviselő, de sajátos nagyváros-típust teremtő ÉszakAmerika lépést tart Európával;
361

Dr. Tóth József














Ázsia a vizsgált időszak kezdetétől jelen van ugyan a milliós városok
alkotta palettán, de látványos előretörése csak a II. világháború utántól
kezdődik;
Dél-Amerikának az I. világháború után csak kettő, a II. világháború után
csak négy ilyen értelemben vett nagyvárosa van, mely szám az
ezredfordulóra hatszorosára nő;
a milliós városok számának növekedése Afrikában a leglátványosabb:
amíg a II. világháborút követően egyedül Kairó tartozott ebbe a
kategóriába, a század végére 24 afrikai nagyváros számlál egymilliónál
több lakost;
egészében véve: amíg Európában és Amerikában a vizsgált időszak utolsó
két évtizedében már stagnál, esetenként visszaesik a milliós városok
száma, addig az új hullám által érintett kontinenseken a növekedés
továbbra is dinamikus marad;
a korábban vezető kontinenseken a népesség-koncentráció folytatódik
ugyan, de már súllyal az agglomerálódás, a szuburbanizáció formájában,
így a közigazgatási értelemben vett nagyvárosokat nem, vagy éppen
negatívan érinti;
mindent egybevetve: az ezredfordulóra Ázsiában már kétszer annyi
milliós város van mint Európában, mely kontinenst a két Amerika
együttes adata is felülmúlja;
a milliós városok számának „robbanása” Latin-Amerikában is csillapulni
látszik, egyedül Afrikában várható további gyors növekedés (5. táblázat).

Érdekes lehet a legtöbb milliós várost – adataink szerint ezúttal a legtöbb
milliós agglomerációt – magukba foglaló államok sorrendjének áttekintése is.
Néhány sajátosság:
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a várakozásokkal ellentétben a listát nem az Egyesült Államok, hanem a
Kínai Népköztársaság vezeti (amíg az elsőben a Standard Metropolitan
Statistical Area-k kidolgozott és pontos adatokon alapuló rendszere, addig
a másodikban a tényleges városokhoz csatolt, élelmiszer-önellátási
törekvésekkel indokolt kiterjedt agrártérségek együttes számbavétele
dívik);
India szorosan az első két állam nyomában van és a lélekszámából, a
gyors társadalmi átalakulásokból következően hamarosan felzárkózik
Kína mögé;
az élboly további részét vegyesen alkotják az urbanizáció előrehaladott
stádiumában lévő és frissen urbanizált államok azzal az érdemi
különbséggel, hogy míg a fejlettekben a településrendszer egésze
urbanizálódott, így pl. működőképes kisváros-hálózattal rendelkeznek,
addig a fejletlenebb államok településállománya élesen polarizált
(6. táblázat).

2
1
6

2

-

-

-

-

4

Ázsia

Afrika

Észak- és
KözépAmerika

Dél-Amerika

Ausztrália és
Óceánia

Együtt

7

-

-

1

-

2

4

1880

10

-

-

2

-

3

5

1890

12

-

-

2

-

3

7

1900

20

-

2

4

-

7

7

1920

31

1

2

5

1

9

13

1930

41

2

4

7

1

11

16

1940

64

2

4

12

1

23

22

1950

97

2

7

22

3

37

26

1960

141

2

11

35

6

47

40

1970

217

3

20

48

16

72

58

1980

Forrás: WITTHAUER, K. 1971; Universal Lexikon 2004 alapján saját számítások és korrekciók

3

2

1870

Európa és
Oroszország

1850

5. táblázat. A milliós városok számának és megoszlásának alakulása (1850-2000)

224

5

22

39

19

86

53

1990

245

5

25

41

24

98

52

2000
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6. táblázat. A legalább három milliós agglomerációval rendelkező államok
sorrendje (2005)
Sorrend
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Állam
Kína
USA
India
Brazília
Oroszország
Japán
Németország
Indonézia
Mexikó
Pakisztán
Koreai Köztársaság
Nagy-Britannia
Irán
Ausztrália
Kolumbia
Tajvan
Törökország
Kanada
Dél-Afrika
Nigéria
Franciaország
Szaud-Arábia
Venezuela
Ukrajna
Olaszország
Spanyolország
Argentína
Irak
Szíria
Banglades
Marokkó
Kongói Dem. Közt.
Fülöp-szigetek

A milliós agglomerációk
száma ebből 2 millió fölött
50
32
50
25
41
15
20
10
14
2
13
5
12
5
10
5
9
4
8
5
8
3
7
3
7
3
6
4
6
4
6
4
6
3
6
3
5
4
5
3
5
2
5
2
5
2
5
1
4
3
4
2
4
1
3
3
3
2
3
2
3
1
3
1
3
1

Forrás: Cartographia Földrajzi Világatlasz 2006 alapján saját számítások
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5. A legnagyobb városok és agglomerációk körében lezajlott változások
(1920-2010)
A legnépesebb harminc város vagy agglomeráció különböző időpontokban
vizsgált összetétele és sorrendje lényeges, a települések legfelső
hierarchiaszintjét
érintő
urbanizáció
egész
folyamatára
érvényes
következtetések levonására ad alkalmat. (Első összeállításunk adatai nem
agglomerációkra, hanem csak a nagyvárosok közigazgatási területére
vonatkoznak.) Figyelemre méltó, hogy 1920-ban a milliós városok összes
száma nem elegendő a „Top-30”- táblázat kitöltéséhez.
Legfőbb sajátosságok:









a Föld legnagyobb harminc városa együttesen az akkori összlakosság
mintegy két és fél százalékát, alig több mint 52 millió embert koncentrált;
a kontinensek közül a fejlett Európáé és a már akkor rendkívül népes
Ázsiáé a vezető szerep: 12 és 11 várossal képviseltetik magukat a
csoportban;
Észak- és Dél-Amerika legnagyobb városai révén már előkelő helyeken
van jelen a Top-30-ban (4, illetve 2 város), felbukkan Ausztrália is, de
Afrika még nem képviselteti magát (Kairó, a kontinens már akkor
legnagyobb városa csak a 35. helyen áll a rangsorban);
államonként tekintve Kína vezet (6), de az USA mellett a kor legnépesebb
városát, Londont adó Nagy-Britannia is jó pozícióban van (4-4 város),
míg Németország, Japán és India zárják a középmezőnyt;
további 10 állam szerepel egy-egy várossal, köztük Magyarország is a 23.
helyen álló Budapesttel (7. táblázat).

Következő adatsoraink nem vethetők az előbbivel össze, mert
agglomerációkra vonatkoznak, ugyanakkor a trendeket jól jelzik, és egymás
között összehasonlíthatók. Az ENSZ hivatalos adatairól és prognózisairól van
szó (World Urbanization Prospects, 1991). A statisztikai számbavétel gondjait
jól jelzi, hogy az ENSZ is korrekcióra kényszerült, hiszen az eltérő jellegű
fejlődés következményei mellett az agglomerációk elhatárolásának új és új
variánsai is figyelembe veendő konklúziókkal járnak. Ezek – mint
összeállításainkból kiderül – gyakran a legmagasabb szinten is befolyásolják a
sorrendet (World Urbanization Prospects: The 1992 Revision, U.N.O. 1993).
1950-ben a harminc vezető agglomerációban több mint 115 millió ember
élt, a Föld akkori népességének mintegy négy és fél százaléka. New York vezeti
a listát, melyen további 6 USA-város található. A fejlett térségek államai
létszámfölényben vannak, bár Kína, India és Brazília már kedvező pozíciókban
van jelen a listán. Az első helyhez 12,3 millió, a 30.-hoz 2 millió lakos volt
szükséges.
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7. táblázat. A világ legnépesebb 30 városa 1920-ban (ezer fő)
Sorrend
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Város
London
New York
Berlin
Paris
Chicago
Tokyo
Bécs
Philadelphia
Buenos Aires
Shanghai
Hankou
Calcutta
Osaka
Rio de Janeiro
Hamburg
Glasgow
Moszkva
Detroit
Bombay
Isztambul
Varsó
Bangkok
Budapest
Sydney
Birmingham
Kanton
Hangcsou
Peking
Liverpool
Tiencsin

Kontinens
Európa
Észak-Amerika
Európa
Európa
Észak-Amerika
Ázsia
Európa
Észak-Amerika
Dél-Amerika
Ázsia
Ázsia
Ázsia
Ázsia
Dél-Amerika
Európa
Európa
Európa
Észak-Amerika
Ázsia
Európa
Európa
Ázsia
Európa
Ausztrália
Európa
Ázsia
Ázsia
Ázsia
Európa
Ázsia

Állam
Nagy-Britannia
USA
Németország
Franciaország
USA
Japán
Ausztria
USA
Argentína
Kína
Kína
India
Japán
Brazília
Németország
Nagy-Britannia
Oroszország
USA
India
Törökország
Lengyelország
Thaiföld
Magyarország
Ausztrália
Nagy-Britannia
Kína
Kína
Kína
Nagy-Britannia
Kína

Létszám
(ezer fő)
7 476
6 200
3 804
2 906
2 701
2 173
1 863
1 823
1 720
1 500
1 474
1 327
1 252
1 157
1 072
1 034
1 028
993
979
935
931
931
928
926
919
900
892
805
803
800

Forrás: Révai Nagy Lexikona 1935

Az 1960-as állapot nagyban hasonlít a tíz évvel korábbihoz. Továbbra is az
USA vezet (7 város), Kína feljövőben van (5 város). A Top-30-ba bekerült
Hongkong, ugyanakkor Berlin kikerült onnan. Az utolsó helyhez már 2,4 millió
lakos kellett és a Föld harminc legnagyobb városában már 156 millió fő élt, az
akkori összlakosság mintegy 5%-a (8. táblázat).
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8. táblázat. A világ 30 legnagyobb agglomerációja lélekszámuk sorrendjében
(1950 és 1960) millió fő
1950

Sorrend

Agglomeráció

Állam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

New York
London
Tokyo
Paris
Sanghai
Buenos Aires
Chicago
Moszkva
Calcutta
Los Angeles
Peking
Osaka
Milánó
Mexikóváros
Philadelphia
Bombay
Rio de Janeiro
Detroit
Nápoly
Leningrád
Manchester
Sao Paulo
Kairo
Tiencsin
Birmingham
Boston
Berlin
Shenjang
San Francisco
Jakarta

USA
Nagy-Britannia
Japán
Franciaország
Kína
Argentína
USA
Szovjetunió
India
USA
Kína
Japán
Olaszország
Mexikó
USA
India
Brazília
USA
Olaszország
Szovjetunió
Nagy-Britannia
Brazília
Egyiptom
Kína
Nagy-Britannia
USA
Németország
Kína
USA
Indonézia

1960
Népesség
12,3
8,7
6,7
5,4
5,3
5,0
4,9
4,8
4,4
4,0
3,9
3,8
3,6
3,1
2,9
2,9
2,9
2,8
2,8
2,6
2,5
2,4
2,4
2,4
2,3
2,2
2,1
2,1
2,0
2,0

Agglomeráció

Állam

New York
Tokyo
London
Shanghai
Paris
Buenos Aires
Los Angeles
Moszkva
Peking
Chicago
Osaka
Calcutta
Mexikóváros
Rio de Janeiro
Sao Paulo
Milánó
Bombay
Kairo
Philadelphia
Tiencsin
Detroit
Leningrád
Nápoly
Shenjang
Jakarta
Hongkong
Manchester
Birmingham
San Francisco
Boston

USA
Japán
Nagy-Britannia
Kína
Franciaország
Argentína
USA
Szovjetunió
Kína
USA
Japán
India
Mexikó
Brazília
Brazília
Olaszország
India
Egyiptom
USA
Kína
USA
Szovjetunió
Olaszország
Kína
Indonézia
Hongkong
Nagy-Britannia
Nagy-Britannia
USA
USA

Népesség
14,2
10,7
9,1
8,8
7,2
6,8
6,5
6,3
6,3
6,0
5,7
5,5
5,4
4,9
4,7
4,5
4,1
3,7
3,6
3,6
3,5
3,5
3,2
2,9
2,8
2,6
2,6
2,5
2,4
2,4

Forrás: World Urbanization Prospects 1990

1970-re már három olyan város van, melynek lélekszáma túlhaladta a
tízmilliót, míg a legnagyobb harminc városban élők együttes száma elérte a 200
millió főt. Az utolsó helyhez már a tíz évvel azelőttihez képest egymillióval
több, 3,4 millió lakos kellett. Lényeges változások zajlottak le az összetételben
is: a fejlett térségek (USA, Nagy-Britannia) két-két nagyvárosa (San Fransisco,
Boston, illetve Manchester, Birminghan) kiesett a legnagyobbak csoportjából,
míg helyükre három, fejlődő térségből származó város (Szöul, Manila, Delhi) és
– utolsó helyre és epizódszerűen – Madrid került be. Az államokat tekintve a
tendencia ugyanaz: az USA és Kína már együttesen vezeti a mezőnyt, India
felzárkózott a harmadik helyre, míg Angliát már csak London képviseli (csak az
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5. helyen). Ekkor már a Föld lakosságának csaknem 5,5%-a élt a legnépesebb
30 városban.
1980-ra ez az arány már megközelítette a 6%-ot, az abszolút szám pedig a
negyedmilliárdot. Tokyo átvette a vezetést New Yorktól, a 10 milliónál
népesebb városok száma ötre nőtt. Az utolsó helyhez szükséges lélekszám
további egymillióval növekedett és elérte a 4,4 millió főt. A szerkezeti
átalakulások is lényegesek voltak: a mezőny egyharmada kicserélődött. A
fejlődő világból öt város (Lima, Bangkok, Karachi, Teherán és a speciális
helyzetű Isztambul) került fel, míg a fejlett térségek egyre fogyatkozó
képviselői közül Detroit, Philadelphia, Madrid és Nápoly, valamint a speciális
helyzetű Shenjang esett ki (9. táblázat).
9. táblázat. A világ 30 legnagyobb agglomerációja lélekszámuk sorrendjében
(1970 és 1980) millió fő
1970

Sorrend

Agglomeráció

Állam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

New York
Tokyo
Shanghai
Mexikóváros
London
Buenos Aires
Los Angeles
Paris
Peking
Sao Paulo
Osaka
Moszkva
Rio de Janeiro
Calcutta
Chicago
Bombay
Milánó
Kairó
Szöul
Tiencsin
Philadelphia
Leningrád
Detroit
Jakarta
Nápoly
Manila
Delhi
Shenjang
Hongkong
Madrid

USA
Japán
Kína
Mexikó
Nagy-Britannia
Argentína
USA
Franciaország
Kína
Brazília
Japán
Szovjetunió
Brazília
India
USA
India
Olaszország
Egyiptom
Dél-Korea
Kína
USA
Szovjetunió
USA
Indonézia
Olaszország
Fülöp-sz.
India
Kína
Hongkong
Spanyolország

1980
Népesség
16,2
14,9
11,2
9,4
8,6
8,4
8,4
8,3
8,1
8,1
7,6
7,1
7,0
6,9
6,7
5,8
5,5
5,3
5,3
5,2
4,0
4,0
4,0
3,9
3,6
3,5
3,5
3,5
3,4
3,4

Agglomeráció

Állam

Tokyo
New York
Mexikóváros
Sao Paulo
Shanghai
Buenos Aires
Los Angeles
Calcutta
Peking
Rio de Janeiro
Paris
Osaka
Szöul
Moszkva
Bombay
London
Tiencsin
Kairó
Chicago
Jakarta
Manila
Delhi
Milánó
Teherán
Karachi
Bangkok
Leningrád
Hongkong
Lima
Isztambul

Japán
USA
Mexikó
Brazília
Kína
Argentína
USA
India
Kína
Brazília
Franciaország
Japán
Dél-Korea
Szovjetunió
India
Nagy-Britannia
Kína
Egyiptom
USA
Indonézia
Fülöp-sz.
India
Olaszország
Irán
Pakisztán
Thaiföld
Szovjetunió
Hongkong
Peru
Törökország

Forrás: World Urbanization Prospects 1990
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Népesség
16,9
15,6
14,5
12,1
11,7
9,9
9,5
9,0
9,0
8,8
8,5
8,3
8,3
8,2
8,1
7,7
7,3
6,9
6,8
6,0
6,0
5,6
5,4
5,1
4,9
4,7
4,7
4,5
4,4
4,4
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Forrásunk (World Urbanization Prospects 1990) 1990-es időpontra
vonatkozó összeállításában már Mexikóváros vezet (20,2 millió fő) és az indiai
Madras (Chennai) zárja a sort (5,7 millió lakos). A Top-30 több mint 300 millió
főt koncentrál, a Föld összlakosságának több mint 6%-át. A strukturális
átalakulás továbbra is dinamikus: a csoportban már mindössze 8 város tartozik a
fejlett térségek képviselői közé. (Jellemző, hogy London már csak a 23. helyen
található…) Az elit csoportból kiesett Hongkong, Leningrád és Milánó helyére
Dacca, Lagos és Madras jutott a legnagyobb harminc város közé, míg az
államok közül India veszi át a vezető szerepet (4 város), Kína és az USA (3-3
város) csak ezután következik.
A 2000-re vonatkozó akkori prognózis szerint már csaknem 400 millió főt
koncentrál a Top-30, és a bekerüléshez 7,5 millió lakosra van szükség. A Föld
össznépességének mintegy 6,5%-át tömörítő városcsoportban Londonnak már
csak az utolsó hely jut, 21 olyan város van, amelyeknek a lélekszáma túlhaladja
a tízmilliót, köztük kettőé (Mexikóváros mellett Sao Paulóé) a húszmilliót is.
Az elit-csapatból kiesett Chicago és bekerült oda Bangalore – folytatva az
eddigi tendenciát. Ennek megfelelően már csak hét város képviseli a fejlett
országokat, többségüket az USA és Japán (2-2 város) adja. India (5) és Kína (3)
fölénye kifejezetté válik (10. táblázat).
Az ENSZ néhány év múlva revideálta prognózisait és az agglomerációs
határok időközben végrehajtott változtatásait is figyelembe véve számos
módosítást hajtott végre a számokat és a sorrendet illetően is. A 2010-re
vonatkozó becslés szerint Tokyo van az élen (28,9 millió fő) és Madras (8,4
millió lakos) zárja a sort. A legnagyobb városokat koncentráló csoportba már
csak négy olyan város fér be”, melynek kevesebb mint tízmillió lakosa van,
ezzel szemben a 20 milliónál népesebb városok száma eléri az ötöt. New York
már csak a kilencedik, Európát pedig csupán Moszkva és Paris képviseli. A
nagyvárosoknak az államuk összes városi népességéhez viszonyított aránya
éppúgy eltérő, mint az átlagos évi növekedési ütem. 2010-re a Top-30-ban már
több mint 460 millió ember él, a Föld lélekszámának csaknem 7%-a. India (5)
és Kína (3) vezet az államok közötti megoszlásban, míg a fejlődő országok, más
tekintetben a trópusi, szubtrópusi övben elhelyezkedő centrumok túlsúlya
nyilvánvalóvá vált (11. táblázat).
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10. táblázat: A világ 30 legnagyobb agglomerációja lélekszámuk sorrendjében
(1990 és 2000) millió fő
Sorrend

1990
Agglomeráció

Állam

2000
Népesség

Agglomeráció

Állam

Népesség

1.

Mexikóváros

Mexikó

20,2 Mexikóváros

Mexikó

25,6

2.

Tokyo

Japán

18,1 Sao Paolo

Brazília

22,1

3.

Sao Paolo

Brazília

17,4 Tokyo

Japán

19,0

4.

New York

USA

16,2 Sanghai

Kína

17,0

5.

Sanghai

Kína

13,4 New York

USA

16,8

6.

Los Angeles

USA

11,9 Calcutta

India

15,7

7.

Calcutta

India

11,8 Bombay

India

15,4

8.

Buenos Aires

Argentína

11,5 Peking

Kína

14,0

9.

Bombay

India

11,2 Los Angeles

USA

13,9

10.

Szöul

Dél-Korea

11,0 Jakarta

Indonézia

13,7

11.

Peking

Kína

10,8 Delhi

India

13,2

12.

Rio de Janeiro Brazília

10,7 Buenos Aires

Argentína

12,9

13.

Tiencsin

Kína

9,4 Lagos

Nigéria

12,9

14.

Jakarta

Indonézia

9,3 Tiencsin

Kína

12,7

15.

Kairó

Egyiptom

9,0 Szöul

Dél-Korea

12,7

16.

Moszkva

Szovjetunió

8,8 Rio de Janeiro

Brazília

12,5

17.

Delhi

India

8,8 Dacca

Banglades

12,2

18.

Osaka

Japán

8,5 Kairó

Egyiptom

11,8

19.

Paris

Franciaország

8,5 Manila

Fülöp-sz.

11,8

20.

Manila

Fülöp-sz.

8,5 Karachi

Pakisztán

11,7

21.

Lagos

Nigéria

7,7 Bangkok

Thaiföld

10,3

22.

Karachi

Pakisztán

7,7 Isztambul

Törökország

9,5

23.

London

Nagy-Britannia

7,4 Moszkva

Oroszország

9,0

24.

Bangkok

Thaiföld

7,2 Osaka

Japán

8,6

25.

Chicago

USA

7,0 Paris

Franciaország

8,6

26.

Teherán

Irán

6,8 Teherán

Irán

8,5

27.

Isztambul

Törökország

6,7 Bangalore

India

8,2

28.

Dacca

Banglades

6,6 Lima

Peru

8,2

29.

Lima

Peru

6,2 Madras

India

7,8

30.

Madras

India

5,7 London

Nagy-Britannia

7,5

Forrás: World Urbanization Prospects 1990
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11. táblázat. A világ 30 óriásvárosának adatai (1990-2010)
1990

Sorrend
2000ben

Nagyvárosok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Tokyo
Sao Paulo
Bombay
Shanghai
Lagos
Mexikóváros
Peking
Dacca
New York
Jakarta
Karachi
Manila
Tiencsin
Calcutta
Delhi
Los Angeles
Szöul
Buenos Aires
Kairó
Rio de Janeiro
Teherán
Bangkok
Isztambul
Osaka
Moszkva
Lima
Paris
Hyderabad
Lahore
Madras

Népesség
(millió fő)
25,0
18,1
12,2
13,4
7,7
15,1
10,9
6,6
16,1
9,2
7,9
8,9
9,2
10,7
8,2
11,5
11,0
11,4
8,6
10,9
6,7
7,1
6,5
10,5
9,0
6,5
9,3
4,1
4,2
5,3

2010

Részarány a
városi
népességből
(%)
26,24
16,16
5,66
4,45
20,29
24,60
3,60
35,20
8,54
17,35
21,01
33,32
3,06
4,97
3,78
6,09
35,09
41,14
37,48
9,76
20,09
58,34
19,07
11,00
43,05
22,65
1,91
11,05
2,44

Népesség
(millió fő)
28,9
25,0
24,4
21,7
21,1
18,0
18,0
17,6
17,2
17,2
17,0
16,1
15,7
15,7
15,6
13,9
13,8
13,7
13,4
13,3
12,9
12,7
11,8
10,6
10,4
10,1
9,6
9,4
8,8
8,4

Részarány a
városi
népességből
(%)
27,14
15,08
6,07
3,58
20,91
18,64
2,97
32,65
7,23
15,77
18,94
32,24
2,59
3,91
3,88
5,84
32,41
37,57
33,38
8,05
16,37
52,10
18,14
9,95
41,26
20,87
2,34
9,83
2,08

Átlagos évi
növekedési
ráta 19952000
0,82
1,77
3,68
2,76
5,41
0,80
2,89
5,30
0,39
3,49
3,94
3,25
3,04
1,65
3,36
1,16
0,92
1,02
2,17
0,95
2,93
3,06
3,53
0,00
0,69
2,43
0,15
4,48
3,86
2,13

Forrás: United Nations 1993. World Urbanization Prospects: The 1992 Revision;
Estimates and Projections of Urban and Rural Populations and of Urban
Agglomerations.
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6. Európa pozícióinak változása
Összegzésül az rögzíthető, hogy Európa pozíciója a XX. századig mind a
népesedést, mind a városodást, mind pedig a nagyváros-fejlődést tekintve
domináns a Földön. Ezt a helyzetet először az amerikai ikerkontinens módosítja,
de szignifikánsan csak a II. világháborút követő radikális átalakulások
változtatják meg. Ez átalakulások alapja a demográfiai robbanás, a gyarmati
rendszer felbomlása, a világgazdaság drasztikus átformálódása, a termelés
bővülése és a munkamegosztás elmélyülése. E folyamatok együttes hatására
Európa részesedése a világ népességéből a több száz éve stabil 20 % fölötti
értékből a XXI. század elejére egytizedére esett vissza és a prognózisok további
részarány-csökkenést vetítenek elénk. Hasonló a helyzet a városodási rátával és
a nagyvárosi népesség-aránnyal is. csak példaként: amíg a XIX. században a
legnépesebb világvárosok zöme európai volt, addig 1920-ra már csak 40%,
2010-re pedig 10% (tehát mindössze három város!) volt európai a Top30-ban
(12.táblázat).
Az átrendeződés, Amerika majd Ázsia látványos előretörése, Afrika
jelentkezése, a világ akciócentrumainak átalakulása, a nagyvárosok a tágabb
értelemben vett gazdaság szervezésében és irányításában betöltött egyre
nagyobb szerepe, a folyamatok közötti egyre erőteljesebb pozitív korreláció
sajátos nézőpontból igazolja aggodalmunkat az öreg kontinens jövőjét illetően:
a régió pozíciója visszahozhatatlanul a múlté, az újnak még a körvonalai is
ködösek.
12. táblázat: Európa legnagyobb városai (agglomerációi) a Top-30-ban
1920 és 2010 között
A Föld
Időpont

Európa

a
a városok
a
városok lélekszáma városok
száma
(millió)
száma

Részarány (%)

Lélekszámváltozások (%)

a városok
lélekszáma
a
a városok
(millió)
városok
előzőhöz
lélekszáma
száma
átlagos
összesen
város
23,7
2,0
40,0
45,6
-

1920
=
100

1920

30

52,0

12

1950

30

115,2

9

34,8

3,9

30,0

30,2

46,8

146,8

1960

30

160,0

8

38,9

4,8

26,7

24,3

11,8

164,1

1970

30

20,0

7

40,5

5,8

23,3

20,3

4,1

170,9

1980

30

242,8

6

38,9

6,5

20,0

16,0

-4,0

164,1

1990

30

304,0

4

31,4

7,8

13,3

10,3

-19,3

132,5

2000

30

383,8

4

34,6

8,6

13,3

9,0

10,2

146,0

2010

30

561,8

3

31,8

10,6

10,0

5,7

-8,1

134,2

Forrás: Az eddigiek alapján saját számítások
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(AGRÁRGEOGRÁFIAI ÉS ETNOGRÁFIAI JEGYZETEK A
GÖRÖGORSZÁGI KECSKÉKRŐL)
DR. VIGA GYULA – DR. VISZÓCZKY ILONA

Görögországi szárazföldi részén és szigetein még turistaként sem kerülheti
el a kutató, hogy a táj és a mezőgazdálkodás kapcsolatának, s az
agráretnográfiának olyan elemeivel találkozzon, amelyek szembetűnően más
rendszerben és már formában működnek, mint a Kárpát-medence tájain. Ilyen a
kecsketartás is, amivel még az is találkozik, aki nem mozdul túl messze a
tengerpart strandjaitól. Azon túl, hogy ez az igénytelen állat jószerével a
domesztikáció kezdetei óta kísérője az embernek,1 a Kárpát-medence tájain
évezreden át ambivalens viszonyban volt mind a parasztok termelő
tevékenységével, mind az erdőkkel. A szántó-vetők kényszerből tartották,
jelenléte szociális gondokat jelzett, az erdőkből pedig tiltották: csupán Tagányi
Károly erdészeti oklevéltárában mintegy 400 irat foglalkozik a kecskék erdei
kártételével. 2 Közismert, hogy a kecske főleg a félsivatagi és sztyeppei
nomadizmus és a mediterráneumi transzhumance rendszeréhez kötődik, s
kevéssé jellemző az alpi és a kárpáti pásztorkodásra. Vagyis geográfiai zónák
szerint eltérő a jelentősége, 3 s a fejlett mezőgazdaságú tájakon élők úgy
tekintenek a kecskére, mint a gazdaságtörténet reliktumára. A Földközi-tenger
és az Égei-tenger térsége hálás terepe a kecsketartás tanulmányozásának.4
1. Számos alkalom és megfigyelés szükséges annak elfogadásához, hogy
egy idegen tájon élő ember gazdasági tevékenységében több ezer éves
mezőgazdasági rendszer működésének elemei ismerhetők fel, amelyek
egyszersmind az egész (európai) agrárkultúra gyökereit is jelentették, beleértve
valószínűleg Köztes-Európa neolitizációjának históriáját is.5 Mindebben a
földrajzi feltételek domináns szerepet játszottak – a hegyvidék megőrizte a
pásztorkodás tradicionális formáit és extenzív takarmánybázisát, a klíma egész
évben biztosította a legeltetést és a szabadban való tartást, a mezőgazdálkodás
rendszere alapvetően nem rendelte organikusan egymás mellé a földművelők és
1

Bökönyi 1974., Matolcsi 1975.
Tagányi 1896.
3
Enyedi 1964. 50., Lásd még: Berezowski 1959. 79-82.
4
1996 óta jószerével minden nyáron másfél-két hetet tölthettünk Görögország szárazföldi részének
tengerpartján, ill. Kefalónia, Kréta, Rodosz, Kosz szigetén, de megfordultunk Ithaka, Lefkada, Santorini,
Szimi szigeteken is. Helyzetünkből eredően, elsősorban az állattartás technikájának megfigyelésére volt
lehetőségünk.
5
Sümegi 1996.
2
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a pásztorok tevékenységet –, ami persze nem akadályozta meg sem a
haszonvétel eltérő formáinak létrejöttét, sem a változó társadalom és gazdaság
kisebb-nagyobb hatásainak érvényesülését a mezőgazdaságban. (A történeti
ökológia számára többé-kevésbé elfogadott tétel, hogy az azonos földrajzi
környezetben élők csoportjai eltérő életmódot követhetnek, s nem
szükségképpen azonos az alkalmazkodásuk, a létfenntartásuk formája.6

1. kép. Kecskelegelő (Kefalónia, 2009. (A képek a szerzők felvételei)

Túl azon a triviális tényen, hogy a görögországi szárazföld és a szigetek
kecsketartásának megfigyelése számos vonatkozásban magyarázattal szolgál
ennek az igénytelen háziállatnak a nagy területen való – ám szélsőséges
regionális eltéréseket mutató – elterjedtségére és rendkívüli alkalmazkodó
képességére, 7 az igénytelen tartásmódjának ellent mondó hasznosításának
formáira és jelentőségére,8 s még számos általánosabb összefüggésre is
figyelmeztet. Részben arra, amire D. B. Grigg hívta fel a figyelmet: a mai
működő mezőgazdasági rendszerek némelyikének eredete legalább tízezer évre
nyúlik vissza, s hogy a mezőgazdaság jelenlegi képe az egész világon láthatóan
magán viseli a múlt nyomait. Ő emlékeztetett arra is, hogy a legutóbbi száz évet
leszámítva, a föld népességének mintegy 4/5 része a városokon kívül élt, s léte –
közvetlenül vagy közvetve – a mezőgazdaságtól függött. (Még ma is az
6

Anell 1964. 7-9.
Viga 1999.
8
Összegzően: Viga 1981., Viga 1983.
7
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foglalkoztatja a Föld népességének mintegy felét.) S ezek a parasztok az utolsó
évszázadot leszámítva, lassan reagáltak a technikai és gazdasági változásokra.9
Nem kevéssé fontos az a mentalitástörténeti szempont sem, hogy a Föld
különböző tájain – időben is változó – alapvetően más a kultúrában élő
embercsoportok viszonya a térhez, más a termőföldhöz és a (haszon)állatokhoz,
s más a termelőtevékenység révén és/vagy a természetben megszerzett
élelemhez. A juh- és a kecskesajt, az olajbogyó és a „tenger gyümölcsei”
mediterrán térségbeli szerepét, jelentőségét egészében aligha értheti meg az
öreg kontinens északabbi részén nevelkedett ember.10 Végül csupán utalunk rá,
de szándékkal nem merülünk el a földrajzi környezet és a benne élő ember
viszonyának rendkívül szerteágazó problematikájában,11 mert úgy gondoljuk,
hogy írásunk önmagában igazolja – a jelen kötet ünnepi funkciójához is
igazodva – elkötelezett figyelmünket a kérdéskör iránt.

2. kép. Teraszos olajliget és kecskelegelő (Kefalónia, 2009.)

2. A kecsketartásban ma is megfigyelhetők archaikus vonások, sőt,
alkalmanként úgy tűnik, hogy az állattartás ezen ágazata nem változott az elmúlt
évezredek során, s mintha nem is lenne lehetősége a korszerűsítésének. Az
azonban, hogy a kecskét – a 21. század elején – számunkra már szokatlanul
ridegnek tűnő módon (is) lehet tartani és hasznosítani, korántsem jelenti, hogy
9

Grigg 1980. 13.
Vö.: Braudel 1985. 101-336., Hoffmann 2001.
11
Csak az említés szintjén: Keményfi 2004., Lepetit 2002., Pounds 2003. 23-85. Példaértékű ebben a
vonatkozásban: Frisnyák 1990.
10
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ne lennének intenzív formák a tenyésztésében, vagy ne lennének változások
gazdasági szerepében és jelentőségében. Sőt, kifejezetten nagy átrendeződés
zajlott a (juh- és) kecsketartásban az elmúlt évtizedekben. Míg Földünk
hagyományosan jelentős kecsketartó országaiban az állomány stagnálása,
többfelé visszaesése volt megfigyelhető, addig néhány fejlődő országban a
tartás jelentős fejlődést mutatott. Európában a kecskeállomány az elmúlt
évtizedek során jellemzően csökkent – a haszonállatokon belüli részesedése
feltétlenül –, a Föld egész területén viszont jelentősen megnövekedett ennek az
igénytelen haszonállatnak a jelentősége. Amíg azonban az Óvilág nagyobb
részén a tejéért tartják, addig a többi kontinensen a húsellátásban kap fontos
szerepet. 12 A világ tejtermelésében a kecsketej – hasonlóan a juhtejhez –
csekély részt mondhat magáénak: jelenleg az összes kifejt tejnek kb. 2 %-át
adja. (2005-ben 12,4 millió tonna). Az Európai Unióban a kecsketartás öt
tagállamban koncentrálódik: Görögország, Spanyolország, Franciaország,
Olaszország és Portugália adja az EU kecskeállományának 95 %-át.13
1. táblázat. A világ kecskeállománya, 1970-2000 (millió)14
Világ
Afrika
Európa

1970
375,90
113,63
11,92

2000
722,22
213,55
15,35

A haszonvétel vonatkozásában azonban árnyalt regionális – földrajzi,
agrárgazdasági, kulturális és mentális – történeti folyamatok húzódnak meg a
számadatok mögött. Leszámítva a Földközi-tenger térségének juh- és
kecsketartásra alapozott gazdasági zónáit, Európa más tájain a síkvidéki
mezőgazdálkodók számára a kecske tartása ma is jellemzően idegen, növekvő
tartása nem ritkán szociális gondokat sejtet. Amíg Nagy-Britannia Írország
területén elsősorban húsállat a kecske, a délebbi tájakon dominánsan tejelő
jószág. Az egyértelmű, hogy az ökológiai állattartásban – a helyi földrajzi
adottságoknak megfelelően – jelentős szerep juthat a közeli jövendőben is a
kecskének. 15
A bennünket leginkább érdeklő Görögország múlt századi állományában is
megfigyelhetők változások, de az a 20-21. század fordulójára ismét magas
értéket mutat a kecskék száma. 2005-ben a görögök tartották az Európai Unió
kecskeállományának felét, miközben az adott évben 353 %-kal nőtt az ország
sertésállománya, és 52 %-kal a tojótyúkok száma is.16

12

Papp 2007. 17-18.
Papp 2007. 17.
Roderick et al. 2006. Idézi: Földes 2008. Vö. még: www.cheezio.hu
15
Földes i. m. 18.
16
Földes i. m. 18-20., Papp 2007. 17-18.
13
14
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2. táblázat. Görögország kecskeállománya, 1935-2000 (ezer)17
1935
1970
2000

5.286
4.050
5.610

A kecskehús Görögországban a húsfogyasztás 20 %-át, a kecsketej pedig a
tejtermelés 25 %-át teszi ki napjainkban. 18 Bár az EU tagállamok állattartásának
belső szabályozása és támogatása jelentősen befolyásolja tenyésztők
lehetőségeit, az állomány létszámának alakulása gyakran regionális
folyamatokat is tükröz. Jó példa erre Kefalónia szigete: az 1953-ban
bekövetkezett nagy földrengést követően – a térség gyenge megtartó ereje okán
is – folyamatosan csökken a sziget népessége, így a legeltető állattartás,
hangsúlyosan a juh és a kecske fokozatosan elfoglalja a korábbi teraszos
földművelés és gyümölcskultúra, nem ritkán a szőlőművelés területeit is.

3. kép. Kőbe vájt ólak és karámok (Lambi, Rodosz, 2007.)

17

Számított adattal rendelkezünk a 19-20. század fordulójáról is, miszerint 1.199 (ezer) volt a görögországi
kecskeállomány létszáma, ami akkor vezette az európai államok statisztikáját. Rodiczky 1905. 6. 1935-ben a
többi haszonállat száma (ezer): szarvasmarha 957, ló 361, szamár 378, juh 8.185, sertés 624, bivaly 59. 2004ben 5.185 ezer darab kecskét számláltak a görögök, ami kiemelkedően magas szám Spanyolországhoz (2.992
ezer), Franciaországhoz (1.218 ezer) vagy Olaszországhoz (978 ezer) viszonyítva is. B. B. 2005. 16.
18
Görögországban az elmúlt években átlagosan 450-500 ezer kecskét vágtak le. Ezzel párhuzamosan – az EU
normái és az olcsó bulgár és román hús miatt – gyakorlatilag nincs húsexport az országból. Papp 2007. 17.,
Az EU Sheep and Goat Forecast Group ülésének jegyzőkönyve, Brüsszel, 2004. november 29.
www.agrarkamara.hu
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4. kép. Kecskelegelő és ól (Kosz, 2008.)

3. Görögország területének felszínét 1500-200 méter magas, jellemzően
karsztos hegyek képezik, amelyeket közéjük ékelődő, kisebb-nagyobb
termékeny medencék tagolnak. A magas hegyvidék és a keleti medence
kontinentális klímával bír, a többi területen pedig a meleg nyarú, s enyhe,
csapadékos telű mediterrán éghaltat jellemző. Az utóbbi térség a mediterrán
típusú – többféle földművelési rendszert alkalmazó – mezőgazdaság jegyeit
mutatja, amelynek fontos jellemzője, hogy a megművelt terület nagyobb részén
gabonaféléket termesztenek, de a mezőgazdasági célokra használt térség
jelentős részén legeltetés folyik, s annak túlnyomó többsége legelő. Kevés a
szarvasmarha, domináns a juh és a kecske tartása, amelyek olyan takarmányon
is megélnek, amin a szarvasmarha nem tartható. Az állattenyésztés fejlesztését
évezredek óta két tényező akadályozza: a nyári szárazság és a jó legelő hiánya.
Az előbbit a különböző népcsoportok a transzhumálással igyekeztek
egyensúlyozni: télen és tavasszal a síkvidéki területekre, nyáron pedig a hegyek
közé hajtották a nyájakat. Korlátozó tényező az is, hogy még jelenleg is
elszakad egymástól az állattenyésztés és a földművelés: nincs olyan hüvelyes,
ami a vetésforgóba illesztve állati takarmányozásra szolgálna, és helyreállítaná a
talaj termőképességét. A térségben termesztett növények zöme az emberi
fogyasztást szolgálja. A külterjes búzatermesztés és a legeltető állattartás
hozadékát támogatja az emberi fogyasztásban a gyümölcsök és a kertek haszna
(gyümölcsök, szőlő, füge, olajbogyó). Vagyis, jószerével évezredek óta minden
faluban gabonaféléket termesztenek, juhot és kecskét tartanak, szőlőt művelnek
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és olajbogyót termesztenek. (Az olajfa és a szőlő a meredek oldalakon is megél,
az utóbbi persze sok munkát igényel. 19)
A görög hegyvidék jelentős része alkalmas a kiskérődzők legeltetésére, a
szigetek némelyike pedig egészében valóságos kecskelegelő. Ez a
gazdálkodásnak egy állandó és biztos eleme, inkább az volt a feladat, hogy a
megtelepülő embercsoportok – akik jellemzően hajón vitték magukkal az első
kecskéket is – milyen tevékenységgel tudnak alkalmazkodni a táji feltételekhez.
(Jó részük soha nem volt önellátó a legalapvetőbb mezőgazdasági cikkekből
sem.)
Ebben
a
mezőgazdasági
struktúrában nem meglepő, hogy
Görögország magasabb térszínein,
nyáridőben
lépten-nyomon
kecskenyájakat, ill. laza, szétszórt
csoportokban legelő állatokat lát a
turista. Beleértve ebbe a forgalmas
főutakat is: az utak átvágásai, a
szurdokok fölött, vagy azok alatt a
meredek lejtőkön legelnek. Ma is
gyakori a vegyes nyájak – juhok és
kecskék – legeltetése. A kecske
nem csak hátsó lábain állva,
felágaskodva rágja le a fák alsó
ágainak hajtását, de gyakran látni a
ferdén nőtt, akár a tengerhez közeli
fákon állva rágcsáló állatokat is. A
5. kép. Vadkecske ábrázolása mykénei
karsztos felszínek gyér gyepe, a
kerámián (Kr. e. 12-11. század. Rodosz
vékonyka
talajon
alig
város múzeuma)
megkapaszkodó cserjék hajtásai
éppen úgy élelmet jelentenek a kecskének, mind az időszakos vízfolyásokban
megtelepedő gyenge növényzet száraz maradéka. A forgalmas utak forgalmát
kerítésekkel igyekeznek biztosítani a legelő állatoktól – ezzel együtt, nem ritka
az országúton kóborló állat például a szigeteken sem –, a jellemzően szűk
völgyekben települt hegyvidéki falvak házai fölött azonban nyitott a tér, s a
kecskék csak inni és a fejés idejére térnek haza. Bár a kutatók egy része nem
fogadja el ezt a véleményt, nagyon könnyen elképzelhető a keveredés a vad
kecskefajták, ill. egyedek, és a háziasított társaik között. Hegyvidéken legelnek
a nyájak a funkciójukat vesztett teraszos részeken is, nem ritkán az
olajligetekben nőtt gazos fűtermésen. Az olajligetek állapota – hasonlóan a régi
szőlőültetvényekhez – tükrözi leginkább az elhagyott falvak világát,
19

Grigg 1980. 120-125.
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egyszersmind jelezve, hogy a sok száz éves olajfák bármikor új közösségeket
tudnak táplálni, ha arra igény támad. A síkvidékeken gyakran látni
pányván/láncon tartott kecskéket, amelyek a rekkenő hőségben kisült növényzet
maradványait legelik. Ez utóbbi tájakon – beleértve például Kréta, Kos, Rodosz
sík völgyeit is – a szarvasmarha szerepe jelentősebb. S nem csupán igaerejét és
tejét alkalmazzák, de jellemzőnek mondható trágyájának hasznosítása is. Az
apró, alkalmanként csak néhányszor tízméteres hosszú és széles gabonaföld
tarlóján, pányván tartják a teheneket, amelyek a levágott gabonatorzs között
kisarjadó, rendkívül szegényes gyomot legelik, s időről időre odébb kötik őket.

6. kép. Kecskenyáj a tengerparton (képeslap)

A kecsketartás enyhelyei, építményei – már ahol egyáltalán vannak ilyenek
– a lehető legprimitívebbek. Az állatok védelmét az erdősült részeken
kitisztított, szűkös, esetleg hevenyészett kerítésekkel óvott térségek adják.
Sokfelé ezek nem is rendelkeznek fedett építménnyel, csupán vályúk képezik a
felszerelésüket. Legtöbb helyen bábeli zűrzavar, összevisszaság emlékeztet arra,
hogy ez a haszonállat nem túl igényes az emberrel szemben. A kecskeólak
láthatóan nem szerepelnek a modernizálandó objektumok listáján, az ócska
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vashordók lemezének kiegyenesítésével nyert fedőanyag már luxusnak számít
ebben a kategóriában.
Külön is meg kell említenünk azokat a jelenségeket, amelyeket néprajzi
irodalmunk korábban a „barlangi állattartás” problematikájába sorolt. 20
Görögország hegyes tengermelléki tájain számtalan szép példáját láthatja ennek
az érdeklődő. A tagolt felszínben – nem ritkán a tenger szintjéhez nagyon közel
– kisebb-nagyobb barlangokat, nyílásokat formáltak a természet erői, hasonlóan
enyhelyként szolgálnak a karsztos felszín töbrei, de maguk a sziklafalak is. A
lehető legprimitívebb tartásmódra emlékeztetnek ezek a formák, amelyeket
látva könnyű magunk elé képzelni az Odüsszeia korát és világát, a barlangból
juhnyáját egyenként a szabadba engedő, megvakított Polüphémosz környezetét.
4. 2003-ban egy közös közleményben mutattuk be, hogy egy másik
haszonállat, a szamár miként vált Görögországban sajátos turisztikai
szimbólummá.21 Az a történet alapvetően más, mint a kecskéé, mégis vannak a
kettőnek rokon vonásai. A szamár mára elveszítette egykori gazdasági
jelentőségét: a vontatás és a teherhordás – beleértve a földrajzi környezet
részleges átalakítását is – jószerével mindenütt modernizálható a világon.
Európa északabbra fekvő részeiből nyáron a meleg tengerekhez vándorló
turisták számára – akiknek legfeljebb távolabbi elei hasznosították a nagy fülű
teherhordót –, könnyen vált a Görögország szimbólumává a Földközi-tenger és
az Égei-tenger medencéjének egykor általános haszonállata, amit ráadásul a
görögök is szimbólumukként kezdtek terjeszteni képeslapokon, könyvekben. 22
A kecske jelentősége az öreg földrész más tájain ugyancsak nem közelítette
meg a mediterrán térségben játszott szerepét. Azok az éhínségek, történelmi
kataklizmák ismeretlenek már a 20. század második felében élt európaiaknak,
amelyek időszakosan fontossá tették a „szegény ember tehenét”. Vagyis, ebben
az esetben is egy némiképp egzotikus haszonállatról van szó, s hogy a vele való
találkozás megérinti az északiakat, azt a görögországi boltok, bazárok polcain
végtelenül sokféle változatban fellelhető kecske figura, s a – különösen a
szigeteken gyakori – képeslapok igazolják. Az itt bemutatott, Kefalóniát
népszerűsítő képeslapon a feltűnően erős testű, nagy szarvú kecskebak úgy
jelenik meg a sziget szimbólumaként, mint egykor a címerállatok. Más lapok
hangsúlyosan együtt mutatják a tengert és a kecskéket, markánsan érzékeltetve,
hogy a görög földet ezek együtt szimbolizálják. Ám a kecsketartás – szemben a
szamár hasznosításával – nem lett idejétmúlt, szerepe nagy területeken nem volt
kiváltható másfajta gazdasági tevékenységgel, más haszonvétellel. Görögország
kiterjedt vidékei ma sem hasznosíthatók más módon, mint a juh és a kecske
legeltető tartásával, ezek az állatok nem veszítették el korábbi jelentőségüket, s
20

A kérdést Földes László exponálta a hazai etnográfiában. Földes 1960. 629. Vö.: Gunda 1962. 448-451.
Lásd még: Viga 1986. 156-161.
21
Viga – Viszóczky 2003.
22
A turizmus kulturális hatásairól összegzően lásd: Fejős (szerk.) 1998. kötet tanulmányait.
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hasznosításuk bármikor „aktualizálható”: komplementer jellegű mind a
földművelő gazdálkodással, mint más gazdasági tevékenységekkel. A
magashegyi térségekben a kiskérődzők tartásának nincs valód alternatívája. Az
állattartás archaikus hagyománya itt a jelen is, szemben Európa más tájaival,
ahol – a parasztok termelő tevékenységének előzményeként és kísérőjeként –
sokszor csak sejthetjük ennek az igénytelen jószágnak a jelentőségét. S ez az,
ami a tartásmód és a haszonvétel konzervatív jegyeit is megőrizte. Vannak
persze törekvések a modernizációra – például a tejfeldolgozás és -értékesítés
újfajta szervezeti formái (szövetkezetek) –, de a tartásmód korszerűsítése nem
jelent érdemben több gazdasági hasznot, mint a másként nem hasznosítható
térszínek legeltetéssel való használata. Számunkra azért érdekes a kecsketartás
régies elemeinek megfigyelése, mert úgy véljük, hogy azok a majd 10 ezer
évvel ezelőtti domesztikáció földrajzi-ökológiai környezetét és emberikulturális cselekvéseit idézik fel. 23

7. kép. Kefalónia szimbóluma

Az viszont, hogy a görög múzeumok tárlóiban rendkívül gazdag kecske
ábrázolások figyelhetők meg az elmúlt évezredek népességének kerámia és fém
tárgyi anyagán, mégiscsak arra figyelmezteti a távoli – többnyire a tengerparton
fürdőruhában pihenő – vendéget, hogy ez a különös állat az ember históriájának
egyik legrégebbi társa, az őket tenyésztő mediterrán népek pedig az emberi
kultúra, különösen az agrárium korai története egyik legfontosabb időszakának
a letéteményesei.
23

Hoffmann 1998. 102-109.
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