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Tisztelt Tanár Úr, kedves Árpád!
Téged köszöntünk ma e kötettel is, amely a 60. születésnapod alkalmából
rendezett tudományos konferencia előadásait tartalmazza.
Téged, a földrajztudóst, akinek széleskörű munkásságát publikációk, szakmai tanulmányok őrzik.
Téged, a kiváló turisztikai szakembert, aki nélkül ma nem lenne olyan színes és tartalmas Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai kínálata.
Téged, aki Nyíregyházán létrehoztad a felsőfokú turisztikai szakképzést és
alap és középfokú oktatások sora fémjelzi – a határon innen és túl – fáradhatatlan tanári munkádat.
Téged, aki pótolhatatlan szerepet vállalsz Magyarország turizmusának alakításában, és aki nélkül ma nem büszkélkedhetnénk az egyre több vendéget
vonzó szatmári hagyományőrző, értékteremtő rendezvényekkel, a falusi vendégfogadás, a megye kulturális, történelmi és természeti kincseit bemutató egyre gazdagodó turisztikai kínálattal.
Téged köszöntünk, a TANÁR URAT, AZ EMBERT, aki szerény, csendes
halk szavával, önzetlenségével káprázatos tárgyi tudásával napról-napra értéket
teremt és példát mutat nem csak a mának, hanem a jövőnek is!

Kedves Árpád!
Szeretettel köszöntünk mi mindannyian, akik tisztelünk, szeretünk – és kívánunk Neked nagyon sok boldogságot, további sikereket és jó egészséget a 60.
születésnapod alkalmából!

Tisztelettel és barátsággal:
Pál Béla
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DR. HANUSZ ÁRPÁD HATVANÉVES
FRISNYÁK SÁNDOR

Hanusz Árpád tanszékvezető főiskolai
tanár, a hazai turizmusfejlesztés és az idegenforgalmi szakemberképzés kiemelkedő
egyénisége hatvanéves. Ez egy olyan időpont, amikor a pályatársak áttekintik és
értékelik az ünnepelt eddig elért eredményeit. Hanusz Árpád méltatójaként – látszólag – könnyű a helyzetem, mivel majd’
négy évtizede ismerem, másrészt nehéz,
mert kapcsolatunk alapján elfogultsággal is
vádolhatnak. 1968-tól 1971-ig tanítványom, 1974-től pedig beosztott kollégám
volt, és 2000-től a közvetlen főnököm.
Ez alatt a hosszú idő alatt folyamatosan figyelemmel kísértem munkásságát és lehetőségeimhez mérten segítettem-egyengettem előrehaladását. Tehetségét és kitűnő szervező képességét korán felismertem és igyekeztem számára olyan
feltételeket
biztosítani,
amelyek
meggyorsították kibontakozását és szakmai fejlődését. Már főiskolai hallgatóként is
nagyszerű közösségben élt: az évfolyam kb. 60%-a egyetemen folytatta tanulmányait és több mint ¼-e a diploma megszerzése után néhány éven belül doktorátust is
szerzett. Ebből az évfolyamból kikerült tanárok ma is sikeresen tevékenykednek:
többen a felsőoktatásban dolgoznak, gimnáziumi és ált. iskolai igazgatók, tudományos kutatók, szaktanácsadók, tankönyvírók és közéleti emberek.
Hanusz Árpád – évfolyamtársaihoz hasonlóan – első generációs értelmiségi. A szüleitől örökölt értékrend és életforma-modell (pl. a munkaszeretet és
küzdőképesség) alapvetően meghatározta mentalitását.
1946. március 4-én Ipolytölgyesen földműves családban született. Iskolai
tanulmányait szülőfalujában és Vácott végezte, majd az érettségi (1964) után
Budapesten dolgozott, ill. a nyugati határszélen katonai szolgálatot teljesített.
A geográfia és a pedagógusi életpálya iránti érdeklődése korán kialakult, s ezt
egyrészt gyermekkori élet- és mozgástere, az Ipoly-völgy, a Börzsöny és a Dunakanyar, másrészt tanárainak személyes példamutatása alakította-formálta.

Frisnyák Sándor

Főiskolai évei (1967-1971) alatt a termelőszférában és a katonaságnál szerzett
tapasztalatai nagy előnyére váltak: rendszeretetével, fegyelmezett tanulmányi és
társadalmi munkájával magára vonta az oktatók és a diáktársainak figyelmét.
Kitűnő alkalmazkodó- és szervező képességét hamar bizonyította: pl. másodéves korától magára vállalta az évfolyam terepgyakorlatainak és tanulmányútjainak megszervezését. Bekapcsolódott az 1968-ban alapított Mendöl Tibor Földrajzi Diákkör munkájába is, ahol több alkalommal tartott referátumot terepmunkáiról és a tudománytörténet témaköréből. Diplomája megszerzése (1971) idején szándékaim ellenére nem volt lehetőségem a tanszéken tartani, viszont javasoltam az akkor meghirdetett főigazgatói titkári munkakörbe. Kovács József
főigazgató – ismerve Hanusz Árpád TIT-beli munkásságát – javaslatomat elfogadta. (Itt kell megemlítenem, hogy a negyedik évfolyamot egyéni levelező
hallgatóként végezte és a TIT-ben a szervező titkári szerepkört látta el). Hanusz
Árpád főigazgatói titkárként több, mint másfél évtizedig, 1989 augusztus 1-jéig
dolgozott. Közben elvégezte az egyetemet (1973), majd tanársegédi (1974), a
doktorálás (1978) után adjunktusi (1979), később docensi (1985) kinevezést
kapott. Hatalmas munkabírását jelzi az is, hogy diplomája megszerzésétől 1990ig kollégiumi nevelőtanári állást is vállalt. 1990-től pedig egészen napjainkig
kollégiumi igazgatóként is dolgozik. 2000-ben – miután a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetében 1999-ben sikeresen megvédte PhD disszertációját –
főiskolai tanári és tanszékvezetői beosztásba került.

Balról jobbra: Kozma Ferenc, Dobány Zoltán, Göőz Lajos, Boros László, Hanusz
Árpád, Balogh Béla András, Kádár László, Frisnyák Sándor, Kormány Gyula.
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Dr. Hanusz Árpád hatvanéves

Tanszéki munkáját a tartalmi és módszertani korszerűsítésre való törekvés
jellemzi. Oktatói tevékenységének első évtizedében a természeti geográfia témaköréből (pl. ásvány- és kőzettan, vízföldrajz, geomorfológia stb.) tartott gyakorlati foglalkozásokat. Ma már kevesen emlékeznek arra, hogy Hanusz Árpád
természetföldrajzosként indult, karsztmorfológiával és barlangkutatással foglalkozott, és 1974-ben a tanszéken megalakította a Karszt- és Barlangkutató Diákkört, majd az ezt követő években a Bükk-fennsíkon kutatótáborokat szervezett.
Ilyen irányú munkásságát a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társaság is elismerte: 1982-ben Hanusz Árpádot választmányi tagsággal tüntették ki. Az 1980as évek közepétől a térképtan, a regionális társadalom- és gazdaságföldrajz, az
idegenforgalom földrajza és a falusi turizmus témaköréből tart előadásokat.
A témaváltás nemcsak az oktatómunkáját érintette, a kutatómunkája is egyre
inkább a társadalom- és gazdaságföldrajzra koncentrálódott. Először a megye
agrárföldrajzát (ezen belül a dohánytermesztés gazdaságföldrajzát) dolgozta fel,
majd felkérésre iparföldrajzi és területfejlesztési kérdésekkel foglalkozott. Kutatási eredményeiről a Nyírségi Földrajzi Napok rendezvényein és más konferenciákon számolt be, több előadása nyomtatásban is megjelent.
A 80’-as évek elején dr. Vasváry Artúr TIT választmányi titkár kezdeményezésére országjárás-vezetői tanfolyamot indítottunk a tanszéken. Az előadások
jelentős részét Hanusz Árpád tartotta, majd néhány év múlva a tanfolyam szervezését és vezetését is átvette. Az idegenforgalom és ennek terület- és gazdaságfejlesztő hatásának vizsgálata ez idő tájt vált Hanusz Árpád kutatási programjává.
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Frisnyák Sándor

A tanfolyamvezetést és az idegenforgalommal kapcsolatos kutatómunkáját
nagyban segítette, hogy gyakorló idegenvezetőként és túraszervezőként már
gazdag tapasztalatokkal rendelkezett. Hallgatóink kötelező és fakultatív-jellegű
tanulmányútjait is nagy hozzáértéssel és szakmai felkészültséggel vezette. 1974től napjainkig a tantervileg előírt terepgyakorlatokon kívül rendszeresen szervezett nyári – négy-öt hetes – külföldi tanulmányi kirándulásokat. Így pl. a Kárpát-medencében, a Balkán-félsziget és a Mediterráneum országaiban, Észak- és
Nyugat-Európában, a Szovjetunió több tagállamában tettek nagyobb – a tanárjelöltek földrajzi valóságismeretét gazdagító – utazásokat.
A nyári „sátorozó” utakra a régebben végzett hallgatók is visszatértek. A tanszéken folytatott idegenforgalmi oktató és kutató tevékenységének híre túllépte
a város és a megye határait, az ágazat irányító-szervező testületei és intézményei
is egyre intenzívebben igényelték Hanusz Árpád munkáját. Kormányzati és
egyéb felkérésre részt vett az országos idegenforgalmi koncepciók, fejlesztési
tervek kidolgozásában, a nemzetközi (pl. a magyar-ukrán) kapcsolatok építésében. Tevékenysége elismeréseként a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, az Észak-alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság és az Észak-alföldi
Régió Lovas Turisztikai Egyesület alelnökévé választotta.
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Dr. Hanusz Árpád hatvanéves

Sokat fáradozott annak érdekében is, hogy az idegenforgalom földrajza beépüljön a tanárképzés programjába. Erre az 1990-es években került sor, amikor
az egységes főiskolai földrajztanárképzés tantervéről áttértünk a tanszék önálló
tantervére. A „Bevezetés az idegenforgalom földrajzába” c. tantárgyát kezdetben speciális kollégiumként hirdettük meg, majd – több szemeszteres tantárgyként – az általános iskolai földrajztanárképzés részévé vált. Részt vett az akkreditált felsőfokú idegenforgalmi szakmenedzser-képzés tananyagának összeállításában és Nyíregyházán az ilyen irányú képzés megindításában. Hanusz Árpád
az idegenforgalom elméleti és módszertani kérdéséről, területfejlesztő hatásairól
nemcsak a Nyíregyházi Főiskolán tart előadásokat. 1998-tól meghívott előadóként tanít a Kodolányi János Főiskolán (Székesfehérvár), a Gazdasági Főiskolán
(Budapest), továbbá a szerencsi és a nyírbátori gimnázium speciális tagozatán.
A falusi turizmus témaköréből gyakorlati-jellegű tanfolyamot vezet Kárpátalján
és Erdélyben, ezen kívül rendszeresen tart előadásokat olyan mikrorégiókban,
ahol most alapozzák-szervezik a falusi vendéglátást és a különböző fesztiválokat. Említést érdemel az is, hogy 1994-1999 között – más tantárgyak mellett – a
beregszászi Magyar Főiskolán, 1995-től 1999-ig a miskolci Nagy Lajos Király
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Frisnyák Sándor

Magánegyetem földrajz-ökológiai tanszékén – ahol a vezetői feladatokat is
ellátta – az idegenforgalom általános és regionális földrajzát tanította. A magánegyetem (korábbi nevén Bölcsész Egyesület) Hanusz Árpádot 1997-ben díszdoktorrá választotta.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falusi Turizmus Szervezet elnökeként
aktív szerepet vállal a megye, az egyes mikrotérségek és települések (pl. a FelsőTisza-vidék, a Záhony-Kisvárda és Mátészalka kistérség stb.) idegenforgalmi
fejlesztési tervének kimunkálásában, a pályázatok elkészítésében, a rendezvények
lebonyolításában stb. Nevéhez fűződik a dió- (Milota), a lekvárfőző- (Szatmárcseke), a tök- (Nagydobos), a halászlé- (Túristvándi), és a tirpákfesztivál, a rendkívül látványos gyümölcskarnevál (Nyíregyháza), továbbá a lovas-bemutatók és a
böllér-versenyek kezdeményezése és ezek megrendezésének előkészítése. A nagy
tömegeket mozgató idegenforgalmi rendezvényekhez kell sorolnunk az évek óta
népszerű Szenke-parti nagyvásárokat (Penyige) és a Felső-Tisza-vidék gasztronómiájának budapesti bemutatkozásait is, szintén Hanusz Árpád közreműködésé12

Dr. Hanusz Árpád hatvanéves

vel. A fesztivál-szervező falvak közül Milota – a településért és polgáraiért végzett folyamatos kimagasló tevékenységének megbecsülése és tisztelete jeléül –
2005-ben Hanusz Árpádnak a község díszpolgára címet adományozta.
Hanusz Árpád első publikációja három évtizeddel ezelőtt, 1976-ban egy
helyi periódikában jelent meg „A dohánytermesztés Szabolcs-Szatmár megyében” címmel. Napjainkra a tudományos és ismeretterjesztő cikkeinek száma
több mint ötvenre emelkedett. A szerkesztésemben megjelent monográfiák,
tanári segédkönyvek és konferencia-kötetek rendre tartalmaznak Hanusztanulmányokat is, elsősorban az idegenforgalom témaköréből (pl. Kazincbarcika földrajza 1978, Szabolcs-Szatmár megyei földrajzi olvasókönyv 1979, Budapest és a megyék földrajza 1984, Rátka – Egy hegyaljai német telepes falu
1992, Tállya monográfiája 1994, Rátka - Ein deutsches Dorf in Tokaj-Hegyalja
1995, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája 1996, Az Alföld történeti
földrajza 2000, A Nyírség és a Felső-Tisza-vidék történeti földrajza 2002, Szerencs és környéke 2002, Szerencs és a Zempléni-hegység 2003, Nyíregyháza
2003, Szerencs, Tokaj-Hegyalja kapuja 2005 és Szerencs monográfiája 2005).
Egyéb írásainak jelentős része a Nyírség, a Felső-Tisza-vidék és Kárpátalja
idegenforgalmi értékeire hívja fel a figyelmet. A hazai idegenforgalom – ezen
belül a gyógyturizmus – 18-19. századi történelméről, az idegenforgalmi nevezetességeinkről a külföldi konferenciákon is sok előadást tartott (Berlin 1997,
Nyitra 1998, Pozsony 1999, Csíkszereda 1999, Rozsnyó 1999, Munkács 2002,
Gyergyószentmiklós, Nagyszőlős, Nagyvárad, Kassa, Kolozsvár, Révkomárom,
Visk stb. 2004-2005).
Hanusz Árpád három- és fél évtizedes oktatói, tudományos és közéleti
munkásságának eredményeit, gyakorlati jelentőségét mind a geográfus, mind
pedig az idegenforgalmi szakma pozitívan értékeli (ezt bizonyítják a hivatalos
elismerések, pl. 1985-ben a Pro Geographia, 2002-ben a Pro Turismo, 2004ben a Nyíregyházi Önkormányzat Bencs Kálmán-díja, 2005-ben Ukrajna Turizmusáért és 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje és
több más kitüntetése is). 2005 nyarán a Magyar Földrajzi Társaság Miskolcon
tartott közgyűlésén – pedagógiai, kutatói és ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként – Hanusz Árpádot országos választmányi taggá választották.
A Hanusz Árpád pályaképvázlata nem lenne teljes, ha megfeledkeznénk
Feleségéről, Nagy Enikő földrajz-biológia szakos tanárról – az egykori diáktársról –, aki nagy megértéssel és szeretettel biztosítja az önképzés, az alkotómunka
és a közéleti szerepvállalás nyugodt családi feltételeit.
Dr. Hanusz Árpád hatvanadik születésnapján – kollégáim és a Magyar
Földrajzi Társaság elnöksége nevében is – szívből gratulálok, további munkásságához jó egészséget, boldogságot és sok sikert kívánok.
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AZ INFRASTRUKTÚRA ÉS A TURIZMUS NÉHÁNY ÖSSZEFÜGGÉSE
ABONYINÉ PALOTÁS JOLÁN

Napjainkban a turizmus világméretekben is nagy jelentőségű és dinamikusan növekvő gazdasági tevékenységnek minősíthető. Bármely aspektusból tanulmányozzuk nagyon sok embert érint közvetlen és közvetetten mind résztvevőként, mind pedig az ágazatban foglalkoztatottak számát illetően. A világ GDP
termeléséhez való hozzájárulásáról bár csak becsült értékeink vannak, de az
bizonyos, hogy jóval meghaladja a 11 %-ot. A turizmusban eszközölt beruházások növekedése, az életszínvonal, az életminőség javulása és számos tényező
azt sugallja, hogy a súlyát, jelentőségét jelző paramétereinek további gyors
emelkedése várható a jövőben is.
Magyarország turizmusa is növekvő jelentőségű. Nemcsak a foglalkoztatásban, a GDP termelésben, a keresletélénkítő, - a külföldi működő tőke vonzó
hatásában stb. fontos, hanem hozzájárul a területfejlesztéshez (s ezen belül,
különösen az infrastruktúra fejlesztéséhez) is.
A turizmus fejlődésére ható tényezők száma igen nagy, maga a fejlődés is
nagyon összetett kérdés, sok megnyilvánulása van. Ezért érthető, hogy elméleti
és gyakorlati szakemberek sokasága foglalkozik e témakör valamilyen aspektusával. A rendelkezésünkre álló szűk keretek miatt dolgozatunkban ennek csupán
egy metszetét (annak is egy szűk területét) kívánjuk vizsgálni. Ez pedig az infrastruktúra és az idegenforgalom kapcsolata.
Az infrastruktúrát jelen esetben a legtágabban kívánjuk értelmezni. Felfogásunk szerint az infrastruktúra azon hálózatok, objektumok, létesítmények,
berendezések, ismeretek, intézmények rendszere, valamint ezek tevékenysége
és az általuk nyújtott szolgáltatások, amelyek a gazdaság működéséhez, valamint növekedéséhez és hosszú távon fenntartható versenyképességének emeléséhez, a lakosság életviteléhez, életminőségéhez nélkülözhetetlenek, illetve
szükségesek” (Abonyiné Palotás Jolán) (1).
A turizmus olyan nemzetgazdasági ágazat, amelynek pontos meghatározása
még vita tárgyát képezi. Egyesek a fogalmat szűkebben, mások tágabban értelmezik. Az Idegenforgalmi Világszervezet és az Interparlamentáris Unió 1989ben elfogadott Hágai Nyilatkozata szerint: „a turizmus magába foglalja a személyek lakó- és munkahelyen kívüli minden szabad helyváltoztatását, valamint
az azokból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat” (Magyar Nagylexikon 1999). Választott témánk szempontjából nagyon szimpatikus
ez a megfogalmazás, annál is inkább, mert az idegenforgalomnak az infrastruktúrával történő összevetésénél ez igen tág lehetőséget biztosít számunkra.
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Az idegenforgalom, illetve a turizmus mintegy szinonimaként használatos
kifejezések. Beletartoznak a turisták saját elhatározását befolyásoló motiváló
tényezők, különböző indítékok azokkal az elemekkel együtt, amelyek a társadalmi-gazdasági-politikai helyzetükből fakadóan meghatározzák magatartásukat, helyzetüket, helyüket, de idetartoznak az idegenforgalom szervezetei is.
Bár az idegenforgalom egy nemzetgazdasági ág, (a szakirodalom „iparrá”
történő fejlődésről beszél), mégis elmondható, hogy ennél sokkal több. E többlet forrása pedig elsősorban abban rejlik, hogy nagyon sok fizikailag nem megfogható, nem kvantifikálható elemet tartalmaz, sokoldalú, jótékony hatása lehet.
Ez pedig más nemzetgazdasági ágakhoz való sajátos viszonyából ered.
A turizmus fejlődésére közvetlen, vagy közvetve szinte valamennyi infrastrukturális ágazat, illetve alágazat hatással van és viszont. Az infrastruktúra
rendszere, alrendszerei, ágazatai, vagy elemei minél fejlettebbek, annál intenzívebben segítik a turizmus fejlődését. A turizmusnak tehát (mint a gazdaság
más ágainál általában) az a kedvezőbb, ha a fejlett infrastruktúra a meglévő
turisztikai látványosságok, - a különböző régi, vagy új attrakciók - létrehozását generálja, a látogatottságot, a gazdaságra gyakorolt pozitív hatását növeli.
Ugyanakkor a turista forgalom növekedése mennyiségi és minőségi fejlesztési
igényekkel lép fel az infrastruktúra (azon belül a kitüntetett fontosságú) elemeinek fejlesztése felé. Tehát a szó szoros értelmében véve nyilvánvaló kölcsönhatásról van szó. A turizmus elemei és az infrastruktúra elemei között
szoros kapcsolat van. Hogy mi játssza a primátus szerepet, az infrastruktúra
valamilyen fejlettsége vonzza-e az idegenforgalmi termék kialakulását, vagy
valamilyen látnivaló (figyelmet érdemlő felkeresni való „hely”) követeli ki a
hasznosulásához szükséges infrastruktúrát, az esetenként vizsgálandó. Az
idegenforgalomhoz való viszony alapján is lehet az infrastruktúra megelőző,
párhuzamos és utólagos fejlődési típusba tartozó. Az idegenforgalom szempontjából a megelőző a legkedvezőbb, de az infrastruktúra nagy beruházásigénye, illetve költséges volta miatt kissé „pazarló”. Minden szempontból
helyénvaló a párhuzamos típus, amely az infrastruktúrának az idegenforgalmi
vonzerőt képező attrakcióval többnyire együtt fejlődését jelenti. Legtöbb kívánnivalót hagy maga után az utólagos típus, amelynél az idegenforgalom
nagyságát, hatékonyságát fékezi az infrastruktúra elmaradottsága, szűk keresztmetszete. Ezért több szempontból is indokolt a turizmus hatékonyságához
az infrastruktúra fejlesztésének megfelelő prioritást biztosítani.
A szakirodalom hangsúlyozza, hogy egy térség vonzereje, látogatottsági
szintje nagy mértékben függ az általános, illetve a speciális infrastruktúrájának
a fejlettségétől.
Azt is mondhatnánk első, durva megközelítésből, hogy minél fejlettebb egy
térség infrastruktúrája - egyéb elemek azonossága esetén - annál kedveltebb a
„hely”, nagyobb vonzerőt gyakorol a turistákra.
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Melyek ezek az általános, illetve speciális infrastrukturális elemek?
E téren nagyon vegyes képet fest a szakirodalom. Lengyel Márton pl. a turizmust befolyásoló infrastruktúrát két nagy csoportba osztja.
Az első csoportba a szűkebb értelemben vett turisztikai infrastruktúrát
sorolja (ezek az út-, a víz-, az elektromos hálózat, a távközlési- és a csatornahálózat), a másodikba pedig a tágabb értelemben vett turisztikai infrastruktúrát, mint pl. a szálláshely, az étkezés, a kereskedelem és egyéb turisztikai szolgáltatások. Hangsúlyozza, hogy az utóbbiak az alapokra épülnek és a turizmust
közvetlen kiszolgáló ágazatoknak tekinthetők (9).
Mások a színvonalas turizmushoz szükséges infrastruktúrát úgy csoportosítják, hogy alap (közlekedés és környezetvédelem) és un. turisztikai infrastruktúra. Az utóbbi a szállás, étkezés, kereskedelem és egyéb.
C. Kaspar turisztikai infra- és szuprastruktúráról beszél. Az infrastruktúrához sorolja a turisztikai közlekedési eszközöket is (a fogaskerekűket, a függővasutakat, stb.), a helyi idegenforgalmi létesítményeket (a vendégek pihenését,
sportolását befolyásoló pályákat, fürdőket, séta- és futóutakat, stb.), a szórakozó
helyeket, a konferenciaközpontokat, az információs szolgáltatásokat. Szuprastruktúrán a szállás- és az ellátó rendszert érti (9).
Michalkó Gábor ezt a felosztást fejlesztette tovább, amikor infrastruktúráról, elsődleges- és másodlagos szuprastruktúráról beszél. Az elsődleges
szuprastruktúrán a kereskedelmi szálláshelyeket, és a vendéglátó helyeket érti.
A másodlagos szuprastruktúrához pedig olyan szolgáltató egységeket sorol,
mint pl. utazási irodák, jegypénztárak, pénzváltók, ajándék üzletek, légitársaságok, információs irodák, stb. (9).
E sorok írójának az infrastruktúra rendszer szerű értelmezése miatt az a
véleménye, hogy az idegenforgalom akkor képez nagyobb vonzerőt, amikor az
átlagos infrastrukturális ellátottsági szint felett speciális (olykor egyedi) magas
szintű, különleges szolgáltatást is tud nyújtani. A szakirodalomban ismert az
alap- és a magasabb szintű infrastrukturális ellátás fogalma, amelyet jól
körül lehet határolni. Az egyes infrastrukturális elemek relatíve jól elkülöníthetők a két csoportba. Ezek általában a városi- és a nem városi települések ellátottságát biztosító mutatókkal jellemezhetők. Az idegenforgalom esetében pedig
nem indokolt az ellátottsági szintek valamiféle (de még kevésbé merev) elkülönítése, ugyanis ebben a szférában hatványozottan érvényesül az infrastrukturális
elemek és szolgáltatások egymásra épülése. Ez azért is igaz, mert vannak olyan
infrastrukturális elemek, amelyek a helyi állandó lakosok, a jelenlévő népesség
és amelyeket a „vendégek” vesznek igénybe. A fentiek miatt alap és a magasabb szintű infrastruktúrát a speciális idegenforgalmi infrastruktúrával tartom
indokoltnak kiegészíteni (1. ábra). Ugyancsak hatványozottan érvényes az ellátottság színvonalát megjelenítő számszerűsítő, kvantitatív elemek mellett a
minőségi (kvalitatív) elemek szerepe is.
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1. ábra. Az infrastrukturális rendszerek egymáshoz való viszonya
Szerk.: Abonyiné P. J.

2. ábra. A turizmus és az infrastruktúra kapcsolatának modellje
Szerk.: Abonyiné P. J.
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Napjainkban a turizmus egyik legprosperálóbb nemzetgazdasági ágazat, vele szemben nagyok a társadalmi elvárások, ez további perspektívát biztosít számára. Fellendítése gazdasági fejlődést gerjeszt és területi fejlődést eredményez.
Meggyőződésünk, hogy a turizmusban rejlő tartalékok feltárását követően
új fejlesztési elképzelések, új szolgáltatási igények, majd pedig új szolgáltatások
jelennek meg. Ez egy olyan körforgás, ahol valamely turisztikai látványosság
felkelti az érdeklődést, ez további attrakciók létrehozását mozgatja, amely
megint újabb és újabb komplex destinációk létrehozását serkenti. Mindezt lehetővé teszi az infrastruktúra fejlettsége, de közben az új turisztikai látványosságok kikövetelik, „elősegítik” az infrastruktúra továbbfejlődését (2. ábra).
A megközelíthetőség, mint a turizmus versenyképességének egyik kiemelt
tényezője
A turizmus versenyképessége nagyon sok aspektusból közelíthető meg. A
témakörrel foglalkozók eltérő tényezőket említenek, különböző komponenseket
súlyoznak, a fejlesztések során eltérő prioritásokat állítanak fel. Tasnádi József
közgazdász szerint (10) a turizmus versenyképességének legfőbb meghatározói:
● az ismertség:
- információ
- kommunikáció
● a küldőhely:
- szükséglete
- indítéka
- kereslete
● a fogadóhely turisztikai kínálatának:
- vonzereje
- szolgáltatásai és
● a fogadóhely megközelíthetősége:
- közlekedési kapcsolatok
- távközlési kapcsolatok.
A fogadóhely jó megközelíthetősége
A fentiek bár egymással kölcsönhatásban, együttesen hatnak, mégis vizsgálati célból ki kell emelnünk az egyes komponenseket azért, hogy alaposabban
körbejárjuk, hogy mélyebben megvizsgáljuk. Ezzel az adott tényező fontosságát
hangsúlyozzuk, tudva azt, hogy önmagában nem tudna érvényesülni, nem volna
képes érvényesíteni a jótékony hatását.
A jó megközelíthetőség más szférák fejlődésére is kedvezően hat, de az
idegenforgalom szempontjából különösen felértékelődik a jelentősége. Sőt az
elérhetőség szerepe szakadatlanul növekszik, vele szemben újabbnál újabb kihí19
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vások jelentkeznek. A gyors, kényelmes, biztonságos, de azért megfizethető
közlekedési lehetőség minden korban mást jelentett.
A hazai közlekedés fejlettsége a XIX. század közepéig a fejlett európai
térségekhez viszonyítva igen elmaradott volt. A vasúthálózat kiépítése azért az
1900-as években nálunk is gyakorlatilag befejeződött.
A közúthálózat kiépülése sokkal korábban indult és lassú, elhúzódó volta miatt
tovább tartott, illetve napjainkban is tart. Sőt a rendszerváltozás óta (vagy
méginkább az utóbbi években) bekövetkezett felgyorsulása ellenére várhatóan még
néhány éven belül sem fejeződik be. Közben a vasúti közlekedésünk elavulttá vált,
nem elég gyors, nem eléggé környezetkímélő, biztonságos, illetve kényelmes.
A hazai polgári légi közlekedés igazán az 1930-as évektől indult meg eleinte
a budaörsi repülőtér központtal. 1950-től már a Ferihegyi Repülőtér lett hivatalosan a nemzetközi repülőterünk (a belföldi járatok, a környező országokba irányuló, valamint a transz- és interkontinentális járatok) központja. A „kezdetektől”
jelentős mennyiségi és minőségi változások játszódtak le a légiközlekedésünkben,
amelyek nagymértékben befolyásolták az idegenforgalom alakulását.
A települések fejlődésében is évszázadok óta fontos szerepet játszott azok
megközelíthetősége. Azok a települések, amelyek más térségekkel vasúti összeköttetésben álltak, saját pályaudvaruk, állomásuk volt, vagy amelyekben szilárd
burkolatú utakon lehetett eljutni, gyorsabban fejlődtek, míg a rosszabb
közlekedésföldrajzi helyzetűek mintegy leszakadtak a dinamikusan fejlődő
térségektől. Tehát a különböző térségek, illetve a különböző települések közti
forgalom kialakulásának infrastrukturális lehetősége lendületet adott a fejlődéshez. Gyakran megoszlott a személyszállítási feladat a vasút és a közút között,
míg ha valamelyik közlekedési ágazat hiányzott, gyakran a másik is el tudta
látni a szállítási feladatokat valamilyen (vagy a kívánt) szinten.
Az elmúlt évtizedek során a hazai turistaforgalom dinamikus növekedésében is fontos szerepet játszott a közlekedési ágak fejlődése, a személygépkocsi
állomány nagyságának megugrása, a vízi közlekedés néhány mutatójának javulása, valamint a légi közlekedés nagyon ütemes fejlődése. Nemcsak a központi
(Ferihegy I., II.) repülőtér fejlesztése hatott pozitívan, hanem a rendre kialakult,
vagy kiépítés alatt álló regionális repülőterek is.
A légiforgalom turizmust érintő igen pozitív hatású változását jelentette pl. a
fapados légi járatok megjelenése. Ezek térhódításával sokkal olcsóbban lehet
eljutni távol fekvő területekre is. Ezáltal az utazók száma és gyakorisága is ugrásszerűen megnőtt. A diszkont légitársaságok tevékenységének elterjedésével új
utazási szokások, tömegesebbé váló utazások (növekvő volumenű utasszám), új
struktúrák és új tendenciák alakultak ki. A szakirodalom már régóta bizonyítja a
repülőterek gazdaságfejlesztő hatását, de az is kimutatott, hogy pl. az Európai
Unió idegenforgalmi központjaiban a repülőtér fejlesztések lényeges turisztikai
célú forgalom növekedést eredményeztek (Franciaország, Spanyolország, Görögország, s újabban Magyarország). Tehát a repülőtérfejlesztés az idegenforgalom
pozícióit a XXI. században nagymértékben erősíti.
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Magyarországon pl. a sármelléki repülőtér elsősorban a dunántúli termál
fürdőkre szállítja a turistákat. A veszprémi repülőtér elhelyezkedése is jó az
idegenforgalom szempontjából, ugyanis a Balatonhoz közeli fekvése jól szolgálja az üdülők kényelmes utazását. A Pécs-pogányi repülőtér is jelentős arányban turisztikai célú utasforgalmat bonyolít le.
A Szegedi Regionális Repülőtér megújítása is új távlatokat nyit a város és
térsége idegenforgalmának fejlesztésében. Bár napjainkban dinamikusan fejlődik
a közúthálózta és a vasúti közlekedés fejlesztése eredményeként markánsan javult
a város megközelíthetősége, mégis a régióból nagyon hiányzik egy korszerű regionális, vagy nemzetközi repülőtér. Ez a város és egész térségének versenyképességét jól szolgálja. Egyre fontosabb a közlekedési ágazatok együttműködése, az
ágazatok közti optimális munkamegosztás. A XXI. század felgyorsult világában
ebben a munkamegosztásban a leggyorsabb megközelítést biztosító légi közlekedés meghatározó szerepet játszik. Az idő pénz, az időkiesés veszteség. Amely
térség könnyebben, gyorsabban elérhető – egyéb feltételek és infrastrukturális
ellátottság azonossága esetén – az kerül ki győztesen a versenyből.
A légiközlekedés rendszertulajdonságai miatt alapjaiban mutat különbségeket minden más közlekedési ágtól. Számos jó tulajdonsága ellenére csak
egy fontos elem a közlekedési rendszerben, a térség logisztikai szerepkörének
emelésében. Forgalmának jellege és szerkezete (csak belföldi, vagy belföldi és
külföldi járatok, menetrendszerű, vagy charter közlekedés, személy vagy kereskedelmi szállítások, ezek aránya, illetve megfelelő kombinációja) nagy
mértékben befolyásolja térségfejlesztő multiplikatív hatását. Amennyiben a
Szegedi Regionális Repülőtérnél a személyszállítás nagyobb hangsúlyt kap, az
erősen hat a turizmus növekedésére, míg az áruszállítás több egyéb szférára is
hat. Maga a légi szállítás beindulása önmaga képes feltárni a területhasznosítás új lehetőségeit és számos előre nem látott területeknek is új impulzusokkal
szolgálhat. Az a tény, hogy nő a város (és a térség) imázsa, nagy lendületet
adhat a belföldről, de elsősorban a külföldről érkező vendégszám gyarapodásának. Ez az egész vendéglátásra sok vonatkozásában hatást gyakorol. Pl. új
típusú programok válnak szükségessé, több igényes szálláshelyre lesz igény,
több magas szintű kiegészítő szolgáltatást igényelnek, változást generál a
különböző eszközök, berendezések bérlési, parkolási és étkezési lehetőségei, a
sportolás infrastruktúrája, stb.
Lehetőség nyílik a markáns jelleget öltő, speciális vagy sokoldalú gyógyhatású, korszerű gyógyfürdők nagyobb népszerűsítésére, vonzerejük növekedésére, vonzáskörük kiterjesztésére. Ezeknek a gyógyfürdőknek az ismertsége és az
elismertsége nagymértékben megnőhet, ha azok koncentrált, magas szintű kulturális-, művelődési-, szórakozási lehetőségekkel (infrastrukturális ellátottsággal) kiegészülnek.
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A paraturizmus speciális infrastruktúra igénye
A paraturizmusban is óriásiak a lehetőségek. Bár Magyarország iránt viszonylag nagy érdeklődés tapasztalható e téren, megítélésünk szerint sok a kihasználatlan tartalékunk.
A fogyatékos emberek az egészségturizmusnak is potenciális vendégei lehetnek. Ha a fenti lehetőségek jobb kihasználásának feltételeit áttekintjük, akkor tulajdonképpen a jó megközelítési lehetőségre, illetve az akadálymentesség szélesebb körű elterjesztésére kell koncentrálnunk. Rádai Sándor ennek a kérdéskörnek
a specialistája olyan elméletet dolgozott ki, amelynek a lényege az, hogy a potenciális vendég egy adott pontból kiindulva egymással csaknem párhuzamosan futó
ágak megszakítás nélküli folyamatos kapcsolódás biztosításával a különböző közlekedési ágak, illetve eszközök igénybevételével jut el a kívánt célba (11). A
„lánc” szerű megközelítés lényege az, hogy az adott személy különböző szállítási
eszközök igénybevételével az otthonától a turisztikai célpontig megszakítás nélkül
„akadálytalanul” eljusson. Ehhez igénybe vehető személygépkocsi, taxi, autóbusz
vagy trolibusz, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés. Azonban nemcsak a jármű
vonatkozásában, vagy magán a pályán kell eleget tenni a speciális elvárásnak,
hanem a csomópontokban (az állomáson, a repülőtereken, a pénztáraknál, az étteremben, a csomagmegőrzőben, a ruhatárban, a váróteremben, stb.) is.
Most elsősorban csak a megközelíthetőség szempontjából szóltunk a témáról, de ez az akadálymentesítés vonatkozik a különböző lehetséges célpontokra
(gyógyfürdő, múzeum, színház, hangversenyterem, étterem, könyvtár, szálláshely, stb.) is.
A megközelíthetőség minőségi paraméterei
A megközelíthetőség kérdését az idegenforgalom esetében sajátosan kell
tekinteni. A vendégek tiszta, rendezett, kultúrált tájjal, a környezetvédelmi előírásokat maximálisan betartó lakosokkal és környezettel szeretnek találkozni. Értékelik a közlekedés biztonságosságát. Ezért fontosak a járulékos infrastrukturális
elemek is, mint pl. a váróterem, a kikötő vagy repülőtér állapota, az utak minősége és tisztasága, stb. Pl. Szegednek sokáig egyik „szégyenfoltja” volt a vasúton
érkezők számára a Nagyállomás és környéke, a maga elhanyagoltságával, rendezetlenségével, korszerűtlenségével. Ugyancsak rossz hatású a vendégekre a
Sándorfalvi út menti elhanyagolt szemétlerakó környéke, amely Szegedről az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba vezető út körül „égtelenkedik”.
Kedvezőtlenül hat a turisztikai miliőre a szegedi bunkerekhez vezető utat övező
allergén növényekkel teli „koszorú”, stb. Az igényes hazai vagy külföldi vendég a
tiszta, por- és kátyúmentes, zölddel és virággal szegélyezett, esztétikai élményt
nyújtó, ápolt, gondozott úton szeretne érkezni a célterületre, ahol élményekkel
gazdagodva pihenhet, szórakozhat, kikapcsolódhat, feltöltődhet.
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Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy az idegenforgalom húzóágazat
szerepének felismerése, fejlődést generáló multiplikatív hatásának széles körbe
történő tudatosulása miatt méltón érdemel kitüntetett figyelmet a turizmus fejlődését elősegítő és hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. A turizmus
területfejlesztő hatásának ereje többek között éppen ebben rejlik, hogy a legszorosabb kapcsolata az infrastruktúrával és a szolgáltatásokkal jön létre. Ezért kell
neki kitüntetett szerepet tulajdonítanunk a fejlesztésekor az összehangoltságra
koncentrálnunk. Egyetértünk azzal a korszerű felfogással, amely azt vallja, hogy
az idegenforgalmi földrajz fejlődéséhez a geográfia szinte minden ága hozzájárulhat. A földrajztudomány bármely ágának művelője (a népesség, a településföldrajz, az egészségföldrajz, a kultúrföldrajz, az infrastruktúra, stb.) a turizmussal kapcsolatos kérdésekre fókuszálva gondolatébresztő adalékkal tehetnek
kiegészítéseket és a turizmusföldrajzi törvényszerűségek feltárásához a specialisták hasznosítható információkkal szolgálhatnak.
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1. Bevezetés
Egyre szélesebb körű azon részdiszciplínáknak a száma, melyeket a geográfia kitermel, illetve befogad, így a földrajztudomány belső rendszere egyre
gazdagabb és egyre bonyolultabb kapcsolatrendszert mutat. A rendszerváltást
megélt Közép- és Kelet-Európa országaiban ez a változás a szovjet ideológiai
nyomás hatására évtizedekig visszafogott volt, majd szinte robbanásszerűvé lett.
Magyarországon is megjelentek azok a nyugaton már előrehaladott fejlődési
stádiumban lévő részdiszciplínák, melyek mintegy másfél évtizedes időintervallum után ma már – bár tudományáganként és kutatóhelyenként eltérő mértékben
– eredményekkel hitelesített értéket képviselnek. A politikai földrajz, a kulturális földrajz, a nőföldrajz, a sportföldrajz, az egészségföldrajz és a többi – felgyorsult fejlődésű, kiszélesedett tematikájú, vagy újonnan kialakult – tudományágak mellett különös fontosságúnak minősíthetjük a turizmusföldrajz kialakulását és fejlődését is, mely nem volt ugyan problémamentes – melyiké volt
az? – és ma sem az, de tekintve a turizmus terjedését és az ahhoz kötődő (nem
csak) gazdasági érdekeinket, nagy figyelmet érdemel.
A földrajztudomány jó néhány alapkérdése megérett az érvelő, széles körű
szakmai vitára. Több oka van, hogy ezek a viták nagyon nehezen bontakoznak
ki. Az okok közül elég utalnunk arra a körülményre, hogy elméleti kérdések
megvitatására éppen akkorra gyűjt be az ember elegendő muníciót, mikorra
minden más, a szakmával összefüggő feladat utóléri és olyan mértékben nyomasztja, hogy a kutatásra általában alig marad ideje, a senki által nem finanszírozott elméleti kérdésekkel való vesződség pedig végképp a nagyúri passziók
világába szorul vissza, elérhetetlenné válva ezáltal a szakemberek számára.
Pedig konszenzusra vezethető viták sorára lenne szükség például tudományunk tudományrendszertani helyéről, egyáltalában tárgyáról, egységes voltáról, szemléletéről, a környezettel való érdemi kapcsolatáról, belső struktúrájáról,
elnevezéséről, az egyes részdiszciplínák egymáshoz való viszonyáról stb.
Az időnként meg-megújuló kezdeményezések sorához magunk is csatlakozunk néhány alapkérdés felvetésével és vázlatos, szemléletünknek megfelelő
megválaszolásával. A szakirodalmat megadjuk, de az egyes szerzők álláspontjainak hivatkozásokkal alátámasztott kritikai elemzését egy más alkalomra hagyjuk.
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2. A földrajztudomány tárgya és szemlélete
2.1. Sztereotípiák
A földrajzzal kapcsolatban számos, többféle szinten ható tévedés, és/vagy
leegyszerűsítő sztereotípia él.
A laikus közvélemény számára, amelynek alkotó alanyai a földrajzzal csak
mint általános iskolai, jobb esetben középiskolai tantárggyal találkoztak, és
legfeljebb a média geografikumot tartalmazó hírei jelentenek körükben új információt, nem világos még a tantárgy, a szak, a tudomány eltérő volta és összefüggései sem. Pedig jószerivel a földrajzban a legnagyobbak az eltérések az
előbbi fogalmak között, így az azonosítás – éppen annak a következtében, hogy
a tudományág gyors modernizálása csak lassan érvényesül a szakképzésben, az
iskolai tantárgyban pedig alig tükröződik – tantárgy szintjére degradálja a földtudományt a laikus közvélemény értékrendjében, a tények és jelenségek leírását,
helyének megadását, adatainak összegyűjtését tulajdonítva neki.
A tudományos közvéleményt legtöbbször és leginkább az zavarja a földrajztudománnyal kapcsolatban, hogy az egyszerre természettudomány és társadalomtudomány is. A problémában kevésbé elmélyültek még úgy is megfogalmazhatják
ezt a gondot, hogy egyik része természettudomány, a másik része társadalomtudomány. Bár a második megközelítésnek még a geográfus szakmai körökben is
vannak – utolsó mohikánként – képviselői, növekszik annak a felfogásmódnak a
tere a tudományos közvéleményben, amely ugyan a földrajzot egységes, de
Janus-arcú tudományként értelmezi. (többen ezzel összefüggésben a geográfia
tudománya különösen kedvező fejlesztési feltételeinek megteremtését vélték
illendőnek Pécsett, az egykori Janus Pannonius Tudományegyetemen…)
A geográfus szakmai közvélemény is megosztott a földrajztudomány egységessége kérdésében. A szakemberek többsége a geográfia lényegének vagy
legalábbis immanens részének tekinti az egységet, az „is-is” álláspontot. E többségen belül is két álláspont különíthető el: egyesek két diszciplína integráns
egységéről beszélnek, mások – magunk is – egy diszciplína két aspektusáról. Az
unista felfogást elvető kisebbségen belül néhányan konzervatív felfogások merev szemléletű rabjai (közülük többen nem akarnak korábbi publikált – nézeteikkel szembekerülni), míg mások, életkoruktól függetlenül, érdektelennek minősítik az egységről folytatott, úgymond „akadémikus” vitát, és praktikus okokból, a tudomány szervezeti és intézményrendszerét is érintő, egyéni vagy tudományági ambíciókat is csak részben takaró indokból a földrajztudomány kettőségét, megosztásának szükségességét hirdetik.
Ezek a problémák természetesen többé-kevésbé minden tudomány fejlődésének velejárói, időnként és helyenként felerősödő, majd viszonylagos nyugalomba jutó kísérői. Megoldást csak a tudomány egészének és egyes ágainak
önfejlődése hozhat, természetesen új és új ellentmondásokat termelve ki.
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2.2. A földrajztudomány tárgya
Az ember – biológiai lény voltából fakadó szükségletei révén – csak a természetben és a természetből élhet. A természet és a társadalomban szerveződött
ember kölcsönhatása a termelőerők fejlődésével mind erősebbé válik. Ha e
bonyolult folyamatot most didaktikai okokból – három lépésre bontjuk, az alábbi megállapításokat tehetjük:

1. ábra A társadalmi-gazdasági tér kialakulása
a., Az első, preindusztriális fázisban a háborítatlan természet és a kis létszámú
emberiséget tömörítő társadalom kölcsönhatása gyenge, néhány kisebb térségtől
eltekintve, kiegyensúlyozott.
b., A második, indusztriális fázisban a termelőerők felgyorsult fejlődése nyomán a
két szférát szimbolizáló kör egymásba hatol, létrejön egy olyan új tértípus, amely
egyidejűleg mindkét szféra része. A kölcsönhatás kiegyensúlyozatlan.
c., Ebben a tértípusban mindkét szféra törvényei hatnak, mert az mindkettőnek része.
d., Ebben a tértípusban miután mindkét szféra törvényei hatnak, a törvények
érvényesülése sajátos, a másik által befolyásolt, „zavart”.
e., Ez az új tértípus új minősége. A természeti környezettel szemben nevezhetjük földrajzi környezetnek, vagy – az előbbivel szinonim jelentéssel – társadalmi-gazdasági ( természeti-infrastrukturális) térnek is.
f., Ez az új tértípus a földrajztudomány terrénuma, szerkezetének, mozgásfolyamatainak feltárása a földrajztudomány feladata.
g., A harmadik, posztindusztriális fázisban a természet-társadalom kölcsönhatás
erősödése és kiegyensúlyozódása, a földrajzi környezet, az új tér gyakorlatilag
totálissá válása következik be. A modern földrajztudomány tárgya globálissá
vált; a fizikai tér helyett a mentális jellegű, a társadalmi-gazdasági kapcsolatok
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szorosságával súlyozott távolságok útján stukturált földrajzi környezet, mint
egyre jelentősebb terrénum a tudomány rangját is szükségszerűen emeli.
h., Az ábra három lépése egy adott térség időbeli fejlődésének három stáciuma,
de más megközelítésben azt is jelentheti, hogy egy adott időpontban a társadalmi-gazdasági tér valamely térségében mindhárom stádium létezhet. Természetesen, hogy ez utóbbi – valóban – létező – helyzetben a fejlődés irányát, a kapcsolatok „fazonját a legfejlettebb stádiumban lévő térség szabja meg.
i., Felfogásunk szerint tehát a földrajz egyidejűleg természet- és társadalomtudomány, mert tárgya egy sajátos, minőségileg új tértípus, mely társadalmigazdasági-infrastrukturális természeti szférák kölcsönhatás-rendszere, így belső
strukturáltsága is sokgyökerű.
2.3. Szemléleti kérdések
Szemléleti oldalról az alábbi kérdések emelhetők ki:
a., A termelőerők fejlődését, a munkamegosztás ezt kísérő mélyülését – a legkülönbözőbb összefüggésekben – olyan gyakran emlegetjük, hogy maguk a fogalmak is közhelyekké válnak. Igazában nem gondolunk bele a folyamat lényegébe, így a termelőerők fejlődéséről sematikus kép alakul ki bennünk. Ez azt
sugallja, hogy a „t” időintervallum alatt a termelőerők fejlettségi szintje az „A”
állapotról a „B” állapotra jut, az egyes állapotokat egy-egy vonallal jellemezhetjük (2. ábra).
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2. ábra A termelőerők fejlődésének ágazati aspektusai
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Eközben háttérbe szorul az az egyébként mindannyiunk által ismert tény,
hogy a termelőerők fejlődése egyenetlen, a munkamegosztás során létrejött különböző ágazatok más-más fejlődési dinamikával rendelkeznek, és más-más az
induló fejlettségi szintjük is. Ha az előbbi, az „A” és „B” fejlettségi szintnek megfelelő egyenes, sematikus vonalakat cikk-cakk vonallal helyettesítjük, úgy, hogy e
vonal egyik része az átlagot jelentő egyenes fölé, másik része az alá kerül, akkor
kapjuk meg valójában a termelőerők fejlettségi szintjét az „A”, illetve a „B” állapotban. Az átlagos fejlettséget jelképező egyenes vonal fölé emelkedő vonalszakaszokat (csúcsokat) alfa-ágazatoknak, az ettől elmaradók bétáknak nevezve elég
jó biztonsággal prognosztizálhatjuk, hogy a „t” időintervallum eltelte után, a „B”
fejlettségi állapotban az alfaágazatoknak jóval nagyobb esélyük van arra, hogy
továbbra is alfaágazatokként funkcionáljanak (tehát megőrizzék pozíciójukat),
míg a béta típusú ágazatok továbbra is az átlagos fejlettség alatt maradnak. Természetesen strukturális átalakulás estén bekövetkezhetnek változások, ezek azonban legtöbbször valamilyen technikai-technológiai átrendeződés következményei,
vagy központi beavatkozások eredményei.
Ágazati aspektusból szemlélve megállapítható tehát, hogy a termelőerők
ágazatilag egyenlőtlen fejlődése az egyenlőtlenség továbbvitelét jelenti, illetve
új egyenlőtlenségek születésével jár együtt. Természetes, hogy az alfa és béta
típusú ágazatoknak sajátos érdekeik vannak, és ezek az érdekek az adott ágazatok helyzetével függnek össze, abból következnek.
b., Ha a termelőerők fejlődésének egységes folyamatát most nem ágazati aspektusból szemléljük, hanem területi oldalról közelítjük meg, akkor azt mondhatjuk, hogy
a társadalmi-gazdasági-történeti tényezőkomplexum hatásának eredményeképpen
koncentrálódnak az alfa, illetve más térségekben a béta típusú ágazatok (3. ábra). Ez
a koncentráció természetesen nem jelent kizárólagosságot, elegendő a különböző
tértípusok kialakulásához az alfa vagy béta típusú ágazatok túlsúlya. A két ágazattípus eltérő területi allokációjából következően a társadalmi-gazdasági tér fejlődésében is egyenlőtlenségek, regionális differenciák jönnek létre.



 


































3. ábra A termelőerők fejlődésének területi aspektusa
29

Aubert Antal – Tóth József

Az előbbiek analógiájára természetesnek tekinthető az is, hogy különböző
alfa vagy béta típusú ágazatok koncentrációjával kitűnő térségek fejlődéséhez
sajátos, az adott térség helyzetéből fakadó érdekek fűződnek.
Ez a két megközelítés, a termelőerők fejlődésének ágazati és területi aspektusa, egyenrangú. Mind az ágazati, mind a területi egyenlőtlenség kialakulása objektívnak tekinthető folyamat, mint ahogy objektívek azok az érdekek is, amelyek
a folyamatot kísérik és ágazati, területi aspektusból egyaránt értelmezhetők.
c., A földrajzi szemlélet összegezve és értelmezésem szerint azt jelenti, hogy
birtokosa
- tág, kölcsönhatásban élő összefüggés rendszerben értelmezi a jelenséget;
- értelmezésének terrénuma a társadsalmi-gazdasági-infrastrukturális-természeti
tér, a földrajzi környezet;
- a jelenségeket ágazati és területi aspektusból, egyidejűleg értelmezi;
- úgy lát mindent térben, hogy az időt soha nem téveszti szem elől.
d., Megállapítható, hogy a földrajzi szemlélet szükségessége nem korlátozható a
geográfiára. Abból kiindulva, hogy minden allokált valahol a társadalmigazdasági térben, a térrel, a térbeliséggel, a térfolyamatokkal kapcsolatos szemlélet társadalmi jelentőségű.
3. A földrajztudomány belső struktúrája
A földrajztudomány belső tagolódásával összefüggésben is számos felfogásmód ismeretes. Ezek részletes ismertetésétől eltekintenek ugyan, de általánosságban annyit szükséges leszögezni, hogy vagy a földrajztudomány tárgyával, vagy valamely szemléleti kérdéssel összefüggő ok az, aminek következtében eltérő, esetenként lényegesen eltérő felosztásának születnek; vagy pedig
egyszerűen a felosztás logikai alapja kuszálódik össze néhány szerzőnél.
A mellékelt sémával (4. ábra) bemutatott felosztás természetesen csak egy
a lehetséges variánsok közül, de olyan, mely több évtizedes kutatási és oktatási
tapasztalatra épül, és konzisztensnek látszik lenni. A séma alapján az alábbi
sajátosságok tézisszerű kiemelése célszerű:
a., Az ábrán bemutatott geográfia egységes, de a megközelítés súlypontja szerint hármas felosztása. Ezek:
- társadalomföldrajz, mely a földrajz tárgyával a társadalom oldaláról
közelítve foglalkozik;
- természeti földrajz, mely a földrajz tárgyával a természeti oldalról közelítve foglalkozik;
- reginonális földrajz, mely a földrajz tárgyával a társadalmi-gazdaságiinfrastrukturális-természeti tér (földrajzi környezet) fejlődése során
elkülönült egységei (régiók, tájak, térségek) oldaláról közelítve
komplex természti-társadalmi földrajz szemlélettel foglalkozik.
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b.,

c.,

d.,

e.,

A három aspektus mindegyikéhez és az érintkező aspektus-párok közé a
segédtudományok tömege szállítja a beépítésre és szintetizálásra váró
anyagot. A segédtudományokban való jártasság igénye ilyen nagyszámú
diszciplína esetén különösen nehézzé teszi a geográfia alkotó művelését.
A sokrétűség és sokoldalúság ugyanakkor biztosítja, hogy a végzett
szakemberek a szűkebb szakképzettségükhöz sorolható pályavariánsokon túl más társadalmi posztokat is eredményesen töltsenek be.
Az ábrán azt is feltűntettük, hogy az előbbi (horizontális) megközelítéssel szemben a geográfia aspektusai akként is értelmezhetők, hogy általános, ágazati vagy területi szempontokat helyezünk előtérbe.
Az általános, ágazati és területi megközelítési mód mint a társadalom-,
mind a természeti, mind a regionális földrajzban értelmezhető, sőt az egyes
földrajztudományi ágak nagyobb részdiszciplínáira is érvényesíthető.

4. ábra A földrajztudomány belső struktúrája
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4. A turizmusföldrajz helye
A turizmus régen és most, és bármelyik ágát tekintve is – helyváltoztatással
járó tevékenység. A helyváltoztatás nem esetleges, hanem lényegi és mindenkori velejárója a turizmusnak, így a hellyel, a mozgással (is) foglalkozó geográfia
kezdettől fogva társa a turizmusnak, más megközelítésben: a turizmusnak mindig is volt (van és lesz) földrajza.
Számtalanszor kezdünk úgy történeti visszapillantást, hogy „már a régi
görögök…”. Most is megtehetjük ezt a turizmusra vonatkoztatva és folytathatjuk az áttekintést a későbbi korok során át. Ami történetileg változott, az a turizmust mozgató célok repertoárjának bővülése, az elérhetőség javulása és a
résztvevők számának növekedése. Az utóbbival természetesen együtt jár a turizmusból származó bevételek emelkedése is. AUBERT A. (2002)-tól idézve: „
A nemzetközi turistaérkezések száma 1950-ről (25 millió fő) 2000-re megközelítette a 700 millió főt, bevételei pedig 2 milliárd. dollárról 476 milliárd dollárra
nőttek. A világ GDP-nek 12%-át, a szolgáltatások 15%-át adja. A gazdasági
ágazatok rangsorában az olaj- és gépkocsi-ipar mögött a 3. helyen áll. Több
mint 100 millió embernek nyújt munkalehetőséget a Földön, a fejlett országokban az aktív foglalkoztatottaknak az 1/10-e dolgozik a turizmusban. Növekedési
üteme meghaladja a többi ágazatét, az utóbbi 10 évben 4,5%” (AUBERT A.
2003, 143. o.).
„ A turizmuselmélet alapjai „ c. munka elején egy idézet áll Miklós Elemértől, 1929-ből, mely szerint „A magyar idegenforgalom megnevezésének ügye
megérett a sürgős, végleges megoldásra. Ehhez a kérdéshez látszólag mindenki
ért, mindenki hozzászól, mindenki jobban tudja, mit kell tenni, mindenki panaszkodik, hogy semmi sem, vagy túl kevés történt.” (MICHALKÓ G. 2004, 5. o.).
Tetteink, köztük sikereink ellenére azt kell mondanunk, figyelembe véve a turizmus gyors növekedését is, hogy aki a mostani helyzetet hasonló módon összegzi,
nem téved. A gyors növekedés, rendkívüli összetettség egyaránt oka lehet, hogy a
turizmustudomány megteremtésre és elfogadtatásra vár, egyik definiciójának
kísérlete (MICHALKÓ G. 2004b). A szerzőtől származik a turizmustudomány
elfogadható definíciója is, melyet a turizmuselmélet oldaláról fogalmaz meg: „ A
turizmuselmélet az emberek élményszerzéssel párosuló környezetváltozásával
kapcsolatos jelenségek és folyamatok holisztikus feltárásával, elemzésével és
értékelésével foglalkozó diszciplínának, a turizmustudománynak a teoretikus
kereteit foglalja magában (MICHALKÓ G. 2004b, 9. o.).
A turizmus, mint nyílt tevékenység interszektorális, mint tudomány interdiszciplináris, elemzéséhez és megértéséhez rendszerszemlélet szükséges.
(LENGYEL M. 1994, 39. o.) Komplex kutatásához mintegy húsz különböző
tudományág egyes elemeit kellene – rendszerezve – felhasználni. Az egyes
részterületeket illetően a szaktudományok közül elsősorban a földrajz, a közgazdaságtan, a statisztika, a szociológia és a pszichológia segítenek.
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Jellegzetes ábrája (5. ábra, MICHALKÓ G. 2004b, 15. o.) valóban csak alapsejteket tartalmaz, nem tükrözi (tükrözheti) a kapcsolatrendszert és az egyes „sejtek” súlyát sem, bár megállapítja, hogy a geográfia egyike a turizmus szempontjából leginkább exponált tudománynak.
A turizmusföldrajz tudományrendszertani helyének keresésére tehát olyan
időben és körülmények között kell sort kerítenünk, amikor a turizmustudomány
még kialakulatlan, nem eldönthető, hogy benne a geográfiának mekkora és
milyen szerepe lesz, másrészt ugyanakkor a formálódó, egyértelműen erősödő
turizmusföldrajz kapaszkodókat keres, definiálni törekszik önmagát. Ehhez a
definícióhoz az eddigi publikációk alapján ítélve a földrajzi (területi) aspektus
egészének hozzá kell tartoznia, függetlenül attól, hogy a mozgás kiindulási
helyéről, célterületéről vagy magáról a mozgásról van szó, és attól is, hogy a
térbeli sajátosságokkal és jelenségekkel ágazati oldalról más tudományok (is)
foglalkoznak.
A turizmusföldrajz fejlődése, tematikai gazdagodása, bár nem megtorpanásoktól mentes, egyértelmű. Sikeresen keresi a többi geográfiai tudományágazattal való kapcsolatait, a kölcsönhatásokra épülő kapcsolatrendszer az egész
földrajztudomány javát szolgálja.
Tudomásul kell azonban vennünk, hogy a turizmusföldrajz fejlődése nem
lehet zavartalan, sőt megalapozott sem a turizmustudomány tényleges megszületése, tárgyának tisztázása, fogalmi rendszerének megalkotása és elfogadása
nélkül. Más oldalról: a földrajztudomány egésze érdekelt abban, hogy egyik
ágazata egy dinamikusan fejlődő gazdasági (és nem csak gazdasági) ághoz, a
turizmushoz kötődjék.
Közös érdekünk tehát, hogy az egyébként örvendetesen szaporodó számú
részletvizsgálatok és esettanulmányok után és mellett jöjjön el az elméleti általánosítások, kutatások ideje. Ezekkel szükségképpen együtt járnak majd a régen
hiányzó tudományos viták is.
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MAGYARORSZÁG GYÓGY- ÉS ÜDÜLŐHELYEI
A DUALIZMUS KORÁBAN

BELUSZKY PÁL

A Kárpát-medence középkori, koraújkori „idegenforgalmáról”, fürdőéletéről
már írott források tanúskodnak (sőt élhetnénk a szokott fordulattal, miszerint a
Kárpát-medence római provinciáiban is fejlett fürdőélet alakult ki), de az életforma
részévé, a szabadidő eltöltésének megszokott formájává, tömegessé és általánossá a
polgárosodás nyomán, a 19. század második felében vált a vendégforgalom, igaz
ekkor is csak a felső- és középosztályok körében. Stubnyafürdő, Pöstyén, Bajmóc,
Trencsénteplic már a 16–17. században is a főurak s kíséreteik kedvelt találkozóhelye; az 1500-as évektől kezdve jelentek meg a magyarországi fürdőket ismertető
írások, a 17. században már magyar nyelven is, mint a balfi fürdőt propagáló könyvecske Scholtz Jeremiás tollából (SCHOLTZ J. 1631). A török kiűzése utáni „országépítés” során egymás után állították helyre az elpusztult, elhanyagolt fürdőhelyeket; a Nagyvárad melletti (Váradszentmárton), a középkor óta ismert és látogatott bővizű melegforrásnak a hódoltság korában tönkrement berendezéseit, környékét (a későbbi Félix-fürdőt) már 1716-ban rendbe hozatta tulajdonosa, a váradi
premontrei szerzetesház; a Cserna-patak völgyében a rómaiak által is használt
Herkulesfürdő 1735-ben épült újjá. Balatonfüreden 1743-ban emeltek fa fürdőházat
a gyógyforrások mellé (a Balatonban ekkor még nem fürdőztek), hogy aztán a 18.
század végétől fokozatosan a magyarországi – vagy legalábbis a pest-budai és dunántúli – fürdő- és társasélet egyik központjává, a dunántúli nemesség találkozóhelyévé váljon; a század végén már nagy vendégfogadók, gyógy- és sétacsarnokok,
vendéglők, báltermek, parkok, 1787 óta fürdőorvos várták a vendégeket, közöttük
nemegyszer József nádort és családját (KÓSA L. 1999). A Tapoly völgyében meghúzódó Bártfafürdő fürdőéletéről is a 16. század eleje óta tudósítanak írásos források, nagyobbszerű kiépítése azonban 1787-ben kezdődött s első fénykora a 19.
század elejére esett a lengyel és a magyar nemesség találkozóhelyeként.
A legtöbb (gyógy)fürdőhely esetében kimutatható 16–19. századi előzmények ellenére, mint említettük, a vendégforgalom a polgárosodás előrehaladásával párhuzamosan, a 19. század második felében vált tömegessé. Ennek okai
Kósa László szerint a polgári életforma és életfelfogás, a modern értelemben
vett szabadidő kialakulásában, elterjedésében keresendő: „A polgárosodással
járó differenciáltabb munkamegosztás következménye volt a modern értelemben vett szabadidő fokozatos kialakulása. A differenciálódás és a természethez
való viszony találkozása eredményezte azt a szemléleti változást is, amely ráébresztette az embereket a szabadidő fontosságára, egyszersmind a munkaidő és a
szabadidő elválasztására” (KÓSA L. 1999).

Beluszky Pál

A tömeges vendégforgalom kialakulása megkívánta még az alkalmazásban
állók számára a rendszeres évi szabadság biztosítását, a megfelelő anyagi kondíciók meglétét, s nem utolsó sorban az elfogadható közlekedési lehetőségeket, a
vasúti megközelítés lehetőségét. (Aligha képzelhető el, hogy egy budapesti
„alsóközéposztálybéli”, például egy polgári iskolai tanár családostól felkerekedve
Herkulesfürdőre, Bártfafürdőre, esetleg Tátrafüredre kocsizzon; Siófokra vasúton
– igen.) S szükség volt természetesen a „divat” kényszerítő erejére is, ami a már
felemlegetett polgári életforma részeként a 19. század második felére, a századfordulóra már kialakult.
A „tömegessé” váló vendégforgalom volumenére vonatkozóan pontos adatokkal nem rendelkezünk. A Magyar Statisztikai Évkönyv ugyan évente közölte a
gyógyfürdők, gyógyhelyek és vízgyógyintézetek vendégforgalmát a fürdőhelyek
vendégnévsorai alapján, melyek a kúrtaxát fizető vendégek adatait rögzítették.
Nem tartalmazták a kúrlisták – s így a statisztika – a futóvendégeket, a kevésbé
kiépült ill. fürdőhellyé nem nyilvánított települések, a „parasztfürdők” látogatóinak adatait (de nem fizettek kúrtaxát s így nem vették „vendégszámba” a nyaraló
családokat kísérő cselédséget sem), a városokat vígalmi célból felkeresőket s
természetesen a speciális „vendégforgalom” (pl. a búcsújárás) adatait sem. Így a
tényleges vendégforgalomnál jóval szerényebb vendégszámot eredményező statisztika szerint 1911-ben a „Magyarbirodalom” fürdőhelyeinek forgalma 320 ezer
főt tett ki (1. táblázat), közülük 300 ezret a szűkebb értelemben vett magyarországi fürdőhelyeken regisztráltak. A legnagyobb forgalmat a termálvizű fürdőhelyek bonyolították le, a Balaton-parton mintegy 70 ezer vendéget számoltak,
szemben a gyógyfürdők 200 ezer vendégével. Azonban minden bizonnyal épp a
Balatonnál „működtek” legkevésbé a kúrlisták: számos futóvendég kereshette fel
a tavat, s a parti községek egy részét még nem is nyilvánították fürdőhellyé. Szerénynek mutatja a statisztika a tengeri fürdők forgalmát is, figyelembe kell azonban vennünk, hogy a magyarországi közönség körében legnépszerűbb tengeri
fürdő, a Fiume mellett kiépült Abbázia az osztrák Isztria tartomány területén
feküdt, s a hazánkbéliek részéről ugyancsak gyakorta látogatott Velence (a Lídó
fürdőhelyei) adatai természetszerűleg ugyancsak nem szerepelnek a statisztikában. A Monarchia Lajtán-túli tartományainak fürdőhelyein a századelőn évente
hozzávetőleg 200 ezer Magyarországról érkező vendég iratkozott fel a kúrlistákra,
a felkapottabb fürdőhelyeken magyar fürdőorvosok működtek – Karlsbadban
egyenesen 16, Marienbadban öt –, magyar nyelvű ismertetők jelentek meg róluk.
Így a Monarchia egész területén a regisztrált magyarországi illetékességű fürdővendégek száma a századelőn meghaladta a félmilliót. E számok értékelésénél
figyelembe kell venni, hogy a kor divatja szerint a fürdőhelyekre utazó vendégek
többnyire egy egész hónapot, vagy akár hat hetet is töltöttek nyaralással, tehát a
honfitársaink által teljesített regisztrált „vendégéjszakák” száma 15–20 millió
lehetett csak a Monarchia területén. (Kedvelt úti célja volt még a tehetős honfitársainknak Olaszország, mindenekelőtt Velence és Róma, s talán Svájc klimatikus
gyógyhelyeit is rendszeresen felkeresték Magyarországról.)
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1. táblázat. A gyógyfürdőhelyek, gyógyhelyek és vízgyógyintézetek vendégforgalma 1911-ben*
A fürdővendégek száma
A gyógyfürdők
száma
belföldi
külföldi
összesen
1. Termálfürdők
47
94 923
16 403
111 326
2. Ásványos fürdők
92
78 454
8 557
87 011
3. Tengeri fürdők
7
6 136
359
6 495
4. Balatoni fürdők
19
68 680
1 856
70 536
5. Sziksóstavi fürdők
8
5 761
52
5 813
6. Magaslati gyógyhelyek
31
24 091
6 567
30 658
7. Vízgyógyintézetek
28
7 555
210
7 765
8. Összesen
232
285 600
34 004
319 604
*Horvát-Szlavonországokkal együtt (Horvát-Szlavonország részesedése az összes vendégforgalomból 22 731 fő).
Forrás: Magyarország Statisztikai Évkönyve, 1911. – Budapest, 1912.
A gyógyhelyek jellege

A modern értelemben vett magyarországi vendégforgalom a gyógyfürdők
látogatásával kezdődött, szűk körben már a 16–17. században. A Kárpátmedence hegykeretét sűrű törésvonal-rendszer hálózza be, ezek mentén számos
ásványos és hőforrás tör a felszínre. A vulkánikus eredetű hegységekben az
utóvulkáni működés nyomán keletkeztek melegvizű és ásványos források. Így a
20. század első évtizedéig a Felvidék és Erdély rendelkezett a legtöbb hasznosított meleg- és ásványos fürdővel (az Alföld hévízkincse csak mélyfúrásokkal
tárható fel, ezért hasznosításukra csak az első világháború után került sor). A
századelőn 139, hivatalosan is fürdőhellyé nyilvánított gyógyfürdő szolgálta a
magyarországi vendégforgalmat. (Korabeli fürdőkalauzok esetenként háromszáznál is több fürdőhelyet soroltak fel, nyilvánvalóan túllépve a hivatalosan
elismert fürdőhelyek körén.) Közülük tizenkettőnek haladta meg a regisztrált
állandó vendégforgalma az évi kétezer főt, további ugyancsak tucatnyinak az
ezer főt. 18 gyógyfürdőhely összes (regisztrált) forgalma haladta meg a kétezer
vendéget. A külföldi vendégszámot figyelembe véve azonban közülük legfeljebb
négy minősült nemzetközi fürdőhelynek három–hét és félezres külföldi vendégforgalommal: Pöstyén, Trencsénteplic, Herkulesfürdő és az országhatár közvetlen közelében fekvő Sopronsavanyúkút; e négy fürdőhelyet e szempontból követő Vízaknát csupán 798, Búziásfürdőt 366, Bártfafürdőt pedig 325 regisztrált
külhoni fürdővendég kereste fel 1911-ben.
Hazai gyógyfürdőink élén vitathatatlanul a 60-61 oC-os kénes hévizekre települt nagy múltú Pöstyén állt, forgalmát, kiépítettségét, nemzetközi jellegét, hírnevét
tekintve egyaránt. 1911-ben Pöstyénben regisztrálták a legtöbb állandó vendéget
(13 262 főt) és külföldit (7 689 főt), az összforgalomban (16 098 fő) is csupán
Herkulesfürdő előzte meg néhány vendéggel. Nagyszámú külföldi vendégét kiváló
gyógyhatásán, kiépítettségén kívül jó megközelítési lehetőségeinek köszönhette:
vasúti fővonal mellett feküdt, viszonylag közel Bécshez és Morvaországhoz.
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Bolemán István 1892-ben napvilágot látott fürdőkalauza még csak 1200-1400 vendégszobájáról tudott (BOLEMÁN I. 1892), a századelőn már negyed-félezer szoba
várta a fürdőre érkezőket. A Vág Pöstyénnel szembeni partján, hatalmas parkba
ágyazottan működő fürdő prospektusai a legmodernebb gyógyeszközöket és a fürdőélet valamennyi kellékének meglétét hirdették. Pöstyén – s a többi magyarországi
fürdőhely – helyének „meghatározásához” azonban tudni kell, hogy 1911-ben
Karsbadnak 109 ezer, Marienbadnak 92 ezer, Badennek 32 ezer, Zell am Seenek 28
ezer, Bad Ischlnek 26 ezer fürdővendége volt.
2. táblázat. Jelentősebb gyógyfürdők vendégforgalma, 1911
Fürdőhelyek*

Vendégek száma
Állandó

Ideiglenes

Összesen

Ebből külföldi

1. Pöstyén
13 262
2 836
16 098
7 689
2. Trencsénteplic
7 008
3 052
10 060
3 488
3. Herkulesfürdő
6 652
9 500
16 152
3 425
4. Félixfürdő
4 949
5 467
10 416
–
5. Hévíz
3 892
355
4 227
64
6. Búziásfürdő
3 435
4 088
7 523
366
7. Bártfafürdő
3 294
900
4 194
325
8. Harkány
3 175
5 789
8 964
6
9. Balatonfüred
3 008
–
3 008
95
10. Püspökfürdő
2 825
4 435
7 260
15
11. Vízakna
2 643
3 782
6 425
798
12. Szliács
2 005
534
2 539
34
13. Sopronsavanyúkút
1 947
3 369
5 116
3 311
14. Szováta
1 766
2 290
4 056
5
15. Ruszanda (Torontál vm.)
1 678
86
1 764
12
16. Marosújvár
1 600
5 600
7 200
–
17. Hársfalva (Bereg vm.)
1 577
42
1 619
9
18. Tarcsa
1 485
221
1 706
99
19. Vihnyefürdő
1 257
778
2 035
160
20. Borszékfürdő
1 225
607
1 832
261
21. Tenke (Bihar vm.)
1 169
–
1 169
–
22. Bázna (Kis-Küküllő vm.)
1 087
42
1 129
19
23. Alvácza (Hunyad vm.)
1 068
696
1 764
1
24. Tusnád
1 026
967
1 993
315
*A sorrend az állandó vendégek száma alapján; Büdöspatakának (Szolnok-Doboka vm.)
488 állandó vendége mellett 6030 ideiglenes látogatója volt.
Forrás: Magyarország Statisztikai Évkönyve, 1911. – Budapest, 1912.

Trencsénteplic fürdőéletéről már a 15. századból vannak híradásaink; a Vág
mellékvölgyében fakadó 36–42 oC-os kénes forrásokra települt fürdőhely a 19.
század végén tört be a legnagyobb forgalmú és hírű fürdőhelyeink közé, miután
új bérlője modernizálta a gyógyintézetet, ahol már a századfordulón elektromos
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gyógymódokat, rádiuminhalatoriumot, szénsavas fürdőt alkalmaztak. Közel
tucatnyi nagy szállodát, 2000 vendégszobát kínált a látogatóknak; a vendégek
egyharmada külföldről érkezett 1911-ben.
Herkulesfürdő híre, szolgáltatásainak színvonala, romantikus környezete (a
Vaskapu közelében, a Mehádiai- és a Godjan-hegységek közötti Csernavölgyben) ellensúlyozni tudta periférikus elhelyezkedését, a Budapesttől vagy
az osztrák és cseh-morva tartományoktól való nagy távolságot. Herkulesfürdő
volt Pöstyén és Trencsénteplic mellett a harmadik nemzetközi jellegű gyógyfürdőnk. A településektől távol keletkezett Herkulesfürdő emeletes, klasszicista,
zárt beépítésű főutcájával, 100–120 szobás nagyszállóival, többféle gyógyvizet
(kénes, konyhasós) kínáló fürdőivel, fedett promenádjával a városias jellegű
fürdőtelepek jellegzetes példája hazánkban, Karsbad vagy Marienbad szerényebb társa. (Sopronsavanyúkút külföldi vendégforgalma is felülmúlta a háromezer főt, amit elsősorban Bécsújhely szomszédságának köszönhetett.)
Balatonfüred, a reformkor talán legismertebb magyarországi fürdőhelye, a dunántúli nemesség és a tehetős pest-budaiak találkozóhelye a századelőre veszített
jelentőségéből, noha ekkor már gyógyforrásainak használata mellett a balatoni
fürdőélet is élénkült, így adottságai (gyógyvíz, tópart, tájképi szépségek) egyedülállóak, a fürdőtelep is megfelelt a kor követelményeinek (noha oly modernizációra
nem került sor Füreden, mint Trencsénteplicen, Herkulesfürdőn vagy Pöstyénben),
s forgalmi helyzete is kedvező, annak ellenére, hogy a Székesfehérvár–tapolcai
vasutat csak a 20. század elején adták át a forgalomnak (korábban a Budapest felől
érkező vendégek Siófokról hajóval keltek át Füredre). Feltűnő, hogy külföldi fürdővendég alig vetődött el Füredre. Noha a fürdőkalauzok továbbra is előszeretettel
nevezték a tóparti gyógyfürdőt az ország legelőkelőbb fürdőhelyének, Füred a 20.
század elejére a magyarországi gyógyfürdőhelyek második vonalába szorult, feltehetően a tulajdonos szűkmarkúsága, a modernizáció elmaradása, a „mondén” fürdőélet kialakulatlansága miatt (mely utóbbi épp Füred konzervatizmusának számlájára írható). A mai országterület gyógyfürdői közül Hévíz és Harkány már a 20.
század elején jelentős forgalmat bonyolított le, de vendégkörük feltehetően saját
régiójukból toborzódott, külföldi vendég igen ritkán fordult meg e fürdőhelyeken.
3. táblázat. A jelentősebb klimatikus gyógyhelyek vendégforgalma, 1911
Vendégek száma
Állandó
Ideiglenes
Összesen
Ebből külföldi
1. Tátrafüred
3 582
5 798
9 380
2 500
2. Tátralomnic
1 329
657
1 986
388
3. Tátraszéplak
1 166
1 575
2 741
667
4. Matlárháza
1 136
326
1 462
129
5. Tarpatakfüred
653
330
983
516
6. Szentiványi Csorbató
393
2 862
3 255
1 194
* A sorrend az állandó vendégek száma alapján.
Forrás: Magyarország Statisztikai Évkönyve, 1911. – Budapest, 1912.
Gyógyhely*
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Megjelenésükben, a bennük zajló „fürdőélet” jellegzetességeiben a gyógyfürdőkhöz hasonlóak voltak klimatikus üdülőhelyeink. Számuk, forgalmuk
azonban alig egyhatodát tette ki az előzőknek, noha az ország kiterjedt hegyvidékei bőséges lehetőséget kínáltak a magaslati gyógyhelyek keletkezéséhez; ám
a 20. század elejéig csupán a Magas-Tátrában alakult ki nagyobb, összefüggő
klimatikus üdülőzóna. A magaslati gyógyüdülés, ill. turizmus a gyógyfürdők
látogatásához képest későn, a 19. század második felében bontakozott ki hazánkban. A tátrai idegenforgalmat is kezdetben az itteni – nem túl „értékes”
– gyógyforrások felkeresése indította el: Ótátrafüreden a vendégforgalom szerény kezdetei a 18. század végére nyúlnak vissza, de itt is egy savanyúvíz-forrás
mellé épült fürdőház s kicsiny fürdőtelep – vadászház, kápolna, vendéglő –
fogadta az első vendégeket. Az elsősorban a turizmust, a hegymászást propagáló Magyar Kárpátegyesület megalakulása (1873) adott ösztönzést a tátrai idegenforgalomnak. Újtátrafüred és Alsótátrafüred már magaslati üdülőhelyként
keletkezett az 1870-es, 1880-as években. A következő évtizedben egy sor szálloda, szanatórium, vendéglő, s a fürdőhelyek szokványos „berendezése” is felépült az ősfenyvesben. Poprádról villamosított kisvasút könnyítette a környező
üdülőtelepek felkeresését. Újdonságként a téli sportok is megjelentek az idegenforgalmi kínálatban, s ezzel benépesült a téli szezon is. A tátrai szanatóriumok
jelentős szerepet játszottak a tbc gyógyításában is. Tátrafürednek 1911-ben már
közel 10 ezer (regisztrált) vendége volt (3. táblázat), közülük meglehetősen
sokan, két és félezren külföldről érkeztek. A Magas-Tátra „lábánál” már a 20.
század elejére klimatikus gyógyhelyek zónája formálódott (Tátrafüred, Lomnic, Széplak, Tarpatakfüred, Csorbató, Matlárháza).
A gyógyforrások a korábbi településektől távolabb különálló, „előzmények
nélküli” településeket – (fürdő)telepeket – hoztak létre. A legnagyobb fürdőhelyek zárt, emeletes épületekkel beépült, urbánus külsőt öltött településmaggal
rendelkeztek – pl. Herkulesfürdő, Pöstyén-fürdőtelep, részben Balatonfüred –,
gyakoribb volt azonban, hogy parkosított erdőkben, parkokban – a kúrpark
szinte elengedhetetlen tartozéka egy fürdőhelynek – álló épületek lazább szövedéke alkotta a telepet. (E típus jellegzetes példái a tátrai üdülőtelepek.)
Bártfafürdő régóta épülgető telepe 1893, az Eperjes-bártfai vasútvonal megnyitása, a fürdő magánbérletbe adása után vált „modern” fürdőhellyé. Központja az
1898-ban átadott, kétemeletes „gyógyház”, 60 vendégszobával, zene- és táncteremmel, társalgóval, a telep gondnokának irodájával (benne a közszemlére tett
kúrlistával, a vendégek névsorával), a fürdőház és a vízgyógyintézet, a 65 szobás Deák- és a 74 szobás Széchenyi-szálló, a „fővendéglő”, s a nélkülözhetetlen
fedett sétány. A 76 „lakház” már szórtan vette körül a fürdőtelep központját,
bennük mintegy ezer vendégszobával. Már korábban állt a kápolna, egy színházépület s a játékkaszinó. A századelőn már működött a villanyfejlesztő.
Mindez az ápolt kúrparkba ágyazva, mely észrevétlenül „ment át” a Tapoly
völgyének erdeibe. A telepen működött postahivatal, fürdő-orvos, gyógyszertár,
42

Magyarország gyógy- és üdülőhelyei a dualizmus korában

egy sor üzlet, tartottak piacot, s az említett fürdőgondnokság, ahol a vendégek
érkezésük után tiszteletüket tették, regisztráltatták magukat a kúrlistákon, kifizették a kúrtaxát, informálódtak a telep aktuális viszonyairól, a programokról
(HINTZ H. 1901).
Balatonfüreden ugyan már a 19. század első negyedében (1822-ben) épült a
tópartra egy kezdetleges kabinsor, majd a Balaton vizét is bevezették a fürdőházakba – mint gyógyvizet! –, s a század derekán már a tavi fürdőzés sem keltett
feltűnést, a vízparti fürdőélet csak a 19. század végén alakult ki hazánkban,
mindenekelőtt a Balaton déli partján. A balatoni fürdőélet kibontakozásának
előfeltételei között kell említeni a „déli vasút” megépülését 1858–1861 között,
mely vasútvonal nem csak Budapesthez hozta közel a déli tópart községeit,
hanem stabilizálta az addig berkekkel, feltöltődő öblökkel, mocsaras nádasokkal
tagolt partvonalat. Az 1863-ban megépített Sió-zsilip a vízszint állandósításával
járult hozzá a fürdőélet kialakulásához. 1865-ben mezővárosi rangot nyert Siófok, ahol a Balatonfüredre tartó vendégek a vasútról hajóra szálltak. A kiegyezés táján létesültek az első primitív fürdőhelyi alkalmatosságok (deszkakabinok,
stégek) s a nyári hétvégeken két-háromszáz vendég fürdőzött a tóban. A balatoni fürdőélet első, kb. 1890-ig tartó periódusában a fürdővendégek a falusi házaknál találtak szerény igényeket kielégítő szállásra s a tóparti falvak még nem
rendelkeztek a gyógyfürdőhelyeken szokásos kényelmi berendezésekkel. A
versenytársak – Balatonfüred és az északi part másik, kiépülőfélben lévő fürdőhelye, Almádi – nem is győzték hangsúlyozni, hogy náluk nincsenek a házak
körül ólak, istállók, trágyadombok, legyek, nincsen por, sár. Érthető, hogy a
tópartra kispénzű vendégek érkeztek, gyakran csak egy-egy hétvégére.
A (dél)balatoni fürdőélet második szakasza 1890 táján kezdődött. Siófokon
1885-ben épült az első emeletes villa; 1891-ben alakult meg a Balatonfürdő Rt.
A Társaság Siófokon, Fonyódon, Földváron nagyobbszabású parcellázásokba
kezdett, igényes villák nőttek ki a parton – pl. a földvári tóparti villasor, Fonyód-Bélatelep stb. – s kezdtek kiépülni a fürdőhelyek szokásos kényelmi intézményei (panziók, vendéglők, parkok, sétányok, kikötők stb.); a tóparton
megjelent a tehetős polgárság, sőt helyenként az arisztokrácia is. A 20. század
első évei már az „urbanizáció” jegyében teltek: megjelent a villanyvilágítás, a
vízvezeték, járdák épültek, csinosították a falvakat; 1913-ban Földvár és Lelle,
1914-ben Siófok nyeri el a gyógyfürdő-rangot. Az északi parton Füred válik a
tavi fürdőélet központjává is, s Almádi szintén a színvonalasabb fürdőhelyek
közé tartozott. A balatoni fürdőélet felvirágoztatása komoly erőfeszítéseket
követelt a vendégforgalomban érdekeltek részéről; ez magyarázza a nagy számú
„civil szerveződés” létrejöttét (Balatonszentgyörgyi Társaskör, 1895; fürdőegyesületek Földváron – 1898 –, Balatonberényben – 1889 –, Fonyódon – 1903
– stb.). A balatoni fürdőélet harmadik etapja a dualizmus utolsó éveiben kezdődött s e periódusra – az első villáknál kisebb igényeket kielégítő – magánvillák
tömeges építése a jellemző. A 20. század első évtizedében már Siófok a legláto43
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gatottabb – de korántsem a legelőkelőbb – fürdőhelye az országnak; csupán
regisztrált vendégeinek száma 1911-ben megközelítette a 30 ezret;
Balatonberény és Keszthely vendégeinek száma Trencsénteplicéhez vagy
Félixfürdőhöz hasonló (4. táblázat). A külföldi vendégek száma a balatoni fürdőhelyeken csekély volt.
4. táblázat. A jelentősebb tóparti fürdőhelyek vendégforgalma, 1911
Vendégek száma
Állandó Ideiglenes
Összesen
1. Siófok
12 116
16 810
28 926
2. Balatonberény
3 616
7 200
10 816
3. Keszthely
3 058
8 692
11 050
4. Palics (Bács-Bodrog vm.)
1 766
–
1 766
5. Balatonboglár
1 659
469
2 128
6. Balatonlelle
1 594
331
1 925
7. Almádi
1 564
323
1 887
8. Fonyód
1 322
156
1 478
9. Balatonszemes
1 190
–
1 190
10. Földvár
1 148
348
1 496
11. Balatonszárszó
982
54
1 036
12. Kenese
715
376
1 091
*A sorrend az állandó vendégek száma alapján.
Forrás: Magyarország Statisztikai Évkönyve, 1911. – Budapest, 1912.
Fürdőhely*

Ebből külföldi
818
–
739
12
70
55
34
12
11
21
–
–

A Balaton-parti fürdőhelyek mellett csupán a Szabadka külterületén
fekvő sekélyvizű sziksós Palicsi-tó partján kiépült Palicsfürdő volt hasonlatos a tradicionális fürdőhelyekhez villáival, fürdőhelyi intézményeivel, parkjával. Ruszanda-fürdő (Torontál vármegye) hasonló adottságokkal rendelkezett, de kiépítettsége szerényebb; így is felkerült a nevezetesebb fürdőhelyek
listájára (kb. 1700 vendéggel). Az erdélyi sósvizű tavacskák, bányagödrök
„fürdőélete” tulajdonképp inkább a gyógyfürdők sorában lenne említendő, a
gyógyhelyek között említhetjük Vízaknát, Marosújvárt, Szovátát. Forgalmuk
jelentős, de jobbára a szűkebb környékükről érkezhettek a vendégek, kiépítettségük is szerény („parasztfürdők”), kivéve a nagyobb számú külföldit is
vonzó Vízaknát.
A vízparti fürdőhelyek közé tartoznak a tengeri fürdők is, ám a Magyarországról leginkább látogatott, Fiume közelében fekvő, a fiumei vasút megnyitása
(1873) után fényes karriert befutó Abbázia az osztrák Isztria területén feküdt,
így nem tárgyaljuk e helyütt, még ha vendégköre jórészt Magyarországról került
is ki, s a köztudatban a Monarchia felbomlása után is sokáig „hazai” fürdőhelyként élt az emléke. Abbáziával szemben – a „magyarbirodalmi” vendégforgalmat pártolandó – a horvátországi Cirkvenica kiépítését-látogatását szorgalmazták idegenforgalmunk szervezői (ennek nyomán jelentősebb beruházásokat is
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eszközöltek a félreeső kikötő-városkában), ám a nehezen megközelíthető fürdőhely a 20. század elején mindössze három és félezer vendégre tett szert, tehát
elmaradt pl. Balatonberény forgalmától is.
A gyakorta ki is nyomtatott kúrlisták alapján meglehetősen pontos ismereteink vannak a fürdővendégek társadalmi összetételéről. Kósa László vizsgálatainak jóvoltából példaként közölhetjük a Balatonfüredre, Tátrafüredre és
Bártfafürdőre érkezett vendégek foglalkozás szerinti összetételét (5., 6., 7. táblázatok).
5. táblázat. A Balatonfüredre 1908. július 4–10-e között érkezett vendégek
foglalkozása
Foglalkozási csoport
Kereskedő
Iparos
Tőkés vállalkozó
Tisztviselő
Földbirtokos
Magánzó
Alkalmazott
Tanuló
Értelmiségi
Foglalkozás nem jelölt meg
Összesen
Forrás: Kósa L. 1999.

A vendégek száma
25
6
5
18
8
16
5
2
39
3
127

Az összes vendég
százalékában
19,7
4,8
3,9
14,1
6,3
12,6
3,9
1,6
30,7
2,4
100,0

6. táblázat. A Tátrafüredre 1908. július 4–10.-e között érkezett vendégek
foglalkozása
Foglalkozási csoport
Kereskedő
Iparos
Tőkés vállalkozó
Tisztviselő
Alkalmazott
Földbirtokos
Magánzó
Háztulajdonos
Értelmiségi
Tanuló
Foglalkozás nem jelölt meg
Összesen
Forrás: Kósa L. 1999.

A vendégek száma
18
2
8
26
5
3
11
2
53
2
43
173

Az összes vendég
százalékában
10,4
1,2
4,7
15,0
2,8
1,8
6,3
1,2
30,6
1,2
24,6
100,0
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7. táblázat. A Bártfafürdőre 1909. július 3–10.-e között érkezett vendégek
foglalkozása
Foglalkozási csoport

A vendégek száma

Kereskedő
Iparos
Tisztviselő
Földbirtokos, bérlő
Földműves
Tőkés vállalkozó
Magánzó
Alkalmazott
Tanuló
Értelmiségi
Összesen
Forrás: Kósa L. 1999.

48
24
20
6
2
6
24
13
4
45
192

Az összes vendég százalékában
25,0
12,5
10,4
3,2
1,0
3,2
12,5
6,8
2,0
23,4
100,0

Ugyancsak Kósa L. kísérelte meg a vendégek társadalmi rétegek szerinti
csoportosítását (8. táblázat).
8. táblázat. Néhány fürdőhely vendégeinek társadalmi rétegződése
Fürdőhely

Év

Balatonfüred
1884
Balatonfüred
1908
Tátrafüred
1886
Tátrafüred
1908
Herkulesfürdő
1899
Buziás
1908
Buziás
1909
Bártfafürdő
1909
Előpatak
1909
Forrás: Kósa L. 1999.

felső
15,5
10,2
7,1
7,7
6,8
3,0
0,4
6,4
3,0

Társadalmi réteg
közép
alsó
72,9
7,8
77,1
8,7
74,0
7,9
62,3
4,0
71,9
18,3
48,5
37,1
57,3
34,5
71,3
20,3
70,6
24,9

egyéb
3,8
4,0
11,0
26,0
3,0
11,4
7,8
2,0
1,5

Az eredményeket így értékelte a szerző:
„A középrétegek dominanciája egyértelmű. Őket tekinthetjük a magyarországi
fürdőhelyek korabeli törzs- és tömeges közönségének. Utaltunk rá, hogy főleg a
tisztviselők között még biztosan sokan kötődtek a nemesi múlthoz (hivatalnok
dzsentri), mégis egészében polgári életformában élőkről van szó. Negyedszázadot áttekintő mintavételek alapján hányaduk állandónak mondható, kétharmadháromnegyed között mozog. Kivétel Buziás, ahol az alsó réteghez tartozók
nagyobb hányada a középső kategória összehúzódását vonta maga után.
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A kereskedők és az értelmiség a létszámban és arányban vezető csoportok.
Mindkettő a kibontakozó polgári társadalom jellegzetesen növekvő alkotóeleme. Az önmagán belül nagyon színes, számos szakmai ágazatra tagolódó értelmiség nagy súlya talán azzal magyarázható, hogy olvasottsága, műveltsége,
világban való tájékozottsága folytán nagyobb mértékben érdeklődött a fürdőhelyek iránt, azaz leginkább belátta a nyaralás szükségességét, jótékony élettani és
kedélyt élénkítő hatását. A pedagógusok és az igazságszolgáltatásban dolgozók
kiugró arányát a nyári szünet és a rendszeres hivatali szabadságolás növelhették.
Ugyanez fönnállhatott a tisztviselőknél is.” (KÓSA L. 1999).
A fürdőélet, tágabb értelemben a nyaralás, a szabadidővel való élést szolgáló tömeges vendégforgalom a polgárosodásnak, a társadalom modernizációjának vitathatatlan jele a dualizmuskor utolsó évtizedeiben, még ha a magyarországi társadalomnak csak viszonylag szűk felső- és középrétegei vettek is részt
az idegenforgalomban.
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AZ ISKOLÁZOTTSÁG A TÁRSADALMI LÉT SZÜKSÉGSZERŰSÉGE
(NÉHÁNY OKTATÁSFÖLDRAJZI KÉRDÉS)

BECSEI JÓZSEF

Az oktatás ügye a mindennapi gondolkodásunkban a társadalom számára eleve elrendelt feladatnak, a tanulásban való kötelező részvételnek az elvégzése és a
megoldása. A kötelező egyrészről azt jelenti, hogy valóban bizonyos ideig kötelező az iskolába járás, vagyis az oktatásban való részvétel, másrészt viszont magában
hordozza azt a szükségszerűséget is, hogy korunk társadalmaiban a megfelelő, s
minél magasabb szintű iskolázottság a társadalmi lét szükségszerűsége. Mindebből
az következik, hogy az egyes országok, bár különböző mértékű, de általában jelentős anyagi eszközöket fordítanak az oktatás „ügyeinek” az intézésére.
Az oktatás „gazdasági jelentőségét” általában alábecsüli a társadalom. Ezen
a helyen ebből a témakörből három tényezőt emelek ki:
1. az oktatás, mint gazdasági egység;
2. az oktatás, mint termelési tényező;
3. az oktatás, mint telepítő tényező.
Az oktatás a hazai költségvetés legnagyobb fogyasztója, amelynek éves
költségvetése több százmilliárd forint; az ott tanuló gyermekek száma több
millió (2004/2005-ben 2 302 330 fő), az ott dolgozók száma pedig csaknem
eléri a 200 000 főt (2004/2005-ben 189 865 pedagógus). Ez azt jelenti, hogy az
összes lakosból mintegy 2,5 millióan (25 %) az oktatásügy közvetlen résztvevői. Az oktatásra fordított kiadásokat legnagyobb mértékben a gazdaság mindenkori állapota, a fiatal korosztályok mindenkori létszáma és az iskolázottság
mértéke határozza meg. 2002-ben az állami költségvetés oktatási kiadásai a
felhalmozási kiadásokkal együtt csaknem 933 milliárd forintot tettek ki, 21 %kal többet, mit egy évvel korábban. Az összeg közel 69 %-át (640 milliárd Ft) a
közoktatás – óvoda, alap- és középfokú oktatás -, 20 %-át (184 milliárd forintot)
pedig a felsőoktatás használta fel. (KSH 2004) Bízvást kijelenthetjük tehát, hogy
az ország egyik legjelentősebb gazdasági „egysége”, amely azonban alapvetően
nem termel közvetlenül pénzt, de egyre erőteljesebb részt vállal a bruttó nemzeti
termék előállításából.
Az oktatási folyamat különböző szintjein megszerzett ismerethalmaz, tudásszint jelentős befolyással rendelkezik a termelési folyamatra, annak területi
elrendeződésére, minőségére és technológiai szintjére. Éppen ezért nem hagyható figyelmen kívül, mint termelési tényező sem.
A „termelési tényezők” - föld, munkaerő, tőke - hármas felosztása a klaszszikus közgazdaságtan terméke. Azonban a gazdaságfejlődés általános meneté-
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ben ezek a paraméterek jelentős változóvá módosultak, mert a történelmi léptékű gazdasági változások értelmezéséhez szükség van a meghatározó tényezők
csoportjának kibővítésére. Az egyik ilyen felosztás egy adott időpontban az
őstermelést, illetve annak időbeli változását a népesség, az erőforrások, a technológia és a társadalmi intézmények keveréke függvényének tekinti. Az oktatás
geográfiájában azonban bennünket a népességnek az a jellemvonása érdekel,
amelyet nem elég csak számszerűen ábrázolni, mert az életkori és nemi megoszlás, a biológiai jellemzők (testméret, erő, egészség stb.) mellett, a megszerzett
tudásszint is egyre erőteljesebben hatással van egy adott népesség gazdasági
teljesítményére.
A termelési tényezők egyik legfontosabb speciális kombinációja a humán tőke. A humán vagy emberi tőke a tudásba, a képességekbe vagy szakértelembe befektetett anyagiakból származik. A befektetés öltheti hivatalos iskoláztatás formáját
(pl. a felsőfokú végzettség megszerzése jelentős beruházás), de lehet tanonckodás
vagy a munkába való beletanulás is. Bármekkora legyen is azonban a megszerzett
humán tőke, a legfejlettebb és a legfejletlenebb gazdaságok között az egyik legfeltűnőbb különbség az egy főre jutó humán tőke szintjében mutatkozik.
A növekedés régebbi motorjai, a kvantitatív vagyon azon formái, melyek a
nemzeti gazdagság hagyományos eredetét képezték, most adják át helyüket egy
sor minőségi erőforrásnak, melyek alapvetően az egyes országok lakosságának
kvalitásaival, szervezettségével, motiváltságával és önfegyelmével mérhetők.
Mára a fejlett országokban a gyárakon belül óriási változások mentek végbe a
munkaerő felhasználásának módjában. A monoton részfeladatokat ismétlő
munkások sokasága helyett ma sokkal kevesebb dolgozó végez lényegesen
magasabb képzettséget igénylő feladatokat. A termelés területén nem is annyira
a gyártófolyamat átszervezésén van a hangsúly, hanem azon, hogy az előállított
termékek puszta mennyisége helyett a tervezés, fejlesztés és marketingtevékenység részaránya növekedjék. A hozzáadott érték tehát nem annyira a kivitelezésben, mint a koncepció kialakításában keletkezik.
A munkaerő tehát az egyik termelési tényező, de egyben az egyik telepítési
tényező is. Az ipari forradalom kezdetétől végbement változások azt is mutatják,
hogy a munkaerő gépesítéssel helyettesíthető. A második világháború óta a
technikai fejlődés felgyorsult, ami radikális változásokat hozott a munkaerővel
szemben támasztott igényekben is. Ennek egyik fontos következménye, hogy
megváltozott a munkaerő szerepe a termelés, a gyártás telepítésében.
A munkaerő egyik fontos jellemzője, hogy rövid távon a térbeli mozgása
korlátozott, s ennek következtében diszharmónia jöhet - sok esetben jött is létre a munkaerő mennyisége, képzettsége és a termelés igényei (technikai felszereltség) között. A legnagyobb létszámú munkaerő természetesen a legnagyobb ipari központokba tömörült, s így itt a legjelentősebb a munkaerő-kínálat.
Az utóbbi fél évszázad fejlődésének a paradoxona, hogy a régen kialakult ipari
körzetek, amelyek jelentős számú munkaerővel rendelkeztek, de az új ágazatok
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számára - egyebek mellett - a munkaerő más irányú képzettsége miatt nem voltak vonzóak, mindaddig, amíg az új kormányzati politika nem tette azt vonzóvá,
azáltal, hogy megváltozott a gazdasági szerkezet. Korábban a munkaerő két
szempontból motiválta a telepítési döntéseket:
1. a kínálati oldalról jelentkező munkaerő vonzotta az ipart, vagy más ágazatokat, vagyis a foglalkoztatható szabad munkaerő volt a vonzó tényező;
2. a nagy létszámú népesség (munkaerő) egyben jelentős fogyasztópiacot is
jelentett. Jelenleg már nem a munkaerő száma, hanem annak szakmai struktúrája a fő szempont a telepítésben, ami viszont egy-egy ország fejlettségének a
függvénye. A gazdaságilag fejlett országokban, ahol az oktatás színvonala is
magas, kisebbek a területi különbségek. A másik fontos vonás, hogy a gyorsan
fejlődő technika és technológia miatt konvertálható, vagyis a változásokra gyorsan reagáló tudásra van szükség. A harmadik tényező, amit meg kell említenünk, hogy a termelő szektorral szemben megnőtt a szolgáltató szektor szerepe,
s ez a népesség szakmai átstrukturálódását is kiváltja.
Végső soron az egész gyártási folyamatnak, s ezen belül a vállalatok belső
viszonyainak, térbeli települési helyének és rendjének kialakulásában egyre
dominánsabb szerepet játszik a rendelkezésre álló és felhasznált ismerethalmaz.
A fejlődést befolyásoló ismeretek két csoportját szokták megkülönböztetni:
a. a rejtett tudást, ami egyfajta externáliaként, tapasztalati alapon keletkezik
és formális keretek között nem adható át, csak közvetlen kapcsolatok útján
sajátíthatja el egyik ember a másiktól;
b. az explicit (kifejtett, világosan kimondott) tudást, ami különböző kommunikációs csatornákon keresztül tovább adható, s a történeti fejlődés során
kumulálódik.
A dolgozat fő céljaként azt határozom meg, hogy összefüggést keressek a
fenti tényezők és az oktatás-nevelés feltételei között. Hiszen a gazdasági fejlődés különböző időszakaiban más és más a fizikai és a humán tőke iránti szükséglet mértéke. A beruházás-intenzív időszakokban ugyanis a fizikai tőkeállomány fokozottabb gyarapítása figyelhető meg, míg a humán-intenzív szakaszban az emberi tényező minőségének javítását szolgáló befektetéseken van a
hangsúly. Az emberi és anyagi tényezők közötti összhang megbomlásának a
veszélye a kevésbé fejlett országokban jelentős, amit fokozhat az, ha a szellemi
élet, a kutató fejlesztő tevékenység területi koncentrációja olyan mértékű, mint
pl. Magyarországon.
Gazdaságpolitika, népesedés, oktatás
Mint minden jelenség, így az oktatásügy napjainkban zajló folyamatai, kérdései, problémái is világosabban értelmezhetők, ha azokat történelmi folyamataikba is elhelyezzük. Természetesen a történelmi viszonyok nemcsak a „saját”,
belső kérdéseinek a megmutatását jelenti, hanem az azt befolyásoló, és megha51
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tározó tényezőkét is. Így az oktatás kérdései nem értelmezhetőek a népesedési
kérdésekkel való összefüggésük nélkül, de nem értelmezhetők a gazdasági folyamatok nélkül sem, s jelentős befolyást gyakorolt arra a mindenkori oktatáspolitika. Az említett körülmények pedig az említett évtizedekben szangvinikus
változások sorozatát mutatják.
A gazdaságpolitika változásaiban legalább három egymástól jól elkülöníthető, s a népesség alakulására, térbeli rendjére, s ebből következőleg az oktatás
szerkezetére, mennyiségi és minőségi viszonyaira jelentős befolyást gyakorló
szakaszt különíthetünk el. Az első etapban az erőltetett iparosítás, s ezen belül a
nehézipar és energiatermelés, az önellátás biztosítása volt a fő jellemző törekvés. Ez a gazdaság térbeli elhelyezkedésének a koncentrációját (főváros-északi
ipari tengely) és egyre növekvő mennyiségi gyarapodását hozta. Ez a népességre nézvést kettős hatással volt: egyrészt kiváltott egy jelentős térbeli mozgást,
átstrukturálódást a mezőgazdasági területekről az ipari területek felé, ez természetesen azt is jelentette, hogy az oktatásban részt vevő gyermekek is részt vettek a belső migrációban. Másrészt jelentette a munkáltatás kiterjesztését a népesség széles tömegeire, egyebek mellett a nők munkába állását.(Az aktív keresők létszáma 1949-ben 3 969,6 ezer fő, 1960-ban pedig már 4 626,1 ezer fő
volt. A növekedés csaknem 20 %-ot ért el.) Az új és nagy mennyiségű munkafajta, az új képzetlen munkaerő munkába állása megnövelte az igényt a képzett
szakmunkások iránt.
A gazdaságpolitika második időszakát az új gazdasági mechanizmus előkészítése, ingadozásokkal teli bevezetése, az új gazdasági éra, a posztfordizmus
által kiváltott követelmények, szintén ingadozó, tudomásul vétele, ami az egész
gazdaság „topogásában”, az ország eladósodásában, s technikai fejlődés lemaradásában jelent meg. Ez az időszak többé-kevésbé párhuzamba állítható a természetes szaporodás szangvinikus változásának jelenségével és idejével. A
harmadik szakasz úgy vélem: egy spontán kilábalás folyamatát jelenti, amikor is
az ország a posztszocialista viszonyok elterjesztésében jeleskedett. Ekkorra a
népesedésben a természetes szaporodás negatívra váltása vált jellemzővé.
A gazdaság fejlesztésének az első periódusában fogant egy jelentős népesedéspolitikai intézkedés is, amelyet a Ratkó-korszak jelzővel szokás illetni. Ezt
az időszakot a nagy mértékű természetes szaporodás jellemzi. Az élveszületések
aránya 1960-ig 15 ‰ felett maradt, majd csökkenő tendenciába ment át. A születések száma az 1962-es mélypont (130 053 fő) után az 1960-as éveket követő
időszak maximumát mutató 1975-ös 194 240 fős születési számig növekedett,
majd 1980-tól egyenletesen és jelentősen fogyott a születő gyermekek száma
(1980-ban 148 673 és 2003-ban 94 647 fő). A születések maximuma 1954-ben
9 645 ezer fős össznépesség mellett 223 347 fő volt, a minimum pedig 10 253
ezer fős népességszám mellett 1999-ben következett be, amikor is csupán 94
645 fő gyermek született (1. táblázat és 1. ábra).

52

Az iskolázottság a társadalmi lét szükségszerűsége (Néhány oktatásföldrajzi kérdés)

1. táblázat. Népesség és népmozgalom 1941-2003
Év
1941
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1874
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

A népesség
száma
(1000 fő)
9 316
9 205
9 293
9 383
9 463
9 545
9 645
9 767
9 883
9 829
9 850
9 913
9 961
10 007
10 052
10 074
10 108
10 140
10 166
10 203
10 244
10 284
10 322
10 352
l0 378
10 410
10 442
10 501
10 563
10 615
10 660
10 687
10 709
10 705
10 695
10 671
10 640
10 599
10 560
10 509
10 464
10 421
10 375
10 355
10 337
10 310
10 277
10 246
10 321
10 301
10 280
10 253
10 222
10 200
10175
10142

Élveszületések
száma
177 047
190 398
195 545
190 634
185 820
206 926
223 347
210 430
192 810
167 202
158 428
151 194
146 461
140 365
130 053
132 335
132 141
133 009
138 489
148 886
154 419
154 318
151 819
150 640
153 265
156 224
186 288
194 240
185 405
177 547
168 160
160 364
148 673
142 890
133 559
127 258
125 359
130 200
128 204
125 840
124 296
123 304
125 679
127 207
121 724
117 033
115 598
112 054
105 272
100 350
97 301
94 645
97 597
97 047
96 804
94 647

1000 lakosra
18,9
20,5
20,9
20,2
19,6
21,6
23,0
21,4
19,5
17,0
16,0
15,2
14,7
14,0
12,9
13,1
13,1
13,1
13,6
14,6
15,1
15,0
14,7
14,5
14,7
15,0
17,8
18,4
17,5
16,7
15,8
15,0
13,9
13,4
12,5
11,9
11,8
12,3
12,2
12,0
11,9
11,9
12,1
12,3
11,8
11,4
11,3
11,0
10,2
9,8
9,5
9,2
9,6
9,5
9,5
9,3

Halálozások
Természetes szaporodás,
1 000
száma
1 000 lakosra
lakosra
123 349
13,2
53 698
5,7
105 718
11,4
84 680
9,2
106 814
11,4
88 665
9,5
109 817
11,7
80 647
8,5
107 443
11,3
78 377
8,3
112 039
11,7
94 887
9,9
106 670
11,0
116 677
12,0
97 848
10,0
112 582
11,4
104 236
10,5
88 574
9,0
103 645
10,5
63 557
6,5
97 866
9,9
60 562
6,1
103 880
10,5
47 314
4,7
101 525
10,2
44 936
4,5
96 410
9,6
43 955
4,4
108 273
10,8
21 780
2,1
99 871
9,9
32 464
3,2
100 830
10,0
31 311
3,1
108 119
10,7
24 890
2,4
101 943
10,0
36 546
3,6
109 530
10,7
39 356
3,9
115 354
11,2
39 065
3,9
116 659
11,4
37 659
3,6
120 197
11,6
31 622
3,1
123 009
11,9
27 631
2,6
118 991
11,4
34 274
3,3
123 366
11,8
32 858
3,2
125 816
12,0
60 472
5,8
131 102
12,4
63 138
6,0
132 240
12,5
53 165
5,0
132 031
12,4
45 543
4,3
140 121
13,1
28 039
2,7
136 829
12,8
23 535
2,2
145 355
13,6
3 318
0,3
144 757
13,5
-1 867
-0,2
144 318
13,5
-10 759
-1,0
148 643
13,9
-21 385
-2,0
146 709
13,8
-21 350
-2,0
147 614
14,0
-17 414
-1,6
147 089
14,0
-18 885
-1,8
142 601
13,6
-16 761
-1,6
140 042
13,4
-15 746
-1,5
144 695
13,9
-21 341
-2,1
145 660
14,1
-19 981
-1,9
144 813
14,0
-17 606
-1,7
148 781
14,4
-27 057
-2,6
150 244
14,6
-33 211
-3,2
146 889
14,3
-31 291
-3,0
145 431
14,2
-33 377
-3,3
143 130
13,9
-37 858
-3,7
139 434
13,5
-39 084
-3,8
140 870
13,7
-43 569
-4,2
143 210
14,0
-48 565
-4,7
135 601
13,3
-38 004
-3,7
132 183
13,0
-35 136
-1,4
132 833
13,1
-36 029
-3,5
135 823
13,4
-41 176
-4,1

száma
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1. ábra. Népesedési folyamatok Magyarországon
A természetes szaporodást alakító másik népmozgalmi tényező a halálozás,
ami a vizsgált időszakban jelentős ingadozásokat mutat. 1964-ig kisebbnagyobb ingadozások mellett a csökkenés volt a fő tendencia. Ezt a periódust a
folyamatos növekedés időszaka követte. Sajnálatos módon újabb és újabb csúcsokat döntött meg az elhalálozottak száma (1983-ban 148 643 fő, 1993-ban
150 244 fő) Ezt az időszakot a mérséklődés követi, hiszen 2003-ra 135 823 főre
csökkent a meghaltak száma. A halálozások számbeli minimuma 10 007 ezer
fős össznépesség mellett 1961-ben állt be (96 410 fő), a maximuma pedig a fent
említett 2003-as érték volt.
A természetes szaporodás a születések és halálozások számának sokféle
változása mellett alakulhat ki. Ezek közül csak az egyik lehetőség az ami a magyarországi állapotot jellemezte. A természetes szaporodás következtében 1949
és 1960 között jelentősen nőtt a népesség (756 ezer fővel). Ebben az időszakban
az 1000 lakosra jutó természetes szaporodás éveken keresztül igen magas (5-12
‰) értékeket mutatott (1950-ben a természetes szaporodás 88 665 fő, 1954-ben
116 677, 1955-ben 112 582 fő volt, ami 1962-ben érte el mélypontját, amikor is
csupán 21 780 fő volt a népességnövekedés). A háború utáni legmagasabb országos érték 1954-ben fordult elő (12,0 %). A magas születési ráták miatt a
gyermekkorúak aránya mindkét időpontban elérte a népesség negyedét, ami az
oktatási intézményi ellátottságban – egyéb okokkal együtt – jelentős feszültséget generált. Jelentős csökkenés kezdődött az 1959-es évvel, ami az elkövetkező
húsz évben szangvinikusan változott - amint a gazdaság működésének egész
rendszere is -, és 1980-ra 0,3 ‰-re csökkent.
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2. táblázat. Az oktatás hosszú távú adatai
Év
1938
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Óvodás
gyermekek
száma
112
106
121
130
132
118
146
168
162
171
180
184
172
178
184
187
189
192
197
204
213
227
247
270
296
316
329
349
384
422
457
478
477
466
455
441
425
407
399
395
393
392
395
395
398
397
401
394
395
384
376
366
353
342
331
327
325

Alapfokú
oktatásban
részesülők
1 101
1 268
1 244
1 255
1 275
1 260
1 260
1 288
1 288
1 307
1 397
1 509
1 555
1 605
1 607
1 561
1 498
1 449
1 392
1 310
1 229
1 166
1 122
1 105
1 125
1 141
1 144
1 164
1 171
1 180
1 192
1 221
1 272
1 301
1 326
1 343
1 355
1 353
1 332
1 297
1 235
1 179
1 178
1 124
1 082
1 041
1 008
993
981
977
976
973
961
947
933
813
891

Szakmunkástanuló
65
57
60
58
45
52
62
75
89
102
117
125
135
144
151
164
172
184
195
212
224
223
211
197
186
175
165
158
154
153
153
154
157
169
175
178
176
175
177
187
202
209
205
189
174
163
154
178
164
149
133
121
126
133
134
135
135

Középiskolában
tanuló
52
108
122
139
164
162
155
173
159
178
204
241
284
334
385
417
407
376
361
335
337
347
352
347
349
375
382
373
364
352
342
334
327
319
317
319
321
319
322
329
349
360
376
379
400
419
437
449
462
475
491
505
509
516
519
531
529

Felső
Oktatásban
részesülő
11 747
32 501
40 431
49 442
53 330
47 454
43 686
40 759
32 942
32 946
38
45
53
67
82
92
94
90
84
79
79
81
86
91
96
103
108
111
109
106
103
101
103
101
100
100
99
99
99
99
101
102
108
115
126
145
170
196
215
255
279
306
327
349
382
409
422

Alt. Isk. 8.
osztályát
végzett
34
70
79
80
104
115
108
105
107
119
112
120
156
171
179
195
194
175
179
194
190
173
158
146
145
155
154
143
138
135
132
130
133
143
141
140
136
136
139
154
175
168
167
160
152
144
128
126
121
118
118
122
119
119
117
118

SzakÉrettségi
munkás
vizsgát
vizsgát tett
tett
17
79
49
55
52
38
38
31
36
56
46
60
65
71
81
76
75
73
74
72
77
81
81
85
79
83
80
80
76
73
72
67
64
60
59
60
58
60
60
59
58
58
61
67
75
73
72
67
65
56
54
..
56
63
59
65

11
16
16
16
22
23
27
26
29
29
29
32
36
44
50
57
63
70
74
?3
68
62
64
69
72
75
72
74
79
80
78
72
68
68
68
66
68
68
69
70
69
68
69
71
80
80
84
88
90
92
89
89
89
90
89
93

Felsőfokú
oklevelet
szerzett
2
4
5
5
7
6
6
10
7
6
6
6
6
7
10
11
14
18
21
21
18
l8
17
18
23
24
24
26
26
28
27
27
25
25
26
25
25
25
24
24
25
24
24
22
24
25
26
31
37
39
42
47
47
51
53
54
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3. táblázat. Az oktatási intézmérryek száma
Tanév
1938
1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959!60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964165
1965/66
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003

Ovodák
Általános iskolák
Középiskolák
Felsõfokú oktatási
óvónõk száma férő- tanerők száma Osztály- tanerõk száma Osztály- Oktató- száma karai
1 593 1 140
..
26 017 7 296
..
3 504
285
..
1 724
16
5 423 1 773
..
35 248 6 185
24 723
6 174
405
2 575
..
19
43
3 201 1 910 99 398 38 089 6 158
24 896
5 929
421
3 234
..
27
49
3 785 2 072 120 352 39 869 6 106
25 116
6 110
427
3 530
..
31
52
4 431 2 245 122 796 43 108 6 108
25 434
6 970
441
3 734
5 409
33
56
5 486 2 435 129 344 50 259 6 168
25 998
7 810
442
3 812
4 797
36
54
6 120 2 503 130 883 52 214 6 220
26 902
7 935
455
3 769
4 657
32
54
7 170 2 509 141 359 53 667 6 273
27 343
8 053
456
3 827
4 557
31
53
7 499 2 599
..
55 056 6 291
28 054
8 402
449
3 931
4 709
30
51
8 093 2 656
..
56 449 6 314
8 360
435
..
5 035
30
49
8 538 2 780 162 282 57 290 6 322
..
8 778
411
..
5 635
43
60
8 914 2 865 168 190 58 333 6 307
30 155
9 232
419
4 427
5 865
43
60
9 311 2 951 175 326 59 921 6 261
30 791
9 619
425
4 592
6 702
60
78
9 776 3 057 178 561 61 518 6 220
31 147 10 631
441
4 760
7 278
87 106
10 102 3 136 182 312 62 108 6 162
31 529 11 561
530
5 081
7 938
89 108
10 319 3 185 185 768 62 167 6 105
31 570 12 049
593
5 310
8 444
91 110
10 566 3 227 189 439 62 241 6 036
31 711 12 317
591
5 597
8 889
92 111
10 788 3 303 192 225 62 340 5 866
31 680 12 583
592
5 803
8 996
91
11 119 3 331 194 438 62 523 5 771
31 694 12 948
586
5 837
9 230
89
11 682 3 385 200 804 62 834 5 626
31 652 13 222
555
6 016
9 413
87
12 481 3 457 208 647 63 125 5 480
31 520 13 442
547
6 245
9 791
74
13 436 3 536 219 045 63 432 5 351
31 630 13 594
541
6 342 10 312
62
14 846 3 642 234 008 64 004 5 197
31 955 13 687
540
6 039 10 778
55
16 452 3 785 254 646 64 605 4 978
32 557 13 689
530
5 928 11 264
55
18 410 3 945 276 157 65 687 4 736
32 243 13 749
528
5 923 11 601
55
20 512 4 077 295 722 66 861 4 468
32 505 14 078
528
5 923 12 135
62
22 445 4 198 311 420 68 425 4 214
32 949 14 454
529
6 053 12 233
55
24 063 4 286 327 453 70 007 4 022
33 307 14 731
524
6 204 12 579
55
25 710 4 317 345 374 71 925 3 856
34 260 14 954
529
6 379 13 450
55
27 548 4 434 364 488 73 469 3 726
35 406 15 168
529
6 514 13 597
56
31 972 4 690 385 533 80 768 3 633
37 100 16 394
531
6 569 13 890
57
31 018 4 800 401 331 78 053 3 604
38 794 15 966
535
6 790 13 843
57
31 972 4 826 408 153 80 798 3 567
40 442 16 357
539
6 901 14 011
56
32 715 4 842 412 666 83 496 3 549
41 703 16 940
545
6 850 14 452
58
33 245 4 824 414 395 86 367 3 539
42 829 17 466
553
6 766 14 545
58
33 548 4 823 413 803 88 066 3 546
43 800 17 899
561
6 902 14 850
58
33 716 3 540 411 010 89 611 3 540
44 597 18 513
587
7 045 15 111
54
33 896 4 786 407 524 90 925 3 540
45 409 19 184
608
7 239 15 302
54
33 876 4 772 402 424 90 620 3 526
46 045 20 084
645
7 567 16 242
58
33 835
..
390 871 90 602 3 527
46 146 21 368 8 152
8 140 16 319
57
33 635 4 718 385 025 90 511 3 723
49 842 22 902
717
8 683 17 302
77
33 161 4 706 378 853 89 276 3 641
47 121 24 017
780
9 21 l
..
..
32 957 4 712 376 057 89 655 3 771
48 148 26 821
866
10 331 18 687
91
33 007 4 719 376 370 89 939 3 814
48 677 27 936
887
10 818 19 103
91
32 320 4 720 373 158 86 891 3 809
48 231 28 684
936
l 1554 18 098
90
31 891 4 708 371 354 83 658 3 765
48 231 29 462
980
12 119 19 511
89
31 848 4 682 370 224 82 904 3 750
48 592 30 280
989
12 472 19 716
90
31 986 4 701 369 520 83 404 3 732
48 981 31 353 1 036
12 883 21 323
89
31 409 4 643 373 158 82 829 3 897
52 526 32 317 1 054
13 401 21 138
89
32 352 4 639 354 684 90 410 3 856
43 277 36 294 1 576
13 841 22 863
65
31 550 4 641 357 057 89 035 3 793
42 603 37 083 1 601
14 378 23 151
66
31 392 4 611 350 935 89 784 3 748
42 051 40 035 1 622
14 843 23 288
68

Az ezt követő időszak (25 év) a magyar lakosság számszerű fogyását hozta.
Ez a folyamat a posztszocialista viszonyok kiépülésével hozható párhuzamba,
anélkül azonban, hogy ebben a folyamatban keresnénk a fogyás okait.
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A kérdés természetesen az, hogy a gazdasági és népesedési folyamatok miatt hogyan alakult a oktatási-nevelési intézményekkel szembeni mennyiségi
követelmény. A nők munkába állásával nőtt az igény a gyermekekről való szociális gondoskodás, valamint az oktatás-ellátás növelése iránt. Ez – egyszerűen
szólva – azt jelentette, hogy egyre több bölcsődei, óvodai és iskolai férőhelyre
lett szükség, amit egyrészt megkésve reagált le a politika, másrészt a gazdaság
teherbíró képessége nem tette lehetővé a gyors és kellő mennyiségű beruházást.
A szociális- és oktatás-ellátás tehát több irányú szorításba került. Ezt jól mutatja
az, hogy 1951-ben a bölcsődés gyermekek száma 7 268 fő volt, de 1960-ban
már 31 970. Ugyanekkor az óvodás gyermekek száma 121 ezerről 184 ezerre
emelkedett. Ez azt jelentette, hogy egy évtized alatt vagy 20-25 ezer bölcsődei
férőhelyet és mintegy 60 ezer óvodai férőhelyet kellett építeni, vagy növekedett
ezen ellátó intézmények zsúfoltsága. 1970-re az óvodák száma 3 457 lett, a
férőhelyek száma 208 647, miközben a gyermekek száma 227 279-re emelkedett (az óvodás korú népesség 51,5 %-a volt óvodás), végül is 100 férőhelyre
108,9 óvodás gyermek jutott (2-3. táblázat és 2-3-4. ábra). Az adott korcsoporthoz tartozó gyermekek száma tehát lényegesen meghaladta a férőhelyek
számát, ami jelentős társadalmi feszültséghez vezetett, amit csak az 1970-es
években sikerült mérsékelni, illetve feloldani.
A másik ellentmondás, hogy a helyzet regisztrálása, valamint a beruházások elhatározása és kivitelezésének kezdetekor a népesség belső migrációja még
csak éppen, hogy megindult. A beruházások befejezésekor azonban már nem ott
volt az oktatási intézményeket igénybevevő népesség, ahol a beruházások elkészültek, hanem a népességet koncentráló településekben. Így országos összesítésben elegendőnek mutatkozott a rendelkezésre álló férőhelyek száma, de azok
területi megoszlása nem volt adekvát a gyermekek megoszlásával. A mennyiségi feszültség csak az 1970-es éveket követően enyhült. A népesség mozgására
jellemző, hogy 1949 és 1960 között a népességvonzó megyék népessége az
alábbiak szerint alakult (4. táblázat):
4. táblázat. A népességvonzó megyék népessége
Megye

A népesség száma

1949

Vándorlási
különbözet:
odavándorlás,
ill. elvándorlás

szám

Tényleges
szaporodás, ill.
fogyás

%

szám

%

521 511

581 402

77 694

14,9

-17 803

- 3,4

59 89l 11,5

Fejér

296 463

359 071

41 810

14,1

20 798

7,0

62 608 21,1

86 804

Komárom-Esztergom

220 661

269 950

30 937

14,0

18 352

8,3

49 289 22,3

115 345

Pest

686 883

781 454

69 656

10,2

24 915

3,6

94 571 13,8

98 192

345 551

392 201

42 488

12,3

4 162

1,2

9 204 799 9961 522

916 522

10,0

-160 277

-1,8

Magyarország

szám

%

A városi
népesség

Borsod-Abaúj-Zemplén

Veszprém

1960

Természetes
szaporodás

46 650 13,5
756 245

8,2

száma
65 557

102 288
3 958 407
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2. ábra. Óvodás gyermekek számának változása 1938 és 2005 között
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3. ábra. Az óvónők létszámának változása 1938-2003
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4. ábra. Az óvodai férőhelyek száma
(Amennyiben a megyék közül kiemeljük például Komárom megyét, megvizsgáljuk a népesség struktúráját azt tapasztaljuk, hogy egyrészt a tényleges szaporodás meghaladja a népesség ötödét, ebből az odavándorlás pozitív mérlege 37,2
%-ot eredményezett. Eközben a népesség korszerkezetében jelentős emelkedést
mutat a kisgyermekkorúak részesedése./1949-ben a 0-4 évesek száma 20 250,
1960-ban pedig 25 295 fő volt; ugyanekkor az 5-9 évesek száma 19 567 ill. 26
699 fő volt./ A számok tanúsága szerint egy évtized alatt mintegy 5000 gyermek
vándorolt be a megyébe, amiből jelentős arányban részesedett a megyeközpont,
ahol a fenti időpontban 28,3 %-kal növekedett a 0-14 évesek száma. Mindez igazolja azt az állításunkat, hogy a népesség belső migrációja szociális és oktatásiellátással kapcsolatban a népességvonzó területeken egyre növekvő fejlesztési
igényt indukált. Összességében: 1960-ban Komárom megyében a bölcsődés korú
(0-2 év) gyermekek száma 13 640 (5,1 %), az óvodáskorúaké (3-5 év) 17 678 (6,5
%), az iskoláskorúaké (6-14 év) 42 299 fő (15,7 %) volt.)
Sommásan azt mondhatjuk, hogy ebben az időszakban a foglalkoztatás
nagymértékű mennyiségi kiterjesztése, a magas természetes szaporodás, a népesség belső migrációja, a folyamatok kései felismerése és a fejlesztési eszközök szűkös volta, valamint az oktatás és szociális ellátás megnövekedett igényei
között kiéleződött az ellentmondás, aminek a feloldása hosszabb időszakot vett
igénybe. A problémák megoldása érdekében az ország nagy mértékű óvoda és
iskolaépítésbe fogott. Ennek eredményeként, valamint a gyermeklétszám csökkenése következtében a két legtöbb feszültséget okozó intézmény, az óvodai és
általános iskolai ellátás az 1970/80-as évek fordulójára megoldódott. Ekkor
azonban ellenkezőjére fordult a probléma: most már az váltott ki feszültséget,
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hogy a meglévő intézményekhez viszonyítva kevés a gyermekek száma. Ezt jól
példázza az, hogy az általános iskolai pedagógusok száma alig változott, miközben a tanulóké a maximális 1607 ezerről 891 ezerre csökkent (5-6-7. ábra).
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5. ábra. A pedagógusok száma az alsófokú oktatásban
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6. ábra. Az alsófokú oktatásban részesülők száma
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7. ábra. Tantermek száma az alsófokú oktatásban
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8. ábra. A népesség korcsoportonként Magyarországon
Amint jelentős társadalmi feszültséget váltott ki a gyermekek nagy létszáma, most éppen az alacsony gyermekszám (8-9. ábra) a társadalmi feszültség
okozója, hiszen a oktatás-képzés technikai és személyi feltételeit most is a
gyermeklétszámhoz kell igazítani, ami viszont iskolák bezárását és pedagógusok elbocsátását jelenti. A mai helyzetet jellemzi, hogy 2001-ben a 0-14 éves
népességcsoport a lakosság 16,6 %-át foglalta magában, s ez 1 694 936 főt jelentett. Az alapfokú oktatásban résztvevők száma 891 ezer fő volt.
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9. ábra. A 0-14 éves népesség korcsoportonként Magyarországon

Az óvodás gyermekek száma is a maximális 478 ezer főről (1980) 325
ezerre csökkent (2005). Ugyanakkor az általános iskolai tanerők száma a maximális 90 925 főről (1987) csupán 89 784 főre csökkent. Hasonló helyzetet regisztrálhatunk az óvónők esetében is, hiszen a 33 896 fős maximumról (1987)
31 392 főre fogyott. Végül is: az óvodás gyermekek száma 32,0 %-kal lett kevesebb, az óvónőké 7,4 %-kal fogyott, az alapfokú oktatás gyermekeinek a
száma 44,5 %-kal csökkent, míg a pedagógusoké 1,3 %-os csökkenést mutat.
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE NÖVÉNYTERMESZTÉSE
AZ EZREDFORDULÓ TÁJÁN

BOROS LÁSZLÓ

Hazánk hatodik legnagyobb megyéjét, az 5936 km2 (593600 hektár) Szabolcs-Szatmár-Bereg meggyét tipikus agrárrégióként tartották és tartják ma is
számon szakemberek és nem szakemberek országszerte. S ha ez a kép az utóbbi
évtizedekben számos vonatkozásban változott is, árnyaltabbá vált, a minősítését
el kell fogadnunk (BOROS L. – FRISNYÁK S. 1999).
Az Észak-Alföld, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, a Nyírség mezőgazdaságával az elmúlt fél évszázad alatt számos szerző foglalkozott. Így többek
között PAPP A. (1996) a mezőgazdasági termelés fejlődéséről az ÉszakTiszántúlon, KUKNYÓ J. (1965, 1975) és PETHŐ F. (1980) a megye almatermesztéséről, P. SZABÓ GY. (1980) a megye burgonyatermeléséről, KÓSA L.
(1980) szintén a megye jellegzetes növényéről, a burgonyáról HANUSZ Á.
(1982) a másik jellegzetes szabolcsi növénykultúráról a dohányról, SZILÁGYI
I. (1984) a térség mezőgazdaságáról, KORMÁNY GY. (2000) a Rétköz mezőgazdaságáról, FRISNYÁK S. (1990, 1995, 1998, 1999) a mezőgazdaság múltbeli állapotáról, BOROS L. (1979, 1985, 1999) a mezőgazdasági termelés változásairól és a megye szőlőkultúrájáról és BOROS L. – KUKNYÓ J. (1998) a
megye mezőgazdasági termeléséről írt részletes tanulmányt.
Az 1960-as évek elejétől mezőgazdaságunk jelentős változáson ment keresztül. A termelés technikai fejlődése következményeként számottevően megnövekedett a betakarított termés mennyisége. Ugyanakkor az exportlehetőségek
bővülése, a megváltozott táplálkozási szokások eredményeképpen a termelés
szerkezetében figyelemreméltó változások következtek be: megnövekedett a
kertészeti – és a gyümölcstermelő ágazatok szerepe, bővült a felvásárló – értékesítő hálózat, új hűtőtároló – rendszer és konzervgyárak épültek, a régieket
bővítették, egyre inkább a kor követelményeinek megfelelő élelmiszergazdaság
kiépítésére törekedett az ország. Az 1960-as években nagyarányú gyümölcstelepítés ment végbe a nyírségi és szatmári tájakon. Eredményeként a gyümölcs
aránya az 1960. évi 1,7%-ról 1970-re 5,6%-ra, 1980-ra 5,9%-ra emelkedett. A
telepítés dinamizmusa a 70-es évek végén lelassult, 1980 és 1990 között pedig
jelentős – 1,9%-os területi veszteség következett be.
A KGST egyre nehézkesebben működő gépezete, majd megszűnése, a
keleti piac összeomlása az 1980-as évek második felében és az 1990-es évek
első felében tovább fokozták elsősorban a zöldség és gyümölcs ágazat gondjait.
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A földhasznosítás alakulása a megyében a 20. század végén
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fölhasznosításában az eltérő természetföldrajzi adottságok (pl: Nyírség homokvidék, a Szatmár-Beregi-síkság, a Rétköz és
a Nyíri Mezőség alluviális ártéri síkság) folytán tájegységenként kisebbnagyobb eltérések alakultak ki. Legmagasabb a szántók aránya az Ecsedi-láp
kistájon (63,4%), a Rétközben (61,5%) és a Nyíri Mezőségben (59,2%). Legkisebb a Dél-nyírségi homok talajú kistájon (41,1%). A gyümölcs legnagyobb
részaránnyal a Közép-Nyírség kistájon (6,2%) és a Felső-Nyírség kistájon
(6,3%) rendelkezik, míg a legalacsonyabb a Rétközben (2,0%).
Magas a gyep aránya a Nyíri Mezőségben (15,7%), a Szatmár-Beregisíkságon (18,2%), igen alacsony a Nyírségben (8,5%).
Az erdő tekintetében vezet a Nyírbátori kistáj (28,8%). 1960 és 1992 között
a szántó aránya a megyében 67,4%-ról 49,1%-ra csökkent a művelés alól kivont
terület 8,0%ról 16,1%-ra növekedett, zsugorodott a gyümölcsös területe is, a
többi alig változott (1. ábra, 1 táblázat).
1. táblázat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földhasznosítása (KSH alapján)
(hektár)
Művelési ág
Szántó
Kert
Gyümölcsös
Szőlő
Gyep
Mezőgazdasági terület
Erdő
Nádas
Halastó
Termőterület
Művelés alól kivett terület
Összesen

1980
321 103
27 319
35 580
6 020
78 859
468 881
96 870
1 306
647
567 704
59 965
627 669

1985
314 886
32 756
26 100
3 510
80 423
457 675
103 465
1 821
586
563 547
64 144
627 691

1988
312 840
32 868
23 934
3 010
80 239
452 891
108 185
2 012
578
563 666
65 407
629 073

1989
309 843
32 976
23 419
2 944
79 710
448 892
109 768
2 342
575
561 577
65 655
627 232

1990
308 363
33 047
23 904
2 886
79 303
447 503
111 160
2 393
575
561 631
65 778
627 409

Szántóföldi növénytermesztés
A szántóföldi növénytermesztés arányát és a termesztett növények jelentőségét tekintve a mezőgazdasági termelés meghatározó része a 20. század végén is. Ez még akkor is igaz, ha –mint ezt a földterületet művelési ágak szerinti
megoszlása is mutatja – az elmúlt években, évtizedekben a szántóterület csökkenése volt a jellemző (1. táblázat).
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1. ábra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földhasznosítása.
1 = szántó, 2 = kert, 3 = gyümölcsös, 4 = szőlő, 5 = gyep (rét + legelő), 6 = erdő,
7 = művelés alól kivett terület (KSH adatai alapján)

A szántók aránya nagy eltéréseket mutat a megye egyes részein. 1993-as
adatok szerint magas a szántók részaránya pl. Tiszavasvári (68,8%), Nyírlövő
(74,2%), Ökörítófülpös (78,8%), Nagycserkesz (82,4%), és Kérsemjén (85,3%)
településeken. Mélyen az országos (50,6%) és a megyei átlag (49,1%) alatt
marad pl. Záhonyban (33,6%), Baktalórándházán (32,0%), Ófehértón (29,7%),
Tiszaszalkán (28,0%) és Tuzséron (26,0%), (2. ábra).
A szántók vetésszerkezetében a gabonafélék foglalják el a vezető helyet
(1980-ban 55,9%, 1992-ben 49,1%). A gabonafélék közül Szabolcs-SzatmárBereg megyében a búza, a kukorica, a rozs, az őszi- és tavaszi árpa, és a zab a
legelterjedtebb (2. táblázat). A rizstermelést rövid próbálkozás után (1950-es,
1960-as évek) megszüntették. A triticale nem igazán nyert teret a vidéken.
A kenyérgabonafélék közül legfontosabb a búza. Vetésterülete 50-60 ezer
hektár körül mozog, amely a szántók 15-20%-át jelenti (az országos átlag 1980ban 27,3%, 1990-ben 26,3%). A megyében 1981-1985 évek átlagában 63778
hektáron (20,2%), 1991-ben 47215 hektáron (15,2%), 1996-ban 46794 hektáron
(15,1%) folyt termesztése. Legnagyobb vetésterülete a Nyíri-Mezőségben és a
Szatmár-Beregi-síkságon van (3. ábra, 2. táblázat).
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2. ábra. A szántók részaránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1990-ben

3. ábra. A búza vetésaránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1990-ben
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2. táblázat. A fontosabb szántóföldi növények vetésterülete Szabolcs-SzatmárBereg megyében (KSH adatai) hektárban
1976-80
Megnevezés

Gabonafélék összesen
Ebből: búza
rozs
rizs
triticale
kétszeres
őszi árpa
tavaszi árpa
zab
kukorica
Borsó
Cukorrépa
Dohány
Napraforgómag
Rostkender
Burgonya
Silókukorica
Csalamádé
Lucerna
Vöröshere
Takarmányrépa
Egyéb takarmánynövények takarmánynak
Ebből: szarvaskerep
őszi takarmánykeverék
Zöldségfélék összesen
Ebből: fejeskáposzta
vöröshagyma
zöldbab
zöldborsó
paradicsom
zöldpaprika
Egyéb növények
Ebből: repcemag
olajlenmag
szójabab
csillagfürt mag
kendermag
Vetésterület összesen
Vetetlen terület
Szántóterület összesen

1981-85

évek átlaga

193 504
59 921
26 929
224
10
83
6 541
5 712
1 386
92 358
1 551
5 923
7 750
14 965
15 926
19 361
2 285
13 788
8 525
997
19 760
4 417
1 561
7 687
759
79
1 172
1 012
1 089
655
15 019
872
213
701
4 518
1 645
327 041
11 272
338 313

1988

1989

1990

181 350 185 179 172 265 181 575
63 778 59 087 53 670 53 627
26 595 31 097 28 702 28 579
104
10
24
91
354
23
27
6 244
5 316
5 645
5 935
5 081
3 181
3 076
2 887
2 231
4 054
4 015
3 795
76 445 81 949 76 760 86 220
1 773
2 749
3 792
3 062
4 352
4 752
4 487
5 417
7 038
4 405
6 189
6 200
9 651 11 950 13 254 13 757
92
8 158
6 223
5 711
5 798
21 947 18 073 16 673 15 859
1 477
616
459
799
11 316 11 700 11 489 11 942
9 195
7 098
6 693
6 698
376
49
56
58
24 340

22 180

22 043

Ebből
mezőgazmezőgazdasági
dasági
vállalatok és
termelőgazdasági
szövetketársaságok
zetek
6 506
138 191
1 612
51 119
1 386
26 452
91
96
5 449
163
2 304
64
3 545
3 185
48 890
103
2 769
3 867
37
692
337
11 056
164
1 035
1 640
14 161
49
1 281
8 234
369
4 891
8

20 559

1 662

17 060

3 690
2 289
2 187
2 104
1 528
1 905
1 464
1 817
5 736
9 061
9 117 11 861
763
864
862
762
23
90
52
55
750
446
224
260
1 115
1 118
840
921
742
1 511
1 955
3 745
398
1 169
881
1 407
14 703 18 131 15 760 13 454
1 106
2 249
2 894
3 956
30
94
581
1 804
1 366
927
2 865
2 584
2 906
2 001
1 558
1 158
970
1 081
301 412 302 258 287 988 297 039
13 697 10 582 21 855 11 324
315 109 312 840 309 843 308 363

12
57
6
10
427
12 583
469
13 052

2 058
1 405
2 080
6
249
764
137
42
11 131
3 916
927
2 001
33
215 224
8 620
223 844
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1990-ben 284 ezer, 1996-ban 129 ezer tonna búzát takarítottak be a megyében. Az egy hektárra jutó átlagtermés 1981-85-ös évek átlagában 3635 kg/ha,
1990-ben 5268kg/ha, 1996-ban 2770kg/ha (az országos átlag 1990-ben 5050
kg/ha, 1992-ben 4070 kg/ha). Amint a számadatokból kiderül, a megyei termésátlagok elmaradnak az országos hozamok mögött, de minőségük vetekszik a
legjobb termőhelyek minőségével.
A korábbi évtizedekben, évszázadokban a Nyírség homokbuckás felszínén a
legfontosabb kenyérgabona a rozs volt. Vetésterülete az 1930-1940-es évekhez
viszonyítva 63%-kal csökkent. Ma már a Nyírségben is csak ott a legfontosabb
kenyérgabona, ahol a búzát nem érdemes termelni, így elsősorban a Nyírség középső és déli részének sovány futóhomokján. Vetésaránya az 1980-as évek közepén a
Dél-Nyírségben 25-30%, de egyes területeken (pl. Nyírmihálydiban, Ömbölyön)
meghaladta a 40%-ot. Hiányzik viszont a Szatmár-Beregi-síkság és a NyíriMezőség szántóiról. Termésmennyisége a vetésterületéhez hasonlóan kisebb ingadozásokkal csökken. Termésátlaga viszont emelkedik: 1970-ben 1270 kg/ha, 1980ban 1988 kg/ha, 1990-ben 2960 kg/ha (az országos átlag 1980-ban 1900 kg/ha,
1990-ben 2500 kg/ha), 1990-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében termett az
ország rozstermelésének 36,5%-a (BOROS L. – FRISNYÁK S. 1999)
A szemestakarmányok közül a legnagyobb vetésterülettel a kukorica rendelkezik. 1970-ben az összes szántóterület 18,7%-a, 1980-ban 24,1%-a, 1990ben 28,0%-a volt kukoricával bevetve, 1980-ban az ország kukoricaterületének
6,3%-a, 1990-ben 7,0%-a jutott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére.
A Nyírségben a szántók 15-25%-át, a Szatmár-Beregi síkságon 10-20%-át
vetik be kukoricával. Termésmennyisége kisebb-nagyobb ingadozásokkal emelkedő tendenciát mutat: 1960-ban 217 ezer, 1990-ben 352 ezer, amely az ország
kukoricatermelésének 7,8%-át jelentette. Termésátlaga 1981-1985 évek átlagában 5000 kg/ha, 1990-ben 4088 kg/ha nem éri el az országos átlagot.
A kukoricát az egész megyében termesztik. Legnagyobb a vetésaránya a megye ÉNY-i részében, Nyíregyháza környékén és az ÉK-i települések határában.
Az őszi- és tavaszi árpa együttes vetésterülete csökkenő tendenciát mutat
(1980-ban 12200ha, 1990-ben 8222 ha).
Az őszi árpa fő termőkörzete a Szatmár-Beregi-síkság, a tavaszi árpáé a
Nyíri-Mezőség. Az őszi vetésű árpa vetésterülete az utóbbi évtizedekben erős
ingadozás mutat: 1960-ban 8444 ha, 1970-ben 9001 ha, 1980-ban 6300 ha, 1991ben 6604 ha. A tavasziról is hasonló mondható el, de minden évben elmarad az
őszi mögött. A termésmennyiség őszi árpából évi 16 és 30 ezer tonna között váltakozik, tavasziból pedig 19 és 28 ezer tonna között (1970-ben 28900 t, 1992ben19060 t). A termésátlagok messze elmaradnak az országos átlagtól. Őszi árpából 1980-ban 3139 kg/ha, 1992-ben 2910 kg/ha értéket értek el a megyében (az
országos átlag 1980-ban 4150 kg/ha, 1990-ben 4870 kg/ha), tavaszi árpából a
megyei átlag 1980-ban2352 kg/ha, 1990-ben 4174 kg/ha (az országos átlag 1980ban 3430 kg/ha, 1990-ben 4150 kg/ha).
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A zab a legkisebb vetésterülettel rendelkező gabonaféleség. Vetésterülete
az 1930-as 3,8%-ról 1970-re 0,3%-ra zsugorodott. 1980-tól vetésterülete
megnövekedett: 1981-1985 évek átlagában 0,7%, 1990-ben 1,2%, 1992-ben
1,4%. Vetésterülete az országos vetésterületnek 6,0 – 6,2%-át adja. Termésátlaga (320-3190 kg/ha) között ingadozik, amely elmarad az országos átlagtól.
Termésmennyisége is erős ingadozás mutat.
A hüvelyes növények a szántók kis százalékát foglalják el, az 1981-1985-ös
évek átlagában 1,9%-ot. Magas fehérje tartalmuk miatt emberi táplálkozásra és
állati takarmányozásra egyaránt felhasználják. Ezen túl jelentős talajjavító képességük miatt is termesztik.
A bab vetésterülete szerény, az 1971-1980-as évek átlagában 270 ha, amely
az 1980-as években a felére csökkent.
A borsó felhasználása többcélú. Az emberi élelmezésre használt hántolt borsót
belföldön és külföldön egyaránt jól lehetett értékesíteni. Átlagtermése 1000-1500
kg/ha, de az új fajtáké eléri a 2000 kg/ha értéket. A takarmányborsó vetésterülete a
60-as években meghaladta az ezer hektárt, ezt követően mintegy felére csökkent.
A csillagfürt a savanyú talajok jellegzetes növénye, amelynek édes változata zölden, szénának készítve, besilózva, de főleg magként állati takarmányozásra kiválóan alkalmas. Egyes változatai emberi fogyasztásra is felhasználható.
Hazánkban először Nyírkércsen vetettek csillagfürtöt (1892-ben). Elterjesztésében Westsik Vilmos szerzett elévülhetetlen érdemeket.
A magas fehérje és olajtartalmú szója már a II. világháború előtt is elterjedt
növény volt Magyarországon, s megyénkben is. Vetésterülete 1981-1985-ös
évek átlagában 580 ha, 1990-ben 927 ha (az ország vetésterületének 2,2%-a).
Legfontosabb termelési körzetei a Szatmár-Beregi-síkság réti agyagos és az
Ecsedi-láp savanyú láptalajain alakultak ki.
Ipari növények. Dohányt, cukorrépát, napraforgót egyaránt termelnek a
megyében, míg az olaj- és rostlen, valamint az olaj- és rostkender termelése
gyakorlatilag megszünt.
A cukorrépa vetésterülete az 1981-1980 évek átlagában a megye szántóinak 1,4%-át, 1990-ben 1,7%-át foglalta el (országos átlagban a szántók 2,72,8%-a van cukorrépával bevetve). Hektáronkénti termésátlaga 1980-ban 24774
kg, 1991-ben 35270 kg. A megyei átlagtól nagyobb arányú a cukorrépa termelése a Szatmár-Beregi-síkságon, a Nyíri-Mezőségben, alacsonyabb és a terméshozamok is szerényebbek a Nyírség középső- és déli homokvidékein.
A dohány a megye egyik jellegadó növénye (HANUSZ Á. 1982). 1970-ben
a szántók 2,4%-át, 1990-ben 2,0%-át foglalta el (az országos átlag 0,2%). Az
ország dohányültetvényeinek 68,8%-a a megyében található. A termés mennyisége és a termésátlag erősen függ az időjárástól. A szabolcsi termésátlag mintegy 9-10%-al meghaladja az országosat. Az 1970-es években a megyében termelt dohány 40,5%-a Kállói, 33,0%-a Hevesi, 19,2%-a Kerti, 3,2%-a Szabolcsi,
2,5%-a Burley.
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Az 1980-1990-es években a Hevesi H 11 vált a legelterjedtebbé. Mellette a
Hevesi H-6, a Hevesi 276 és a Hevesi H-7 érdemel említést.
Az egykori szegélynövényként vetett napraforgó sokat veszített jelentőségéből. A II. világháború előtti években az ország vetésterületének 70%-át adta
(4200ha). Vetésterülete 1970-re 10050 ha-ra csökkent. 1980-ban az ország napraforgó területének 5,4%-a, 1990-ben 4,0%-a jutott megyénk területére. Terméshozama 1992-ben 1653 kg/ha, amely 8-10%-al elmarad az országos értéktől. Vetésterülete 1990-ben 13757 ha (2. táblázat).
A Nyírség Magyarországon a burgonya „hazája”-ként volt számontartva. Az
1931-1940-es évek átlagában 57 ezer hektáron termelt a megye burgonyát, amely
az országos vetésterület 19,8%-át jelentette. Vetésterülete 1960-1965 évek átlagában 45864 ha-ra, 1976-1980 évek átlagában 15926 ha-ra, 1990-re 5798 ha-ra
csökkent (2. táblázat). Az 1990-es években termőterülete ismét növekedett (1996ban 10516 ha). Burgonyát a megye szántóterületének 1980-ban 3,0%-án, 1990ben 1,9%-án termesztettek (az országos átlag 1980-ban 1,3%, 1990-ben 0,9%).
Három fontos termőkörzet van a megyében: 1. Kisvárda, 2. Rakamaz, 3.
Újfehértó környéke.
Takarmánynövények. Silókukoricából 1961 és 1985 között megháromszorozódott a vetésterület (1981-1985-ös évek átlaga 21947 ha), utána csökkent (2.
táblázat). Jelentős tért vesztett a csalamádé.
A lucerna a legértékesebb, legbiztonságosabban termeszthető szálastakarmány.
A Dél-Nyírséget leszámítva az egész megyében termesztik.
Vetésterülete 1970-ig növekedett, azt követően lassan csökkent, illetve stagnált
(1976-1980-as évek átlaga 13788 ha, 1990-ben 11942 ha). Az ország lucernaterületének 3,9%-a található megyénkben. Termésátlaga 3800–5800 kg/ha között mozog.
A lucernával ellentétben a vöröshere a víz iránt igényes, ezért legfontosabb
termőhelye a Szatmár-Beregi-síkság. Termőterülete 6-8 ezer ha. A takarmányrépa termőterülete erősen lecsökkent (1990-ben 58 ha).
Szántóföldi zöldségtermesztés
A zöldségfélék termelésének nincsenek nagy hagyományai a megyében.
Az 1960-as évek elejétől az életszínvonal emelkedésével, a megváltozott táplálkozási szokásaink eredményeként, a hűtő- és szállítórendszer valamint a feldolgozóipar kiépítésével, az exportlehetőségeink bővülésével fejlődésnek indult a
zöldségtermelésünk.
Az egyik legfontosabb zöldségnövényünk a zöldbab, a hűtőtárolóknak és
konzervgyáraknak köszönheti nagyobb térhódítását. Termőterülete 1982-ben
785 ha, 1985-ben 650 ha, 1990-ben 260 ha. A megye szántóterületének 0,2%-át
foglalta el. Termésátlaga az időjárás függvényében 2900-5600 kg/ha, termésmennyisége 1976-80 évek átlagában 3976 t, 1990-ben 1290 t.
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A zöldborsó igen fontos zöldségnövényünk. A betakarított zöldborsó vetésterülete a konzervgyárak felvásárlása következtében egyenletes, ezer hektár
feletti: 1976-1980 évek átlagában 1012 ha, 1985-ben 1348 ha, csak 1990-ben
maradt ezer ha alatt (921 ha). Az ország vetésterületének 1988-ban 3,7%-át
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye adta. A termésátlag 2500-5000 kg/ha között
változott (az országos átlag ettől lényegesen magasabb, 1980-ban 8010 kg/ha,
1990-ben 8780 kg/ha). A betakarított termés mennyisége 1988-ig növekedő
tendenciát mutatott, majd csökkent.
Az ország fejeskáposzta termelésének 1980-ban 3,6%-át, 1990-ben 11,8%át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében takarították be. A megye Pest megye után
a második helyet foglalja el. Termőterülete 1981-1985 évek átlagában 763 ha,
1990-ben 762 ha. Termésmennyisége 1978-ban 10784 t, 1996-ban 16312 t.
Termésátlaga 1976-1980-as évek átlagában 13392 kg/ha, 1990-ben 18000 kg/ha
(az országos átlag 1990-ben 21600 kg/ha).
A paradicsom fontos konzervgyári feldolgozású növény. Termőterülete
1981-1985 évek átlagában 742 ha, 1990-ben 3745 ha, tehát erősen ingadozó.
1990-ben az ország paradicsomterületének 24,9%-a, termésmennyiségének
24,4%-a jutott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére.
A zöldpaprika termőterülete néhány száz hektárra terjed, az összes zöldségfélék termőterületének 5-10%-át foglalja el (1990-ben 1407 ha).
A vöröshagyma termőterülete 55-90 ha között mozog (BOROS L. –
FRISNYÁK S. 1999).
Gyümölcstermesztés
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jellegadó növényi kultúrának nevezhető. Számos helyen monokultúrális módon termelt alma fontos szerepet játszott
és játszik a térség gazdasági életében, a lakosság jövedelemszerző-, illetve kiegészítő tevékenységében. Termelésének természeti földrajzi feltételei kedvezőek, mivel pl. a téli alma a hűvösebb nyarat kedveli, vízigényét pedig a mélyebb talajrétegekből (a Nyírségben kovárványos homok) biztosítani tudja.
Az almatermesztés múltját Kuknyó J. (1975) és Pethő F. (1980) munkássága révén ismerjük. Most csak az utóbbi évtizedek termelésével foglalkozunk
vázlatosan.
1971-ben 8803921 gyümölcsfát írtak össze megyénkben, amelynek 57,8%a alma, 17,1%-a szilva, 7,2%-a őszibarack, 6,7%-a meggy, 3,7%-a dió, 3,6%-a
körte, 1,4%-a sárgabarack, 1,4%-a cseresznye, 1,1%-a bírs és mandula. 1972ben a gyümölcsfa-állomány 81,5%-a árugyümölcsösökben, 1,6%-a szórványban, 1,1%-a szőlők között, 15,8%-.a házikertekben volt fellelhető. 1982-ben a
gyümölcsös területek 73,2%-a alma, 2,6%-a meggy, 2,1%-a szilva, 1,7%-a dió.

71

Boros László

A folyamatos telepítések eredményeként 1965 és 1980 között a gyümölcsterület 34-37 ezer hektár között alakult (4. ábra). A maximumot 1976-ban érte el
36,9 ezer hektárral. A legkedveltebb almafajta a Jonathán volt ekkor.
Az 1980-as években a gazdaságban megjelenő válságjelenségek a gyümölcstermelésben is éreztette hatását. 1980 és 1985 között 8328 ha nagyüzemi
almaültetvényt vágtak ki. A mélypont 1983-ban volt, amikor egyetlen év alatt a
termelőszövetkezetek és állami gazdaságok almáskertjei 2966 hektárral csökkent. 1985 után a kivágások csökkentek, a telepítések mérsékelten emelkedtek.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található az ország télialma ültetvényeinek 60%-a. A termés mennyisége 1981-1985 évek átlagában 584166 t,
1990-ben 562008 t, 1996-ban 289000 t. 1996-ban a megyében betakarított
gyümölcs 86%-a alma, 6,6%-a szilva, 4,8%-a meggy. Meggyből 1990-ben
11050 tonnát, 1996-ban 16116 tonnát termeltek.

4. ábra: A gyümölcs részesedése a földalapból 1993-ban (az ábrákat szerk. Boros L.)
Szőlőtermesztés
FEYÉR P. (1970) szerint 1935-ben a Nyírségben 11631 ha szőlőt tartottak
nyílván, ami kétszerese volt Tokaj-Hegyalja akkori szőlőültetvényeinek. A kiöregedett tőkéket 1950 után kivágták, helyükre nagyobb jövedelmet adó almát telepítettek. 1965 és 1980 között 38,4%-al, 1980 és 1990 között további 47,9%-al, tehát
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radikálisan csökkent a szőlőterülete. A szőlő területi aránya 1965-ben 1,6%,
1980-ban már csak 0,9%, 1990-ben pedig 0,7%. A szőlőterület nagyarányú zsugorodásával a termés mennyisége is erősen csökkent (1990-ben 12776 t).
Az 1959. évi 23. tv. szerint Szabolcs-Szatmár megyéből Nyíregyháza sóstóhegyi része és Napkor a „borvidékbe nem sorolt jó bortermő helyek” csoportjába lett besorolva az ezerjó, mézesfehér, olaszrizling és bánáti rizling javasolt
fajtákkal. Barabáson (Tipet-hegy) a furmint, a hárslevelű, olaszrizling és a bánáti rizling termeszthető, miként a tarpai Nagy-hegyen is.
Gyepgazdálkodás
A külterjes állattartást felváltó belterjes tenyésztés eredményeként a
gyep (rét és legelő) földhasznosítási forma visszaszorulását eredményezte. A
gyep a megye földalapjának 1980-ban és 1990-ben egyaránt 12,6%-át, 1996ban pedig 11,8%-át foglalta el. A gyepből a rét 1980-ban 30,8%-al, a legelő
69,2%-al részesedett.
A nagytömegű fehérjedús takarmányt adó gyep a Tisza és a Szamos mentén
a legnagyobb kiterjedésű és a legjobb minőségű, ahol jelentős a szarvasmarha
tenyésztés is. A homoki gyepek gyenge minőségüek.
Erdőgazdálkodás
Az ország ősi erdőspuszta jellegéből legtöbbet a Szatmár-Beregi-síkság
és részben a Nyírség őrzött meg. A megye erdősültsége (1980-ben 15,4%, 1992ben 18,3%) megközelítően azonos az országos értékekkel. Az erdő területe
folyamatosan emelkedett: 1970-ben 82847 ha, 1980-ben 96870 ha, 1990-ban
111160 ha, 1996-ban 115687 ha.
A megye erdőterületének 18%-a a kocsányos tölgy, 43%-a akác, 26%-a
nyár, 8%-a fenyő, 5%-a egyéb fajta. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye erdeinek 8
millió m3-es élőfakészlete az ország erdővagyonának 3%-át képezi. A 395 hektáros Sóstói parkerdő gyöngyvirágos tölgyes, ahol a tölgy őshonos. A Fényi-erdő
285 hektáros területe védett, ahol a tölgy mellett a kőris és a hárs is megtalálható.
A 21. század első évei (a 3. évezred indulása)
A rendszerváltás második évtizedének első éveiben nagyjából folytatódnak
a mezőgazdaságban azok a folyamatok, amelyek korábban elkezdődtek. A nagy
állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek zöme még az 1990-es évek első
felében felbomlott, helyükön különféle gazdasági szervezetek és egyéni gazdaságok jöttek létre. A földek közel egytizede műveletlen maradt. Ennek egyik
oka, hogy a mezőgazdasági gépek nem kis százaléka a volt termelőszövetkezeti
vezetők tulajdonába került a megalakult néhány hektáros kisgazdaságoknak
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nem volt mivel megművelni földjeiket, nem tudták megfizetni a gépek bérmunka költségét. A kisgazdaságok egy része néhány éven belül fel is hagyott a mezőgazdasági tevékenységgel. Rövid időn belül bebizonyosodott, hogy csak a
legalább 40-50 hektárral rendelkező gazdaságok életképesek, tudnak európai
szinten gazdálkodni, gépesíteni, s különösen az Európai Unióhoz csatlakozásunk után vált világossá, hogy csak hathatós állami és Uniós támogatással tud
versenyképes maradni a magyar mezőgazdaság. Az Uniós és az állami támogatás még 2005-ben sem volt döccenőmentes. Ezt bizonyítják a 2005-ös kétségbeesett országos gazdatüntetések.
A földhasznosítás
A földhasznosításban a 21. század első négy évében is következtek be kisebb-nagyobb változások (3. táblázat), 2003. május 31-én a megyében az összes
földterület 622466 ha, amelyből 510174 ha (=82,0%) a termőterület. A termőterület 1990-hez viszonyítva 2003-ra 51457 hektárral csökkent, viszont 2000-hez
képes 5592 hektárral (= 1,1%-al) növekedett.
3. táblázat. A földterület művelési ág szerint, május 31. (hektár)
Művelési ág
Szántó a;
Kert b;
Gyümölcsös
Szőlő
Gyep
Mezőgazdasági terület
Erdő
Nádas
Halastó
Termőterület
Művelés alól kivett
terület
Összesen

1980
321 103
27 319
35 580
6 020
78 859
468 881
96 870
1 306
647
567 704

1990
308 363
33 047
23 904
2 886
79 303
447 503
111 160
2 393
575
561 631

2000
283 875
8 722
25 860
1 779
66 351
386 587
113 886
3 561
548
504 582

2002
286 765
6 319
32 684
894
66 351
393 013
113 886
3 561
548
511 008

2003
283 062
6 319
33 066
894
65 357
388 698
117 258
3 561
657
510 174

59 965

65 778

118 725

112 299

112 292

627 669

627 409

623 307

623 307

622 466

a: 2000-től szántó és szántóként használt kert, b: 2000-től konyhakert
A szántó művelési ág 2000-2003 között alig észrevehető mértékben csökkent (3. táblázat). A kert esetében jelentős (= 27,6%-os) területi veszteség következett be három év alatt. A gyümölcs termőterülete viszont mind 1990-hez (+
27,7%), mind 2000-hez (+ 21,8%) növekedett és meghaladta a 33 ezer hektárt,
amely megközelíti az 1980-as értéket.
A szőlő terület drasztikusan csökken. Amíg 1980-ban még 6020 hektárt írtak
össze a megyében, 2000-ben 1779 hektárt, addig 2003-ban csak 894 hektárt. Három év alatt 49,7%-os területi veszteséget szenvedett el a szőlő (3. táblázat).
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Csökkenő tendenciát mutat a gyep területe is, ami a szarvasmarhatartás
(tejágazat) válságát is tükrözi. 2003-ban 994 hektárral volt kevesebb a gyep
területe, mint három évvel korábban.
A mezőgazdasági terület 2003-ban 2111 hektárral haladta meg a 2000. évi
értéket.
Az erdő terület évről-évre növekszik. 2003-ban meghaladta a 117 ezer
hektárt (az összes földalap 18,8%-a).
A művelés alól kivett terület 1980-hoz viszonyítva jelentősen (= 46,6%-al)
nőtt 2000-hez viszonyítva 5,5%-al viszont csökkent (3. táblázat).
A szántóföldi művelés alakulása 2000-2003 között
Bár három év rövid idő, mégis következtek be hullámzások, kisebbnagyobb változások a szántóföldi növénytermesztésben (4.,5.,6. táblázat). A
termés mennyisége és a termésátlagok nem kis részben az adott év időjárásától
és az alkalmazott agrotechnikától, technológiától (gépesítettség, vegyszerezés,
vetőmag minősége, talajmunkák minősége, öntézés stb.) függ. A talaj minősége
is fontos tényező.
A vetésterület nagyságát döntő mértékben a gazdaságosság, gazdasági
számítások határozzák meg.
A gabonafélék vetésterülete 190 ezer és 166 ezer ha között váltakozott
2000 és 2003 között (= 12,3%-os eltérés). Termésmennyiségük még nagyobb
ingadozást mutat (5. táblázat).
A búza vetésterülete három év alatt közel 11,5 ezer hektárral csökkent. Még
szembetűnőbb a betakarított termés mennyiségében tapasztalható nagymérvű
visszaesés. Mértéke 58,4%-os (5. táblázat).
A hanyatlás gazdasági tényezőkkel (magas termelési költség, alacsony
jövedelmezőség, alacsony felvásárlási árak) hozható összefüggésbe. Különösen
hátrányos a termelőknek az energiahordozók (pl. a gázolja) árának semmivel
nem magyarázható állandó emelése, magas szinten tartása. A termésátlagok
csökkenése (6. táblázat) jórészt időjárási tényezőkkel magyarázható.
A rozs szerepe tovább csökkent. Amíg 1990-ben még 28597 hektárom
termesztették a Nyírségben, addig 2001-ben már csak 12516, 2003-ban pedig
mindössze 10152 hektáron. Termelése tehát egyharmadára esett vissza. Termésmennyisége 2003-ban feleannyi, mint három évvel korábban (5. táblázat).
Visszaesett az őszi árpa, stagnált a tavaszi árpa vetésterülete. Növekedett
viszont a zab és a triticale területe.
Továbbra is területet veszít a burgonya. Ezen fontos népélelmezési növényből 2003-ban alig több mint háromezer hektár vetettek be, pedig tíz évvel
korábban duplája volt a betakarított területe. A termés mennyisége ugyancsak
fele az 1996-2000 évi átlagnak. A burgonya termésátlaga 2001-ben 17100
kg/ha, 2003-ban 12829kg/ha.
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4. táblázat. A szántóföldi növények betakarított területe (hektár)
19911995

19962000

Megnevezés

Ebből
2001

2002

2003

160 183

156 432

190 202

175 232

166 752

gazdasági
szervezetek
29 615

Ebből: búza a;
kukorica
őszi árpa

38 179
85 719
5 352

38 725
78 972
4 501

39 487
110 710
5 109

33 695
103 563
4 279

28 087
99 648
3 276

8 886
15 590
701

19 201
84 058
2 575

tavaszi árpa
rozs
zab

5 670
20 547
3 713

5 633
13 625
5 181

2 578
12 516
6 303

2 447
10 428
6 666

2 572
10 152
8 457

320
1 045
1 118

2 252
9 107
7 339

triticale

864
6 245

9 764
8 990

13 010
4 377

13 990
3 949

14 489
3 146

1 955
111

12 534
3 035

Napraforgó
Borsó
Szójabab

23 371
1 493
-

33 180
906
28

32 342
609
10

39 137
498
15

40 846
641
-

5 394
362
-

35 452
279
-

Repce
Dohány
Cukorrépa

1 677
5 988
4 907

778
4 441
3 100

1 803
3 900
2 540

2 869
4 041
2 087

506
3 922
2 010

80
752
1 068

426
3 170
942

Sikókukorica
Csalamádé

11 569
970

4 465
249

3 880
203

2 833
161

6 623
161

2 610
-

4 013
161

Lucerna
Vöröshere
Egyéb takarmánynövény

9 255
4 042
14 111

5 995
1 637
7 834

4 750
980
2 073

4 715
745
3 825

4 827
532
1 167

1 246
27
395

3 581
505
772

Ebből: szarvaskerep
őszi takarmánykeverék
Egyéb

1 212
985
12 969

392
23
2 588

247
40
2 980

118
1 746

294
2 747

44
331

250
2 416

8 730
-

9 504
7

11 843
20

16 199
10

15 544
57

2 428
-

13 116
57

263 833

239 328

260 699

258 062

249 481

44 419

205 062

évek átlaga
Gabonafélék

Burgonya

Zöldségfélék b;
Fűszerpaprika
Betakarított terület
összesen c;
Vetetlen betakarítatlan
terület d;
Szántóterület összesen

egyéni
gazdálkodók
137 137

44 130

57 859

16 796

19 433

24 311

3 439

20 872

307 963

297 187

277 495

277 495

273 792

47 858

225 934

a: Durumbúzával együtt, 2002-től őszi búza, tavaszi búza, durumbúza és tönköly;
b: 1996-tól fűszerpaprika nélkül; c: 1991-ben vetésterület; d: 1992-ig vetetlen terület

A napraforgó vetésterülete folyamatosan növekedő tendenciát mutat, miként termésmennyisége is (4., 5. táblázat).
A szójabab vetésterülete jelentéktelen napjainkban. A repcelé erősen ingadozó. A megye egyik jellegadó növényének a dohánynak termőterülete enyhén
csökkent az elmúlt évtizedben, de termésmennyisége az új fajták megjelenésének köszönhetően nem . Az új fajták termésátlaga jónak mondható (6. táblázat).
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5. táblázat. A szántóföldi növények összes termésmennyisége (tonna)
19911995

19962000

Növény

Ebből
2001

2002

2003

538 927

568 944

961 891

597 073

489 230

gazdasági
szervezetek
90 550

Ebből: búza a;
kukorica
őszi árpa

150 309
300 667
17 111

126 297
356 170
12 694

172 132
676 840
16 502

114 032
397 363
12 058

71 625
350 833
6 441

22 136
58 967
1 506

49 489
291 866
4 935

tavaszi árpa
rozs
zab

13 975
45 378
8 528

13 753
25 423
10 655

7 167
31 916
15 123

5 579
20 043
11 666

4 651
15 431
12 111

954
1 471
1 696

3 697
13 960
10 415

triticale
Burgonya

2 656
92 254

23 901
104 387

41 502
77 531

36 024
82 534

28 066
42 431

3 820
1 402

24 246
41 029

Napraforgómag
Borsó
Szójabab

36 508
4 359
-

49 419
2 158
5

58 617
1 340
18

69 193
1 286
42

65 632
1 453
-

11 847
628
-

53 785
825
-

Repce
Dohány
Cukorrépa

2 164
9 099
147 720

1 249
7 858
125 108

4 634
6 330
116 863

5 336
8 693
106 186

532
9 100
70 109

36
1 568
35 520

496
7 532
34 589

Sikókukorica
Csalamádé

171 147
11 099

82 714
3 176

93 120
2 132

49 824
2 270

101 347
2 093

46 676
-

54 671
2 093

43 672
11 929

26 221
6 090

30 172
3 724

27 347
2 264

16 609
1 040

6 022
84

10 587
956

évek átlaga
Gabonafélék

Lucernaszéna
Vöröshere-széna

egyéni
gazdálkodók
398 680

a: Durumbúzával együtt, 2002-től őszi búza, tavaszi búza, durumbúza és tönköly

Cukorrépából kevesebb területet vetnek be 2003-ban, mint az előző években, ennek megfelelően a termés mennyisége is kevesebb.
A kukorica termőterülete ingadozó, ami egyfelől a sertéstenyészetési kedv
(gazdaságos, vagy gazdaságtalan voltával) és az exportlehetőségekkel függ össze.
Silókukoricából többet, csalamádéból kevesebet termeltek 2003-ban, mint
5-10 évvel korábban. A lucernaszéna és a vöröshere-széna vetésterülete és
termésmennyisége ingadozásokkal csökkenő tendenciájú (4., 5. táblázat). Ez
összefügg a szarvasmarha-tartás, a tejágazat válságával.
Zöldségfélék termelése
A zöldségfélék termesztését az 1960-as 1970-es években kedvezően befolyásolták a táplálkozási szokásaink megváltozása, a hűtőtárolók és konzervgyárak
megépítése. A rendszerváltás, de különösen az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után határaink megnyíltak, az áruk (így a mezőgazdasági áruk is) szabadabban
áramolhattak. Ez előny is és hátrány is. Hazánkat is eláraszthatták az olcsó, de nem
mindig kifogásolhatatlan minőségű külföldi zöldségféleségek. Kellő állami támogatás híján zöldségtermelésünk sem egészen versenyképes a világpiacon.
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6. táblázat. A szántóföldi növények termésátlaga (kg/ha)
19911995

19962000

Növény

Ebből
2001

2002

2003

Búza a;

3 900

3 260

4 360

3 380

2 550

gazdasági
szervezetek
2 490

Kukorica
Őszi árpa
Tavaszi árpa

3 270
3 180
2 450

4 510
2 820
2 440

6 110
3 230
2 780

3 840
2 820
2 280

3 520
1 970
1 810

3 780
2 150
2 980

3 470
1 920
1 640

Rozs
Zab
Triticale

2 200
2 260
3 040

1 870
2 060
2 450

2 550
2 400
3 190

1 920
1 750
2 580

1 520
1 430
1 940

1 410
1 520
1 950

1 530
1 420
1 930

14 200
1 560

11 610
1 490

17 100
1 810

20 260
1 770

12 820
1 610

12 620
2 200

12 830
1 520

2 910
1 290

2 380
1 770
1 610

2 200
1 800
2 570

2 460
1 400
1 860

2 270
1 050

1 740
450

2 960
1 160

Dohány
Cukorrépa
Sikókukorica

1 240
30 050
14 330

1 770
40 360
18 530

1 620
46 000
24 000

2 150
50 880
17 590

2 320
34 880
15 300

2 090
33 260
17 880

2 380
36 710
13 620

Csalamádé
Lucernaszéna

9 410
4 510

12 760
4 370

10 500
6 460

14 100
5 800

13 000
3 440

4 830

13 000
2 960

Vöröshere-széna

2 910

3 720

3 800

3 040

1 960

3 110

1 890

évek átlaga

Burgonya
Napraforgómag
Borsó
Szójabab
Repcemag

egyéni
gazdálkodók
2 580

a: Durumbúzával együtt, 2002-től őszi búza, tavaszi búza, durumbúza és tönköly

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye zöldségtermelése is keresi a helyét a piacon. Fokozza a nehézségeket, hogy 2005-ben a Nyíregyházi Konzervgyár
(EKO) a felszámolás szélére jutott. Pedig – mint említettük – a zöldségfélék
(paradicsom, zöldborsó, zöldbab, uborka, csemegekukorica) termelésének nagy
hányadát a konzervgyárak, hűtőtárolók vásárolják és dolgozzák fel.
2003-ban paradicsomból 51 ezer, uborkából 31 ezer, csemegekukoricából 44
ezer, fejeskáposztából 23 ezer tonnát termeltek megyénkben. Szabolcs-SzatmárBereg megye 2001-2003 közötti zöldségtermelését a 7. táblázat mutatja be.
Gyümölcstermelésünk alakulása 2001-2003 között
Bár a gyümölcsösök területe 2000 és 2003 között 25860 ha-ról 33066ha-ra
(+ 7206 ha), növekedett a termés mennyisége mégis 34,3%-al csökkent. Ez az
időjárási tényezőkkel és azzal magyarázható, hogy a fiatal telepítések még nem
fordultak termőre, illetve egyes helyeken hiányos volt a növényvédelem.
Az egyes gyümölcsféleségek közül legtöbbet almából termeltünk (8. táblázat). A termés mennyisége számottevően csökkent (2001 és 2003 között 35%al). 2003-bnan így is az alma adta megyénk gyümölcstermelésének 89,5%-át.
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7. táblázat. A zöldségfélék és a fűszerpaprika összes termésmennyisége (tonna)
Növény
Vöröshagyma

Összesen
2001

2002

Ebből egyéni gazdálkodók
2003

2001

2002

2003

3 004

9 252

3 638

3 003

9 250

3 638

25

17

30

25

17

30

Sárgarépa

9 288

14 670

5 458

9 288

14 605

5 163

Petrezselyemgyökér

1 521

925

2 079

1 521

925

2 079

33

33

26

33

33

26

Paradicsom

70 913

53 771

51 195

57 517

39 311

37 795

Uborka

27 287

30 640

31 372

26 868

28 521

29 429

Görögdinnye

22 646

46 888

54 554

22 334

46 370

53 111

Sárgadinnye

100

172

264

100

172

114

Fokhagyma

Retek

Zöldborsó

a;

3 981

3 735

3 180

1 645

1 238

1 262

Zöldbab

474

424

381

474

424

381

Karalábé

1 524

754

978

1 524

754

954

50 469

42 451

23 125

48 181

41 029

20 987

18

15

15

18

15

15

Fejes káposzta
Fejes saláta
Spenót

-

Spárgatök

1 287

774

656

1 287

774

655

Zöldpaprika

9 841

13 143

6 428

8 424

11 527

6 162

Paradicsompaprika

3 873

4 699

2 656

3 868

4 549

1 948

Csemegekukorica

33 363

33 225

44 028

20 902

18 304

29 049

217

12

12

29

12

12

8 564

8 083

27 399

7 816

7 522

26 432

248 428

263 683

257 475

214 857

225 372

219 243

113

80

246

113

80

246

Termesztett gomba
Egyéb zöldség
Zöldségféle összesen
Fűszerpaprika b;

-

1

-

-

1

a; Szemes súlyban
b; Nyers súlyban

Második helyen az egyre kedveltebb, s a konzervipar által is felhasznált
meggy áll, a termelés 5,3%-ával. A szilvatermesztésnek nagy hagyományai
vannak a Szatmári-síkságon. Termelése ugyan csökken, de még így is 11 ezer
tonnát takarítottak be belőle 2003-ban (8. táblázat). Népszerűsítésére HANUSZ
ÁRPÁD irányításával évente lekvárfőző versenyt rendeznek Szatmárban. Említést érdemel még az őszibarack és a körtetermesztés is.
A gyümölcstermelés részletes alakulását a 8. táblázat mutatja be.
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8. táblázat. Gyümölcstermés alakulása (tonna)(KSH adatai alapján)
Gyümölcs

19911995

19962000

2001

2002

2003

évek átlaga
Összesen
Alma
Körte
Cseresznye
Meggy
Szilva
Kajszi
Őszibarack
Ribiszke
Dió
Egyéb
Összesen

380 967
4 065
616

286 800
1 786
534

437 954
651
435

385 480
586
348

286 000
1 100
340

13 651
18 979
386

13 243
26 300
179

19 009
21 352
309

15 207
13 275
155

16 870
11 000
155

2 363
442

1 944
348

1 736
696

1 215
376

1 215
450

694
3 682
425 845

492
2 420
334 046

711
3 239
486 092

569
1 808
419 019

580
1 657
319 367

Ebből: egyéni gazgálkodók
Alma
Körte
Cseresznye

301 573
3 493
610

252 627
1 778
533

408 688
651
435

346 688
586
348

259 793
1 100
340

Meggy
Szilva

133 376
17 864

13 081
25 644

18 567
19 865

14 099
12 148

15 446
10 110

386
2 132
439

179
1 811
348

309
1 686
636

155
1 156
350

155
1 112
418

655
3 629
344 157

486
2 415
298 901

711
2 843
454 391

564
1 518
377 356

574
1 198
290 246

Kajszi
Őszibarack
Ribiszke
Dió
Egyéb
Összesen

Szőlőtermesztés
A szőlő elvesztette korábbi jelentőségét, erősen visszaszorult. 2003-ban csak 894
hektáron termesztették, s 3254 t termést takarítottak be. A termésátlag 3640 kg/ha.
Összegzés
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mezőgazdasága – az ország már részeihez
hasonlóan – számos gonddal küzdött meg, és számos említésre méltó eredményt
ért el. Az itt élő dolgos magyar emberek alkalmazkodtak a természetföldrajzi
feltételekhez, igyekeztek azt saját maguk és az ország javára fordítani. Bízunk
benne, hogy ez a jövőben is így lesz, s a megye mezőgazdasága kitűnő élelmiszerekkel el tudja látni az itt élő lakosságot.
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A MAGYARORSZÁGI ROMÁN KISEBBSÉG ETNIKAI-FÖLDRAJZI
1

SAJÁTOSSÁGAI AZ UTÓBBI HÚSZ ÉVBEN

BOTTLIK ZSOLT2

1. Bevezetés
A román nemzeti kisebbség egyike hazánk 13 államalkotó nemzetiségének.
Nem alkotnak zárt, homogén tömböt, sem egységes nyelvterületet, ami azt is jelenti
egyben, hogy a megmaradás szempontjából nagyon hátrányos szétszórtságban
élnek a mai Magyarország területén. Részben ez az oka kettős identitástudatuknak,
valamint az a tény, hogy a trianoni határmegvonással lényegében elszakadtak a
román kulturális, nyelvi közeget jelentő körösvidéki etnikai törzsterülettől és főként
magyar, illetve vegyes lakosságú környezetbe kerültek.
Demográfiai mutatóik nem különösebben mondhatók jónak további
fennmaradásuk szempontjából. Csoportjukról az utóbbi népszámlálások alapján
elmondható, hogy az öregedési folyamatok az összlakossághoz képest jóval
előrehaladottabbak. Körükben nőtöbblet figyelhető meg, illeve sokkal
magasabb az inaktívak aránya, amely kb. 37%, az országos mintegy 25%-hoz
képest. Ezenkívül a etnikailag homogén házaspárok aránya az összes
magyarországi nemzetiségi csoporthoz hasonlóan, a román közösségen belül is
rendkívül alacsony3.
Az ország területén csaknem minden nagytájon találhatunk kisebb román
szórványokat. Jelentős többségük azonban anyaországukkal határos megyékben
a román-magyar határtól legfeljebb 20 km-re, leginkább a békés-csanádi, illetve
bihari térségekben él.
2. Románok Magyarország mai területén
A románok jelenléte a mai Magyarország területén a XVII-XVIII. század
fordulójától tekinthető folyamatosnak4. Jelentős számban a népesség török kiűzését követően megfigyelhető nagyarányú, migrációja sodorja a románságot az

1

A tanulmány a szerző Bolyai ösztöndíj támogatásával végzett „TÉR ÉS ETNIKUM” című projekt keretében készült
egyetemi adjunktus, ELTE Regionális Földrajzi Tanszék
3
CZIBULKA Z. (2002): A 2001. évi népszámlálás. 4. Nemzetiségi kötődés. A nemzeti kisebbségek adatai
4
Ez a kérdés a szakemberek körében is vitatott. Egyes vélemények szerint a mai Magyarország területén korábban is
lehetett román lakosság. Egyes források már a XIII. században tudósítanak főleg hűbérbirtokon románokról. Egy
főleg pásztorkodással foglalkozó népcsoportnál nem kizárt, hogy kis létszámban, szétszórtan akár a mai Magyarország területén is élhettek, de nagyobb számban csak az említett korszakban beszélhetünk jelentős számú román
népességről. V.ö.: CSOBAI LÁSZLÓNÉ (1991): A magyarországi románok identitást hordozó intézményei a két
világháború között In.: NEMZETISÉG – IDENTITÁS a IV. nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia
előadásai pp. 92-96
2
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Alföld irányába5. Emellett persze szervezett telepítések is közrejátszottak a
román lakosság etnikai transzgressziójához a mai Magyarország területén. Leginkább a török hódoltság, illetve az Partium egykori területén találnak otthont
több kisebb-nagyobb nyelvszigetet alkotva, elsősorban magyar többségű térségekben6.
Emellett nem szabad elfelejtkezni az ország belsejének szívóhatásáról sem. A
török kiűzését követően hatalmas, jórészt kiváló minőségű termőföldek álltak
munkáskezek nélkül, és tulajdonosaiknak is érdekükben állt mielőbb művelés alá
vonni. Éppen ennek köszönhető, hogy a Rákóczi szabadságharc befejezése után
az 1712/15-ös Országgyűlés is hat év adómentességet biztosított a telepeseknek.
E fent vázolt nagy arányú migrációs és betelepítési hullámot követően a
románok száma, főleg erdélyi etnikai törzsterületeikhez közeli területeken (a
mai Szabolcs–Szatmár–Bereg-, Hajdú–Bihar-, illetve Békés megyékben) enyhe
emelkedést mutat a XIX/XX. század fordulójáig, amikor is számuk a mai Magyarország területén a legnagyobb (1. ábra).
Az I. világháborút követő határváltozások érzékenyen érintik a mai Magyarországon található román közösségeket is, hiszen a román etnikai törzsterületük immár egy másik, Magyarországgal nem feltétlenül baráti viszonyt ápoló
állam keretén belül található7. Így a románság nyelvszigeteinek lassú visszaszorulását követhetjük nyomon, ami leginkább a körükben megfigyelhető sokszor
bizonytalan nemzeti öntudatra, a kettős identitásra, illetve az ebből következő
asszimilációra vezethető vissza 8
Elsősorban e fent említett folyamatok hatására az 1940-es évek végének
eseményeit követően a román anyanyelvűek egyre kisebb térségekre szorulnak
vissza, és az 1980-as évekre csupán néhány reliktumukat találhatjuk, elsősorban
a már említett magyar-román határ menti sávban, ahol az asszimiláció és az
elvándorlás folyamatosan csökkenti számukat. A kezdetben kijelölhető településterületeik, illetve nagynak mondható közösségeik bár mind a mai napig követhetőek, különösen 1950 után jelentős ütemben zsugorodnak.
5

A hazai románság végleges letelepedése előtt, mint idénymunkások tűntek föl jelenlegi lakóhelyükön. Az eddigi
kutatások alapján a hazai románok legrégebbi nagyobb, mai napig követhető közössége a békés-megyei Gyula
városában található, amit ortodox parochiájuk alapításának XVII. századi alapítása bizonyít (V.ö: ELENA CSOBAI
(1999): Din istoricul românilor din Ungaria, Gyula). Szervezett telepítésük a XVIII. század elején kapott nagyobb
lendületet. V.ö.: KÄFER ISTVÁN (szerk) (1983): Románok Magyarországon Állami Gorkij Könyvtár
6
A mai Magyarországon élő románok ősei a Körösök és a Maros által határolt térségekből (a korabeli Bihar és Arad
megyékből) érkeztek, amit leginkább az általuk használt román nyelvváltozatok kutatása támaszt alá (PETRUSÁN
GYÖRGY - MARTYÍN EMILIA - KOZMA MIHÁLY (É.N.): A magyarországi románok. - [Budapest] : Útmutató Kiadó,
[é.n.]. - p. 89.)
7
IOAN SLAVICI (1993): Români de peste Carpaţi, Bucuresti
8
A hazai románok a román etnikai terület legnyugatibb részét képezik. Körükben a nemzeti identitás és a vallási
hovatartozás között nagyon szoros a kapcsolat. Pl. a nemzeti ébredést megelőző korszakokban ez volt a többséghez
képest a különbség legfontosabb jegye. Miután többségük soha nem élt a Román Állam keretein belül, így nem is
vettek részt a nemzetté válás folyamatában, így a többségi magyarságtól leginkább vallásukban, illetve hagyományaikban különböznek. V.ö.: PETRUSÁN GYÖRGY - MARTYÍN EMILIA - KOZMA MIHÁLY (É.N.): A magyarországi
románok. - [Budapest] : Útmutató Kiadó, [é.n.]. - p. 89.
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A román közösségek nagyságának valamint térszerkezetének változását
leginkább az elmaradott, hátrányos helyzetű térségekre jellemző folyamatok
befolyásolják.

1. ábra. A magyarországi románok aránya és nagyobb közösségeik
1910-ben anyanyelv szerint
3. A magyarországi románok az 1990-es években
Az 1990-es években a magyarországi románok etnikai térszerkezetét tükröző helyzetet az 1980-as tanácsi minősítés és az 1990-es nemzetiségi adatok
(melyek nem sokban különböznek az 1980-as nemzetiségi adatsortól) kombinálásával rajzolhatjuk meg. 1980-ban a tanácsi minősítés szerint a román „kulturális igényű” lakosság száma mintegy 12 ezer (12 153) fő9; 1990-ben pedig a saját
bevallás szerinti nemzetiségi adatok csupán valamivel több mint 10 000 főt
mutatnak. Az előbbi adatok 1941-hez képest csökkenést (jelentős, kb. 4 000 fős
negatívumot), míg utóbbiak a mintegy 20%-os csökkenést regisztrálják. Az
összlakosságon belüli arányuk is 0,1%-ra esett vissza (2. ábra).
E két adatból arra következtethetünk, hogy a románoknak csupán kicsit több
mint kétharmada vállalja a kulturális igény alapján értelmezett „tényleges”
nemzetiségét (3. ábra). E tény okai között elsősorban a kettős kötődésű nemzeti
9

Az 1980-as népszámlálás nemzetiségekre vonatkozó adatainak érdekessége, hogy a lakosság saját bevallása mellett
a községi tanács minősítése, származás és nyelvtudási ismérvek alapján is nyilvántartásba veszik a nemzetiségeket.
Ez a módszer kétségtelenül vitatható, és csak a községekben kivitelezhető, azonban ebben az esetben valósabb képet
mutathatnak a Magyarországon élő nemzetiségekről.
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tudatot kell megemlíteni, hiszen a hazai románság jelentős része a modern nemzetek kialakulását megelőzően, a XVII–XVIII. században szakad ki anyanemzetének etnikai törzsterületéről. Így sokan az időközben kialakult, ma használatos
román irodalmi nyelvtől eltérő dialektust beszélnek10, identitástudatuk is elsősorban lokális közösségeikhez köthető – leszámítva vékony értelmiségi rétegüket. Emellett meg kell említeni, hogy a I. világháborút követő politikai szituáció, a magyar társadalom nem feltétlenül román barátsága, valamint általában az
50-es évek bel- és külpolitikai közege sem kedvezett a nemzetiségi létnek Magyarországon. Továbbá a magyar lakosság szomszéd országok államalkotó
nemzeteiről való negatív előítélete is hozzájárulhatott a románok valódi nemzetiségük elhallgatásához. Így körükben (is) megfigyelhető némi óvatosság, melynek során még most sem szívesen nyilatkoznak etnikai hovatartozásukról.

2. ábra. A magyarországi románok számának és arányának változása (1880-2001)
A kisebbségek számának alakulására békés körülmények között általában a
nyelvi, kulturális asszimiláció van jelentős hatással. E folyamat főként azokon a
területeken lassúbb, ahol a kisebbségi csoport szűkebb lakóhelyén abszolút
többséget alkot, vagy közösségük viszonylag nagyszámú. A II. világháború után
legkedvezőbb képet mutató 1980-as tanácsi minősítés szerint a hazai románok
mintegy 53%-a élt többségben településeiken, és közösségük bő egy hatoda
(22%) gyenge kisebbségben (25% alatt). Az 1990-es saját bevallás alapján csupán egy olyan település (Méhkerék) volt, ahol sikerült többségüket megőrizni.
Az asszimilációs nyomásnak való kitettségüket jól szemlélteti, hogy a 25%-os
arányt is csupán két községben érték el 1990-ben (a magyar-román határ menti
Kétegyházán, illetve Pusztaottlakán, ahol mindkét esetben meghaladja arányuk

10

A különböző térségekből érkezett román lakosság nyelvi dialektusai itteni településterületeiken homogenizálódott
és alakult sajátos tájnyelvvé, jóllehet a magyarországi románok egységes, különböző településterületeiken átívelő
dialektusáról nem beszélhetünk. Ezt az archaikus nyelvet tekinthetjük a hazai románok anyanyelvének, míg a román
irodalmi nyelv számukra idegen maradt. A kettő közötti szakadékot tartósan csak a tanult rétegek tudták áthidalni.
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a 30%-ot).11 Négy további település lakosságának jelentős arányát (10 és 20%
között – Körösszegapáti (16,78%), Bedő (16,45%), Elek (12,20%),
Magyarcsanád (11,23%)) teszik ki román nemzetiségű lakosok (3. ábra).
Az identitástudat erőssége, illetve ezeken keresztül a román lakosság létszáma részben az előbb említett asszimilációs folyamatokkal van összefüggésben, illetve azzal, hogy milyen a románság lakóhelyének földrajzi környezete.
Nevezetesen, hogy lakóhelyük a társadalmi-gazdasági modernizáció elsődleges
színteréül szolgáló urbánus régió, vagy esetleg halmozottan hátrányos helyzetű,
ezáltal gyengébb életkörülményeket kínáló periférikus térség. Az előbbi térségek nyilvánvalóan a többségi magyarság bevándorlási célterületei, amely folyamat egy idő után fellazíthatja a kisebbségi közösségeket, nagyobb teret engedve a magyar asszimilációs nyomásnak12. Ugyanakkor a gazdaságilag elmaradottabb Magyarország keleti határa mentén lévő hajdú-bihar, illetve békés
megyei területek elvándorlásra késztetik a fiatalokat, ezzel pedig nemcsak a
román lakosság száma és aránya csökken, hanem a nemzetiségi lakosság elöregedése is katasztrofálisan fokozódik.

3. ábra. A magyarországi románok aránya és nagyobb közösségeik
1990-ben nemzetiség szerint
11

KOCSIS K. (1989a): Magyarország jelenlegi etnikai térszerkezetének sajátosságai - in: Földrajzi Közlemények
XXXVII. 4. sz. pp. 283-305; KOCSIS K. (1995): Magyarország etnikai térszerkezete In.: Iskolakultúra 3-4 sz. pp. 30-39.
12
KOCSIS K. (1994): Budapest és régiója etnikai térszerkezetének átalakulása (1850-1990) In.: Földrajzi Értesítő
XLIII. Évf. 3-4 sz. pp. 299-324. és ARDAY L. HLAVIK GY. (1988): Adatok, tények a magyarországi nemzetiségekről
Budapest, Kossuth kiadó p. 76
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Jóllehet területi elhelyezkedésükben számottevő változás nem következett be a
betelepülésük körülményei által meghatározott szórványhelyzetet a fent említett
társadalmi mobilitás tovább gyengítette.13 Az asszimilációjuk okozta regressziójuk egyértelműen szinte minden általuk lakott településen megfigyelhető.

4. ábra. A magyarországi románok néhány demográfiai mutatója az elmúlt húsz
évben és 2001-ben
A románság településterülete így már az 1980-as tanácsi minősítés de az
1990-es adatok alapján is csupán Gyula város környékén néhány kisebb településen mutatja érzékelhető szórványokat. Az 1980-as tanácsi adatok szerint 100
főnél nagyobb közösségeik száma 15, melyek közül a nagyobbak a 1,5-2,5 ezer
fős nagyság között váltakoznak, elsősorban tradicionális településterületük
nagyközségeiben Békés megyében14 (közülük a két legnagyobb a 2300 főt is
meghaladja (Kétegyháza (2526 fő) és Méhkerék (2360 fő)), míg további egy
településen számuk 1500 fölött van Elek (1615 fő)). A nagyobb hajdú-bihar
megyei közösségeik 500 és-900 fő közöttiek (Pocsaj (878 fő), (Körösszakál
(597 fő) és Körösszegapáti (551 fő)). Ugyanakkor saját bevallás alapján (1990ben) legnagyobb csoportjaik is inkább kicsiknek mondhatóak. A 100 főt csak 11
esetben érik el, és csupán a két legnagyobb haladja meg közülük a 1500 főt
13

A Dél-Dunántúlon, elsősorban Baranya és Zala megye apró falvas térségeiben több településen érik el
ekkor az ábrázolási minimumot a román nemzetiségű lakosok (3. ábra). Jóllehet ez a helyzet csupán néhány
tucat személyt érint feltételezhető, hogy csupán az említett települések alacsony összlakossága miatti statisztikai hibahatáráról lehet szó.
14
Meg kell újfent jegyezni, hogy az 1980-as tanácsi minősítés, metodikai okokból, csak a községekben volt kivitelezhető, így az adatsor a városokban lakó nemzetiségeket ilyen módon nem tartalmazza. A tanácsi minősítés adataiból
kiderül hogy több településen az a helyzet állt elő, hogy a cigányok a románokhoz való vonzódásuk miatt esetenként
30-40%-kal több volt a magát román nemzetiségűnek vallók, mint a ténylegesen románnak minősíthetők száma
1980-ban. Ugyanakkor a tanácsi minősítés Bedő, Vekerd, illetve Pocsaj korábbi statisztikai asszimilációját látszik
megcáfolni. V.ö.: KOCSIS K. (1989a): Magyarország jelenlegi etnikai térszerkezetének sajátosságai - in: Földrajzi
Közlemények XXXVII. 4. sz. pp. 283-305
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(Méhkerék (1910 fő) és Kétegyháza (1786 fő)). Meg kell említeni, hogy a már
említett 1960-as, 1970-es években lezajlott, a tiszántúli román lakosságot is
érintő migrációs folyamatok eredményeként megnőtt Budapest, illetve Pest
megye román lakossága is (1960: 475 fő, illetve 1990: 1847 fő)15
Megállapítható azonban az is, hogy a rendszerváltás első évében lezajlott
népszámlálás idején a megváltozott körülmények ellenére az 1980-as népszámlálás alapján készült adatsorokhoz képest kisebb számban vallották meg etnikai
hovatartozásukat a hazai románok. (4. ábra).
4. A jelenlegi román etnikai térszerkezet alakulása
E fent említett, a magyarországi románok körében megfigyelhető kedvezőtlen folyamat tovább folytatódott az 1990-es években is, amit a román kisebbség
jelenlegi helyzetének legújabb, a 2001-ben végrehajtott népszámlálás adatai
alapján elkészült elemzése során is bemutathatunk.
A nemzetiségekre vonatkozó információk a 2001. évi népszámlálás során
örvendetesen bővültek. Bár a kérdésre nem volt kötelező válaszolni, meg lehetett adni ún. többes (maximum hármas) kötődést is. Ugyanakkor a nemzetiségekre vonatkozó információk az eddigi anyanyelvi, illetve nemzetiségi adatok
mellett tartalmazzák a kulturális igényt, valamint a családi, baráti körben használt nyelvet(nyelveket) is16. Így a legutóbbi húsz esztendő adatsorainak értékelése, illetve ezek összevetése az 1941-es adatokkal, némiképp pontosíthatjuk a
hazai nemzetiségek számára vonatkozó ismereteinket.
Az összesítő adatokból kiderül, hogy a nemzetiséget, anyanyelvet, kulturális kötödést, illetve a családi-, baráti körben beszélt nyelvet tudakoló kérdések
alapján nagyjából hasonló mértékben vallották be kötödésüket a magyarországi
románok. a legkevesebb azoknak a száma, akik magukat román nemzetiségűnek
mondják (6790 fő), ami a viszonylag gyenge etnikai öntudatukkal állhat összefüggésben. Legtöbben valószínűleg az asszimiláció miatt a nyelvet már nem
használók, de valamiféle román kulturális igénnyel bírók (7623 fő). Eme adatsor érdekessége, összevetve az 1990-es és 1980-as hasonló adatsorokkal, hogy
2001-ben lényegesen kevesebben mondják magukat román anyanyelvűnek
(7309 fő), mint ahányan nemzetiségként a románt adták meg (4. ábra). Az
anyanyelvi adatokhoz viszonyítva magasnak mondható a román nyelvet családibaráti körben beszélők száma is (6875 fő)17.
15

Kocsis K. (1994): Budapest és régiója etnikai térszerkezetének átalakulása (1850-1990) In.: Földrajzi Értesítő
XLIII. Évf. 3-4 sz. pp. 299-324. és SZÁSZ ZOLTÁN (1992): A románok története, Budapest, 1992
16
CZIBULKA Z. (2002): A 2001. évi népszámlálás. 4. Nemzetiségi kötődés. A nemzeti kisebbségek adatai
17
Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a kis létszámú, anyaországa határán élő hazai román lakosság volt az,
amely a népszámlálások alkalmával a nemzeti kisebbségek közül mindig is a legnagyobb mértékben vállalta anyanyelvét és nemzetiségét V.ö.: Tóth Ágnes (2003): Románok a népszámlálások tükrében - 1980, 1990, 2001, In:
Kovács Nóra, Szarka László (szerk.): Tér és Terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből II. Az
MTA Kisebbségkutató Intézetének évkönyve II. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, pp. 339-348. o.
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5. ábra. A magyarországi román nemzetiségűek aránya a 2001-es népszámlálás
alapján és kisebbségi önkormányzataik (2004)
Az adatsorból készített grafikonokból emellett kiderül az is, hogy a különböző szempontból összeírt román, illetve román származású lakosság milyen
arányban falvak, illetve városok lakója. Ez alapján meglapítható, hogy a román
lakosság nagyobb többsége (mintegy 60%) falvakban lakik. E ténytől eltérés
csupán a román kulturális igényű népesség körében van.
A fent említett etnikai folyamatok területi konzekvenciáit mutatja a 6. ábra,
amely a két legutolsó hivatalos népszámlálás nemzetiségi adatai alapján készült.
Az árnyalatok a két adatsorban legalább 5% és/vagy 100 fős románság kisebbséggel rendelkező települések változásait mutatja be, aszerint hogy a román
közösségek száma 2001-re csökkent (stagnált) vagy növekedett. Emellett a
sötétebb foltok azokat a településeket jelzik, ahol 1990-ben egyáltalán nem
voltak románok, ugyanakkor 2001-ben számuk és arányuk elérte a fenti értéket.
Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a minimumot 2001-ben 15 település érte
el, melyek közül számuk növekedése csupán két községben (Bedő és Vekerd) és
egy városban (Ajka) figyelhetrő meg. Egy településen jelennek meg 2001-ben
román közösségek (Parádsasvár). Három településen eltűnnek, míg jelentősebb
(néhol a román lakosság megfeleződését eredményező) csökkenés a 11 további
településen figyelhető meg, amelyek néhány nagyobb várost leszámítva (Szeged, Pécs, Budapest) a tradicionálisan román településterület falvaiban következik be a 1990-es évtizedben. E térségben azonban nincs olyan település, ahol a
két időpontban teljesen eltűnnek a román lakosok (6. ábra).
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6. ábra. A magyarországi románok számának változása (1990-2001)
Megállapítható tehát, hogy a kedvezőtlen folyamatok éppen ott érvényesültek, ahol számban és arányban leginkább jelen vannak a román közösségek. Ez
a már bemutatott nyelvi asszimiláció további, bár kétségtelenül lassabb ütemű
erősödését engedi sejtetni. Ez minden bizonnyal demográfiai okokkal is magyarázható, mivel az utóbbi évtizedekben a hazai románok elöregedése figyelhető
meg (7. ábra). Ez leginkább a korfákból (8 ábra) tűnik ki, miután leginkább a
fiatalabb korosztály száma és aránya csökken drasztikusan. A két korfa alakja
jelzi, hogy itt nemcsak a természetes népmozgalmi folyamatok játszanak szerepet, hanem jelentős, elsősorban a fiatalabbak körében, a román gyökerektől való
elszakadás, ami együtt jár a román öntudat gyengülésével. Ugyanakkor figyelemre méltó az aktív középrétegek kiugró nagy száma, ami vélhetően körükben
tapasztalható etnikai reneszánsznak tudható be.
Országos szinten, egy településen teszik ki a helyi lakosság abszolút többségét (Méhkerék (majdnem 60%), illetve egy településen megközelítik az összlakosság 50%-át (Bedő (45%)). További hat településen haladja meg arányuk a
település lakosságának 10%-át (Körösszakál (16%), Kétegyháza (15%-), Vekerd
(14%), Körösszegapáti (12%), Pusztaottlaka (12%), illetve Parádsasvár (12%).
Mozaikos szórványaik továbbra is csak sejtetik korábbi területi elhelyezkedésüket. Jelenlétük még mindig a román-magyar határsáv tágabb környezetében (elsősorban Békés-, Hajdú-Bihar megyében a legerősebb). Legnagyobb közösségeik,
jelentős csökkenést mutatnak és csak Méhkeréken (1 385 fő) és Budapesten (1
205 fő) haladják meg az 1 000 főt, és csupán két községben az 500 főt
91

Bottlik Zsolt

(Kétegyháza (660 fő), Gyula (500 fő)). További hétben pedig a 100 főt
(Körösszakál (148 fő), Szeged (147 fő), Bedő (145 fő), Magyarcsanád (142 fő),
Battonya (137 fő), Ajka (126 fő), Körösszegapáti (125 fő) és Debrecen (102 fő)).
5. A magyarországi románok politikai aktivitása
A hazai románok számáról és területi elhelyezkedéséről a hivatalos népszámlálási adatok mellett a román csoportok politikai aktivitásának mértékéből
is információkhoz juthatunk. Ennek legfőbb megjelenési formája a kisebbségi
önkormányzatok jelenléte és fajtája.
A hazai kisebbségek18, így a magyarországi románok is 1994 és 1998 után
2002-ben immár harmadszor élhettek az 1993 LXXVII. törvény adta jogukkal,
hogy megválaszthatják kisebbségi önkormányzataikat. E hivatalos testületeken
keresztül intézhetik saját ügyeiket, illetve érvényesíthetik érdekeiket. A törvény
szerint a kisebbségi csoportok számarányuk súlya szerint alakíthatnak közvetve,
vagy közvetlenül kisebbségi önkormányzatokat19. A kisebbségi önkormányzati
képviselők legfeljebb 120 nappal megválasztásuk után országos kisebbségi
önkormányzatot is választhatnak.

7. ábra. A főbb korcsoportok arányváltozása 1910-2001 között
A 2002-es önkormányzati választásokon, a hazai románoknak 43 kisebbségi önkormányzatot sikerült alakítani, amely csaknem háromszor több mint
1998-ban. Ezek az önkormányzatok a tradicionálisnak mondható településterü18

A törvény a 13 autochton (legalább 100 éve bizonyíthatóan az ország területén élő nem magyar) nemzetiségre
vonatkozik (német, roma, román, horvát, szerb, román, szlovén, ruszin, ukrán, lengyel, görög, örmény, bolgár). Így a
legújabban, nagyobb számban jelen lévő arab, orosz és kínai csoportokra nem.
19
Települési kisebbségi önkormányzatok jöhetnek létre akkor, ha egy település önkormányzati testületének több mint
a felét kisebbségi jelöltként választották. Közvetett módon jön létre a kisebbségi önkormányzat, ha egy település
önkormányzati testületének legalább 30%-át kisebbségi jelöltként választották, s e képviselők kisebbségenként
legalább három fős helyi kisebbségi önkormányzatot alakítanak. A törvény szerint a választópolgárok az általános
önkormányzati választások során közvetlenül is megválaszthatnak kisebbségi önkormányzatot, azokból a jelöltekből
akik legalább öt kopogtató cédulát gyűjtöttek. 50 érvényes szavazattal az 1300 lakost meg nem haladó településeken
három, míg 100 érvényes szavazattal az 1300 és 10000 lakosú településeken öt fős önkormányzat hozható létre.
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leteiken és a főváros kerületeiben találhatóak (4. ábra). A legtöbb (17) román
kisebbségi önkormányzat Budapesten található, a továbbiak pedig zömmel,
Békés (11), Hajdú-Bihar (9) és Csongrád (5) megyékben.
Azokon a településeken, ahol a román kisebbség legalább 1%-át teszi ki az
összlakosságnak, kevés kivétellel20 mindenhol megalakították a román kisebbségi
önkormányzatot. Jóllehet a 2001-es népszámlálás szerint csak egy olyan település
van, amelynek többsége román, egy további településen (Vekerd), van ún. átalakult
román kisebbségi önkormányzat, ahol az adott település önkormányzatának többségét a román kisebbséghez tartozó képviselők alkotják. Ugyanakkor, ahol a románok
szórványban (a románok aránya még az 1 %-ot sem éri el) vannak (Budapest kerületeiben és Szegeden) 12 román kisebbségi önkormányzat alakult, ami a saját érdekérvényesítésnek különösen fontos manifesztuma21.
Megállapítható, hogy a magyarországi románok számának csökkenése mellett politikai aktivitásuk sem éri el a magyarországi nemzetiségek átlagos politikai aktivitási szintjét. Az önkormányzatok ugyanakkor az identitás, a kulturális
kötődés egyfajta kifejező eszközeként jelenhetnek meg. Ez a közeljövőben annál is inkább fontos, mert a románság közösségeinek nyelvi asszimilációja,
valamint településterületük egyre gyorsuló regressziója a legutóbbi népszámlálást megelőző évtizedben is tovább folytatódott, így e kisebbségi önkormányzatok lehetnek az egyéb kulturális egyesületek és intézmények mellett a román
kisebbség további fennmaradásának egyik legfontosabb biztosítékai.

8. ábra. A román lakosság korfája 1980-2001

20

Ezek a települések általában távolabb esnek a hazai románok hagyományos település területeitől.
KOCSIS, K. (2003): Contributions To the Geographical Study of Minority Self-Government in Hungary In.:
Geografický Časopis 55/3
21
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Mottó: „Mondd meg, hogy mit eszel, és én megmondom, hogy ki vagy.”

Amikor ezt a szót halljuk, hogy gasztronómia, az emberben az étkezéssel
kapcsolatos fogalmak elevenednek meg.
Valójában mit is értünk ez alatt? Szűken értelmezve azokat az ételkészítési
szokásokat és módozatokat, amelyeket kisebb-nagyobb embercsoportok alkalmaznak ételeik elkészítése és táplálkozásuk során. Így ez a fogalom a konyhai
munkára, sütés-főzésre szűkül le.
A tág értelmezés szélesebb körű. Itt mindarra gondolunk, amelyek szerepet
játszanak az ember élményt nyújtó étkezéseinél. Azt hiszem, hogy elfogadhatjuk Brillant-Savarin „az ízlés fiziológiája” c. összefoglaló gasztronómiai könyvében leírtakat, miszerint: „aki részt vett valaha egy pompás lakomán, amelyet
tükrökkel, festményekkel, szobrokkal és virágokkal díszített szépasszonyokkal
teli teremben tartottak meg, amelyben illatszerek és lágy, kellemes zene hangja
áradt szerte, az ilyen ember minden szellemi megerőltetés nélkül is át fogja
látni, hogy az össze tudományok hozzájárultak az élvezeteinek növeléséhez és
illő keretbe foglalásához.”
Valóban, a nagyszerűen elkészített ételek élvezetét még sok tényező befolyásolja. Pl. nagyban növeli vagy csökkenti az egyes ételek élvezetét, a helyesen
vagy helytelenül megválasztott ital, befolyásolja a környezet, a miliő, a zene, a
világítás, a tisztaság, az asztal és a terem díszítése, az edényzet minősége, a
terítés, a felszolgáló személyek kedves, udvarias magatartása.
A gasztronómia „csatatere” a fehér asztal. Ennek örömeiről már a múltban
is számos jelentős személyiség nyilatkozott. Szinte alig van neves költő, író aki
valamilyen formában a jó lakomák gyönyörűségeiről, a maradandó élményt
jelentő vendéglátásokról, egy szóval a fehér asztal örömeiről ne beszélt volna.
Nem hiszem, hogy van ember, akit ne érdekelne, hogy mit eszik. Mindenkinek
vannak kellemes emlékei egy-egy ünnepi étkezésről, társas együttlétről.
Az ember életében az érzékszervek nagy szerepet játszanak. Az ízlelés a
legjelentősebb. Tulajdonképpen az ember ízlelő-érzéke három érzést vált ki
belőlünk. Az érzést közvetlenül, a másodikat teljesen, a harmadikat emlékezetesen, utólagosan érzékeljük. Az első érzés az ételek megpillantásától, az illat
szaglásán át a szájba vételig érzékeljük. A második érzés, amikor már a szánkban forgatjuk, rágjuk és lenyeljük az első falatot, így az étel az egész ízlelő
rendszerünket megtölti ízeivel, aromájával és illatával. A harmadik érzés az
ember ítélete azokról a benyomásokról, körülményekről, környezetről, hangulatról, amelyben az ételeket elfogyasztottuk.
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A legtöbb és az életkörülményeinkkel legjobban összefügg az ízlelés által
nyújtotta élvezet. Ennek indokai a következők:
 Az evés élvezete az egyedüli, amelyet nem követ fáradtság, feltéve, ha mértékletesen étkeztünk;
 Minden időszakban – a gyermekkortól az öregségig – minden életfeltétel
közepette részünk lehet benne;
 Szükség képen mindennapos élvezet, s a nap 24 órája alatt egészségünk veszélyeztetése nélkül megismételhető többször is;
 Sokszor együtt járhat más élvezetekkel;
 Az általa szerzett benyomások elég tartósak és nagymértékben akaratunktól
függenek;
 S nem utolsó sorban evés közben valami különleges meghatározhatatlan jólétet érzünk, mely feltehetően annak ösztönszerű érzéséből ered, hogy ilyen
módon pótoljuk az életfolyamatunk okozta veszteségeket és fenntartjuk,
meghosszabbítjuk éltünket.
A gasztronómia az ember táplálkozási szokásainak gyűjtő fogalma. Az ember az egyszerű, ösztönszerű éhségérzetének csillapítása végetti gyűjtögető,
kereső, nyerset evő, kezdeti táplálkozásától – a történelmi fejlődés során – eljutott az íz harmóniát kereső és tudatos cselekvést megvalósító ínyenckedésig.
Az a közmondás, hogy,,ép testben ép lélek”, arra indít bennünket, hogy
életkörülményeinkhez, fizikai és szellemi igénybevételeinkhez igazodóan, észszerűen táplálkozzunk olyan formán, hogy az a mindennapok és az ünnepek
alatt egyaránt élvezetet is jelentsen számunkra. Arra, hogy ezt egyéni, családi,
munkahelyi és társadalmi szinten egyaránt megvalósítsuk, tudatosan fel kell
készülni, megfelelő ismereteket kell gyűjteni és azokat a találékonyság, szinte
korlátlan lehetőségeivel tovább lehet színesíteni.
A gasztronómiában a konyha döntő szerepet játszik. Egy-egy konyha sajátosságait több tényező is befolyásolja. Elsősorban az alapanyagok, amelyeket
könnyebben lehet beszerezni. Az alapanyagok feldolgozása és annak formája,
módozata is jelentős tényező, mivel ez teszi jellegzetessé egy-egy nép vagy
régió konyháját.
A nemzeti konyha sajátosságai közé tartozik az étkezési szokás is, hogy bizonyos ételeket mivel, miután, milyen sorrendben fogyasztunk, vagy milyen
időszakban mit és mennyit eszünk? Nagyon különböző az is, hogy milyen ételekhez mit iszunk?
Ahhoz, hogy a jövőbeni táplálkozásunkat életkörülményeinkhez minél jobban hozzá igazíthassuk oly módon, hogy azzal önmagunknak és velünk étkezőtársainknak is örömet szerezzünk, gyarapítsuk ismereteinket és tekintsük át
röviden a magyar gasztronómia fejlődéstörténetét.
Gasztronómiai felkészültségünk bővítését, jövőbeni táplálkozásunkat befolyásoló ismeretgyűjtést kezdjük el, őseink szokásainak rövid áttekintésével:
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Honfoglalás előtti étkezési szokások
A magyar konyha kialakulása népünk történetével – mint más nemzeteknél
is – szorosan összefügg. Egy-egy nép étkezési kultúrája, konyhája fejlődésének
eredménye. Ez a fejlődés nem töretlen. Igen sok tényező befolyásolja és formálja. Ilyen tényezők elsősorban az életkörülmények, a földrajzi, a gazdasági viszonyok, a termelési módok, a természeti csapások a háborúk, az anyagi jólét, a
találékonyság, más népekkel való érintkezés, együttélés stb.
Ezek a tényezők – ha röviden áttekintjük a magyar konyha kialakulásának
történetét – mind megtalálhatók nálunk is.
Az ősmagyarok, vagy jobban mondva az előmagyarok az urali őshazában
vadászatból, halászatból és gyűjtögetésből szerezték meg mindennapi táplálékukat. Az étkezésre felhasznált élelmiszerekre, illetve készítési módjaikra az e
korból származó szavainkból következtethetünk. Ilyen szavak pl.: sügér, keszeg,
hal, őz, vad, nyúl, fogoly, lúd, vadméz, eper, főz, süt, lé, stb.
Az ősök eledelüket nyárson sütötték, vagy megfőzték. Egyes ételeket nyersen fogyasztottak. Alkalmazták a halszárítást, az aszalást, a sózást és a füstölési
eljárások tartósító műveleteit.
A vándorló törzsek az időszámításunk kezdete körüli időkben török népekkel éltek együtt, s életmódjukra hatást gyakorolt az érintkezés. A zsákmányoló
életmódról fokozatosan kezdenek áttérni a termelő életmódra, állattenyésztésre
és kezdetleges földművelésre. A honfoglalás előtti idők, s e korból származó
jövevény szavak – a kornak megfelelően – magas színvonalú társadalmi-, hadiés gazdasági szervezetre engednek következtetni. A táplálkozással összefüggően fontosabb szavak már ekkor megtalálhatók, mint pl.: tok, csikó, bika, ökör,
tinó, üsző, borjú, kos, ürü, disznó, kecske, teve, tyúk, sajt, író, túró, köles, búza,
árpa, őröl, dara, komló, bors, borsó, gyümölcs, alma, körte, dió, szőlő, bor,
gyúr, kancsó, teknő, stb.
Őseink honfoglalását megelőző és az azt követő néhány századból, étkezési
szokásaikról, főzési módjukról alig maradtak fenn emlékeink. Itt csak az összehasonlításra alkalmasak az ősmagyarokkal rokon és szomszédos kaukázusi
népek nyelvemlékei ételei és főzési szokásai, akik még a múlt században is ősi
szokások szerint, nomád életet éltek.
Az osztjákok bab- és kukoricalevest főztek, a csuvasok, azerbajdzsánok
jaskát, darából és marhahúsból készült levesfélét készítettek, mely a gulyáshoz
hasonló. Húsételeik közül a marhatenyésztő karakalpáknál a tovaina hasonlított
a mai gulyás ételünkhöz, amely apróra vágott marhahúsból, bő mártással és sok
hagymával készült. Az általuk készített szárma: a szőlő vagy káposztalevélbe
burkolt, rizzsel kevert hús, amelyet zsírban, olajban sütöttek vagy főztek meg, a
töltött káposzta őse lehetett.
Másrészről ugyancsak összehasonlítási alapot adnak a magyar pásztornépekről gyűjtött adatok, amelyek ugyancsak az ősök hagyományaira, szokásainak
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megőrzésére engednek következtetni. A hasonlóság, az egyezőség sokban kimutatható. Ennek alapján jogos a megállapítás, hogy ha néhány évtizeddel ezelőtt,
több ezer kilométernyi távolság és úgyszólván minden érintkezés nélkül, egyező
szokások, kifejezések, ételek találhatók, úgy nyilvánvaló, hogy ezek csak közös
forrásból eredhettek, amelyek másfélezer éven keresztül, majdnem változatlanul
fennmaradtak.
Az összehasonlításból arra következtethetünk, hogy az akkori gulyások
(borsalt hús) a szárított hús és tésztafélék (tarhonya, lebbencs), a töltött káposzta
őse, a különféle kásák és tejes ételek, a lótejből erjesztett ital – a kumisz (amelyet a XIII. – XIV. századig fogyasztottak nálunk), vagy a zsendice (savó, túró)
eredete az őshazai gyökerekre vezethető vissza.
Még néhány évtizede a magyar tanyavilágban, a pásztorok alkalmazták az
ősi tartósítási eljárásokat, a szikkasztást, a szárítást, a sózást és a füstölést.
Ugyanúgy tartósították a húsokat, mint a kaukázusi, közép-ázsiai rokonok. Őseink halat és gyümölcsöt is tartósítottak.
A fejlett tartósításra enged következtetni Bölcs Leó, bizánci császár honfoglalásunkkal (895-96) egykorú hadtörténeti leírása, ami összehasonlítja a
bizánci és magyar harcosok élelmezési szokásait. Eszerint a bizánci csapatok
élelmezésükre élő marhákat vittek magukkal, amelyek lassították a sereg mozgását, a magyarok pedig kötőféken vezetett lovakon szállították, vitték magukkal a tartósított húst, a szárított tejet (kurut) és a tésztát. Ez az ellátási rendszer
lehetővé tette a gyors mozgást. A nyeregbe akasztott húsos zacskó, valamint a
feltört hátú ló sebeinek nyers hússal való kezeléséből származik az a – kissé
rosszindulatú, téves állítás, amit olyan gyakran tudatlanságból tévesen és gúnyosan emlegetnek, hogy a „magyarok nyereg alatt puhították a húst”.
Ugyancsak hasonlóan ír Villani Máté olasz krónikás (1356-58) Nagy Lajos
olaszországi hadjáratával kapcsolatban, a magyar seregek ellátásáról. Eszerint a
harcosok üstöket és más edényeket vittek magukkal, valamint zacskókban szárított húst. Amikor vízhez értek, edényeikben felforralták a vizet, tettek bele húsport, amely péppé duzzadt, majd ezt kenyérrel vagy anélkül fogyasztották. Csak
a színhúst szárították. Ha friss húshoz jutottak, vagy halhoz, azokat nyársra
húzva sütötték, vagy bográcsban főzték, miközben bőségesen beborsozták.
A termelési módtól függően, az ősi népek első tápláléka a gyűjtögetésből és
a vadászatból származott, majd csak később, a primitív gazdálkodás során megjelentek a gabonafélék. Az első gabonaféle a köles, amely nem igényes és bőven
terem. Így őseink táplálkozásában a tejben, vagy vízben főtt köles és árpa képviselte először a növényi eredetű ételeket. A főzéssel készülő kásával szemben,
a kerek köveken sütött lepények már átmenetet jelentettek a kenyér és tésztafélék között. Ezt bizonyítják a honfoglalás körüli egyes ősi eszközeink, mint pl. a
kölyű, valamint ebből a korból származó szavak: őrlés, derce, dara.
A kézzel forgatott őrlő, még Szent István uralkodása alatt is használatos volt.
Az ősi kenyér eléggé ízetlen, sótlan, kidolgozatlan massza volt. A legősibb tészta98
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féle, a galuska. A lisztszerű növényi terméket vízzel gyúrták össze és vízben vagy
levesben kifőzték. Maga a gyúró szó is a honfoglalás előtti szavunk.
Az egyéb növényi termékek közül rendszeresen a káposztát fogyasztották,
emellett ismerték a hagymát, a borsót, a tormát és a salátaféléket is.
Az italok tekintetében a már említett szereken kívül ismerték a bort is, ezen
kívül a kölesből erjesztett bozát és a nyírfa erjesztett levét, a szénsavas nyírvizet. A Kaukázus környékéről ismerték az ásványos savanyúvizet is.
Az ételek ízesítésére leginkább sót, borsot, mézet és ecetet használtak.
A honfoglalás kori táplálkozás
Étkezési lehetőségeink formálásában nagy változást hozott a honfoglalás. A
vándorló, állattenyésztő törzsek fejlett földművelést találtak az új hazában. A
Duna-Tisza közén élő kelta, avar és szláv törzsek állattenyésztő-földművelő félnomád népek voltak. A honfoglaló magyaroknál a letelepedés után az új életmód
meggyökerezése lassú folyamat volt. Kezdetben a régi életmódot próbálták folytatni, amely legismertebben a nyugati kalandozásokban nyilvánul meg. Majd a
kalandozások ritkulása, kolostorok és a köréjük települő falvak kialakulása, a föld
birtokbavétele, olyan folyamatot indított meg, amely a földművelés, a belterjes
állattenyésztés, a gyümölcstermesztés fejlődését, számtalan iparág megszületését,
egyszóval, a gazdasági élet kezdődő megszervezését eredményezte.
Erről a folyamatról már okiratok, emlékek tanúskodnak, Szent István korában nagy csordákban tenyésztették a vaddisznókat. Az állattenyésztés, valamint
a végleges letelepedés kedvezően hatott a tejfeldolgozásra is. A kerti növényeket, a zöldségek termesztését a kolostorokban a szláv eredetű szolgáiktól tanulhatták meg a magyarok. A honfoglalás után már közvetlenül megkezdődött a
dunántúli elvadult szőlők használatbavétele.
A királyság korának étkezési szokásai
A királyság kialakulásával párhuzamosan változtak az étkezési szokások is.
Ebben az időben német és görög sütési, főzési módok is kezdtek terjedni. A
német hatás Szent István király, bajor származású felesége révén, a görög befolyás a balkáni népekkel áramlott be.
A szakácsok már ebben az időben iparos emberek voltak. Egyre több kedvezményt részesültek, a kiemelkedőbbeket nemességgel, kolostorokban is szakácsok főztek.
A pannonhalmi szerzetesek fő étkeiket halból, gyümölcsből, valamint húsokból készítették. Italuk a bor, árpasör és kútvíz volt. Híres konyhájuk az épületen kívül a rendházhoz simult. A konyha mellett a szabadban használtak nyársat és bográcsot.
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A legtöbb és leggazdagabb emlékünk Mátyás király idejéből maradt fenn.
Ebben az időben a királyi és főúri asztalra kerülő ételek sora roppant bő és választékos volt. Galeotto Marzió mester szerint Mátyás udvarában igen nagy
gondot fordítottak a kovásszal készült kenyérre, és sokféle ismeretlen halat
szolgáltak fel. A legkedveltebb a mennyhal és a csuka volt. A hazai halfajon
kívül Mátyás király kedvelte az angolnát és a kőpisztrángot is. A húsfélék között szerepeltek a marha, juh, kecske, házi- és vadsertés, szarvas, őz, nyúl, liba,
kacsa, fogoly, fácán stb. A hizlalt páva húsát különös becsben tartották. A pulyka magyarországi elterjedése szintén Mátyásnak köszönhető.
A zöldségfélék közül a király kedvelte a sült, vagy párolt hagymát. Beatrix
királynő étkezési szokásain keresztül, erősen érvényesült az olasz hatás is. Így
vörös- és fokhagymagumók, ecetes hal, olasz sajtok, gesztenye, kerültek a királyi asztalra. Ebben a korban legkedveltebb fűszerek: a sáfrány, olaszdió, fahéj,
bors, szegfűbors, gyömbér, ánizskapor, s majdnem minden étel hosszú vagy
kurta lével készült.
A nyárson és roston sülteknél már alkalmaztak két irányból való sütést, miszerint az ételhez alulról és felülről is parazsat helyeztek (pártűz). A főzéshez,
pároláshoz bográcsot, üstöket és lábas-fazekakat használtak.
A levesek és mártások első sűrítő anyaga a kenyér volt. A rántást nem ismerték. Az ételekre továbbra is jellemző volt a levesek és mártások sokfélesége,
az erős fűszerezettség, valamint az édes és édeskés íz.
Mátyás uralkodása után nagymértékű visszaesés következett. A XVI-XVII.
századfordulóra az e korból fennmaradt, kevés számú szakácskönyvekből következtethetünk. A leírásokból teljesen hiányoznak a mennyiségi adatközlések.
Még több olyan nyersanyag és technikai eljárás van, amelyet eddig nem sikerült
megfejteni. Az azonban bizonyos, hogy már ekkor – részben külföldi – nyersanyagok bámulatos nagy skáláját használják a konyháinkon és azokat sokféleképpen készítették el. A szakácskönyv-irodalom legrégebbi magyar vonatkozású emléke a négy „jó magyar és cseh” recept, a müncheni könyvtárban lévő – a
XV. század végéről fennmaradt kódexben található. Ezeket a készítési módokat
Mátyás király udvarában, valamint az erdélyi fejedelmi udvarokban alkalmazott
készítési módokkal azonosaknak tekinthetjük, s azt is bizonyítják, hogy ezek
eltértek az ekkor szokásos nyugati főzési módoktól.
A kertészet is sokat fejlődött. Már 1606-ban alkalmaztak üvegházakat, termesztették a vékony héjú szőlőt, diót, mandulát és a magnélküli barackot. Körős
város – a török megszállás alatt – adóját fügében és gesztenyében fizette meg.
A legrégebbi időkből ránk maradt szakácskönyv az erdélyi fejedelem szakácsmesterének, a XVI. századból származó műve. Az ebben szereplő nyersanyagok – a burgonya, a paradicsom, és a paprika kivételével – megegyeznek,
sőt jócskán meg is haladják a ma használatos nyersanyagokat.
A szakácskönyvben alig találunk utalást a ma uralkodó sertészsír használatára, akkoriban olajat és vajat használtak. A káposzta, a halak elkészítésénél
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nagyobb szerepet játszott, mint a húsételeknél. A 35 fajtára kiterjedő 208 halételből csak két süllőreceptet találunk. 20 gombafajtát említ a könyv, s ezek
mind önálló ételek.
A vöröshagymának, mint ízesítőszernek nincs olyan uralkodó szerepe, mint
ma. Az ecet, a tej, a tejföl használata viszont napjainkhoz hasonlóan gyakori. A
borral, vagy borban való főzés viszont igen elterjedt. Az ételek sűrítésére még
mindig a kenyeret használják. A főtt tészta és a gombócféle is csak, mint lében
betét, vagy mint körítés szerepel. Továbbra is jellemző az erős fűszerezés, dominál az édeskés íz, amit az alma, körte, méz, mazsola, füge gyakori alkalmazása révén egyformán használnak a húsoknál, halaknál és a salátáknál is.
Az ételkészítési eljárások között már alkalmazzák az abálást, a pácolást az
ecetes – boros ruha – vagy fedő alatti párolást, a pirítást, sütésnél a papírba,
vagy tésztába burkolást, a kirántást, a tűzdelést, a bundázást, a szitán vagy ruhán
való áttörést, átszűrést, a lehabozást, a reszelést (sajt, torma). Az ételek között
kocsonyák, pástétomok (tésztában sült) kolbász, hurka, rántotta, ropogós, gombás, saláta, fánk, palacsinta, béles, rétes, felfújtak, torták, tejes ételek, borhab,
gyümölcsíz a maihoz hasonlóan többé-kevésbé megfelelő formában készültek.
A szakácskönyv a függelékében már a diétával foglalkozik. Általában a
konyhaművészet színvonalát a levek és mártások széles skálája fémjelzi. A fent
említett műből ezek sokfélesége és az azok széles választéka alapján következtethetünk az akkori főúri konyhaművészet magas színvonalára.
Az objektivitáshoz tartozik, hogy megemlítem a megszállt területek lakosságának az élelmezési nyomorát, amely pusztán az éhség csillapítására korlátozódott, a folytonos harcok, pusztítások és menekülés miatt.
A török utak hatásának köszönhető, hogy elterjedt nálunk a kukorica, a kávé, a paprika, a dohány használata. Bővültek a rizses ételválasztékok is. Ugyancsak hatással voltak a keleti szokások a magyar serfőzés fejlődésére is. Evlia
Cselebi, a híres török utazó 1660-1666 között bejárta Erdélyt és Magyarországot. Útleírásában az alábbi ételeket és italokat találta említésre méltónak: fekete
leves, pörkölt ponty, rántott süllő, vagdalt hússal töltött tészta, rétes, tyúkpecsenye, tyúkpörkölt, piláf, töltött tök, főzelékek, káposzta, vajas rétes, mézes rétes,
a kitűnő gyümölcsök, kenyérlepény, cipókenyér, meggyvíz, borok.
E felsorolásban találkozunk először a leves fogalmával. Az ekkori pörkölt
alatt még nem szabad feltétlenül a paprikával készült ételt érteni.
A későbbi korok, főleg a XVIII. század szakácskönyvei már jóval alaposabb munkák. Itt már az anyaghányadokat is meg lehet találni.
Új nyersanyagként a szakirodalomban is megjelenik a cukor, a csokoládé, a
vanília, a tejszín. Találkozni lehet az élesztő, a keményítő, valamint más salétrom tartalmú, pácolásra alkalmas fűszerek alkalmazásával is. Újszerű ízesítőanyag a finomra vágott citromhéj. Egyre szélesebb körbe kezdenek sertészsírral
sütni, főzni.
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A konyhákon eddig bő választékban szerepelt levek a század közepén már
elvesztik nagy jelentőségüket, s egyre inkább előtérbe kerülnek a levesek, amelyek zöme kenyérrel, cipóval készül és édeskés íz hatású. Megjelenik az erőleves, a bor- és a serleves. Bár a levesek alapanyagai a mai ízlésnek szokatlanok:
mandula, dió, tengeri szőlő, sajt, birsalma, mandulás rákleves, stb.
Találkozunk (bár más néven) rákvajjal, marinírozott hallal, tükör- bevert tojással. A húsok között a főtt marhahúsnak jut a legnagyobb szerep. Faluhelyen
az utóbbi szokás még egy évtizeddel ezelőtt is élt. A század végén megtaláljuk a
töltött káposzta receptjét is, amely még marhahússal, borral, tejföl nélkül szerepel, bár van már egy „tejfeles káposzta” recept is. Az úri és paraszti népek asztalán egyaránt megtalálható a káposztás hús.
A főtt tészta csak egy-két receptben és a század vége felé fordul elő. Ezzel
szemben, többször szerepelnek az édességek mint tejben főtt galuska, kalács,
mézeskalács, madártej, kifli, piskóta, kétszersült, grillázs valamint megtaláljuk
sózott jéggel, vagy hóval fagyasztott fagylaltféle receptjét is.
E korban a fűszerezettség valamelyest enyhült, melyet egyes fűszerezetlen
receptek is bizonyítanak. Ennek a magyarázata az orvostudomány fejlődésében
keresendő. A mai magyar konyhára annyira jellemző sűrítési technológiák közül a
század végén jelenik meg először a szalonnás zsírban való hagyma és liszt pirítás
alkalmazása. A paprika alkalmazása is egyre terjed. A paprika eredetileg Spanyolországban bukkant fel, majd innen terjedt el. Újabb kutatások szerint, hozzánk a törökök elől menekülő bolgár és rác bevándorlók közvetítésével jut el.
Tóth Béla „Magyar ritkaságok” című művében, amelyben külön fejezetben
beszél a paprikáról azt állítja, hogy először Szenczi Molnár Albert szótára 1604.
kiadásában fordul elő a török bors, „piper indicum” néven. Mai nevén először
az 1775-ben megjelent „Új füves és virágos magyar kert” című műben szerepel
először a paprika.
1793-94-ben, a nálunk járt gróf Hoffmannseg tesz említést a paprikáról –
„eme török borsot” – a káposzta töltelék volt vele fűszerezve. Borzasztóan csíp,
de nem sokáig és a gyomrot igen melegíti. Másutt azt írja: „a paprikát enni, nem
egyéb szokásnál, de később egész kellemesnek találja az ember”
A másik jelentős alapanyag a burgonya szintén 1560-70 között jelenik meg
először. Amerikából Spanyolországban, majd Franciaországon keresztül jut el
hozzánk. Termesztésével 1760 körül kezdenek foglalkozni. A széleskörű alkalmazásának először az 1844. évből származó étlapokon találjuk nyomát.
A paradicsom is nyugat felől érkezett. 1651-ben, a pozsonyi kertész katalógusban jelenik meg először, majd néhány évtizeddel később, a törökök közvetítésével, az ország többi területén is. Kezdetben gyümölcsének fogyasztását
ártalmasnak találták és ezért, mint dísznövényt használták. Széleskörű felhasználása csak a XVIII. és XIX. században mondható általánosnak.
A török hatással szinte egy időben érvényesült az ország északi és nyugati
területein az osztrák hatás. Az akkori bécsi konyha már majdnem teljesen fran102
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cia jellegű volt, ezáltal a bécsi hatás egyszersmind a francia konyha erőteljes
befolyását is jelentette. Ez egy igen kedvező folyamatot indított meg a magyar
konyhán, amely a török uralom megszűnése, valamint a szoros osztrák kapcsolatok folytán a XIX. század második felében érte el csúcspontját.
A reform és a polgárosodás kor étkezési jellemzői
Számos utazó ír az akkori étkezési szokásokról. Schams 1831-ben írt munkájában megemlíti, hogy a pesti polgári közönség éppúgy szereti a rántott csirkét, mint a bécsi.
Az angol Paget (1835-36) minden utazónak ajánlja, hogy kóstolják meg a
gulyást és a paprikás csirkét. Kohl leírása szerint (1842) a pesti vásárokon egy
sereg paprikaárus kínálja, előtte kirakott zsákokban a paprikát, valamint a vendéglőkben kívánságra, majdnem minden ételt megpaprikáznak, van paprikás
hús, paprikás hal, paprikás szalonna.
A XVIII. század második felétől, de főleg a XIX. század elején, a magyar
konyha művelését, finomítását, színesítését a magánháztartásoktól a rohamosan
fejlődő vendéglők vették át. A magyar konyha további fejlődésére egyidejűleg
két irányzat gyakorolt döntő hatást.
Az egyik az osztrák, illetve a francia konyha térhódításának az eredménye.
Ezt mutatják az 1844-1892 évekből fennmaradt étlapok, amelyeken a galantin,
az omlette, a mayonnaise, cotelette, filet, escalop, sauté elnevezések uralkodnak. A bő külföldi ételválaszték mellett, szinte eltörpülnek a pesti Nemzeti Kaszinó étlapján a „pörkölt hús”, a paprikás kecsege, a borjúpörkölt, a gulyáshús
által képviselt magyar ételek. Ennek magyarázata az udvarnak és nemességnek,
a mágnásoknak a francia konyha felé hajló ízlése, valamint az általuk alkalmazott kitűnő francia szakácsok itteni tevékenysége.
A másik irányzat már a mai konyhára jellemző készítési módok, technológiák és ételek kialakulását eredményezte. A sertészsír, a vöröshagyma, a paprika és a tejföl használatát kezdetben erősen eltúlozták.
A két irányzat kedvezően befolyásolta a mai konyhák kialakulását. Ebben a
munkában nagy szerep jutott id. Marchal József, III. Napóleon volt konyhamesterének, a pesti Nemzeti Kaszinó, majd az Angol Királyné Szálló vendéglősének és tanítványainak. Ők voltak azok, akik felismerték a régi magyar konyha
értékeit, hozzácsiszolták azokat a kor ízléséhez és táplálkozási szokásaihoz.
Marchal kitűnő ízlésű, kifinomult ínyű, találékony szakácsművész volt, aki
eredetiben magával hozta Franciaországból az ottani originál konyhakultúrát. A
mienknél jóval könnyebben emészthető, francia ételek példáján, hozzálátott a
magyar ételek finomításához, s így csökkentette a sertészsír és a hagyma adagolását, csak a zamatos és nem túl erős, csípős paprikát használta, a tejfölt egészen, vagy részben tejszínnel helyettesítette.
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Nálunk a neves éttermekben és vendéglőkben az 1880-1930-as évek közötti
időszakra precíz, pontos és rendkívül igényes szakácsmunka volt a jellemző. A
gonddal és munkaigényességgel elkészített leveseknek, mártásoknak, raguknak
elmaradhatatlan alapanyaga volt a szeparáltan házilag készült borjú-, hal-, csirke-, marha-, stb. csont és húskivonatok, alaplevek és egyéb íz- és redukciók
készítése. Nagy szigorral betartották az ételkészítés során a receptek pontos
előírásait és anyagminőségét. A világ minden tájáról származó fűszerek és ízesítő anyagok magas ára ellenére is, előírásszerűen ízesítettek.
A cukrászat is szerves része a magyar konyhának és gasztronómiának.
Gyökerei a XV. Század végére nyúlnak vissza, azonban a mai cukrászatunk
csak a XVIII. században, délnémet területről bevándorolt cukrászok tevékenységéből fejlődött ki. Kezdetben inkább cukorkákat, cukros csemegéket, fagylaltokat, édes italokat és gyümölcs befőtteket készítettek, majd az 1780-as évektől
kezdve, külföldről betelepülő olasz és svájci cukrászok hatására indul meg a
lisztes áruk készítése is.
Az 1830-as évektől kezdve nyílnak meg, az addig készletre és felvásárlásra
termelő cukrászok boltjai, a mai értelemben vett cukrászdaként. Ezt követően a
magyar konyha hírével párosulva, fejlődik cukrászatunk is.
1827-ben alapították a várbeli Ruswurm cukrászdát, melynek készítményeiért gyorsfutár járt Bécsből. Az 1858-ban alapított Kugler cukrász utódja, a
svájci származású jellegű, igen gondos műízléssel, szinte kompozíció jellegű
készítményeket árult.
A mai konyhánkban az ételkészítés során a sertés zsír mellett megtalálni az
olaj, a margarin és a vaj használatát is.
A sertészsírral és a sertéshúsból készült ételek nagy számának logikus magyarázata, hogy sertést minden háznál tartottak, hizlaltak, és a termelő szövetkezetek, állami gazdaságok hizlaldái is tömegesen nevelték a vágásra érett sertéseket. A disznóvágás családi és baráti találkozások színtere lett. Mindenütt
ízletes ételeket készített és készítenek napjainkban is sertéshúsból, pl. disznótoros, kolbászok, hurkák, különböző á la módozattal készített sertésbordák, székelygulyás, töltött káposzta és -paprika stb.
Ételeinket, leveseinket, főzelékeinket felhevített sertészsírból és magas sikértartalmú lisztből készített, különböző színű rántásokkal sűrítjük és egyben
ízesítjük.
Ez a sűrítési eljárás egyedülálló. A rántás pirítása közben pörzsanyagok keletkeznek, amelyeket megfelelő fűszerekkel és egyéb ízesítő anyagokkal keverve (vöröshagyma, fokhagyma, zöldpetrezselyem, paprika, kapor, stb.) egyéni
ízeket adunk ételeinknek.
A sertészsír általános használatából adódik konyhánk másik sajátossága, az
ételeink bátrabb fűszerezése, főleg a pirospaprika használata.
Igen sok magyaros ételünk ízesítésének alapja a sertészsírban pirított
hagyma és pirospaprika keveréke. A forró sertészsírban való pirítást teszi lehe104
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tővé a hagyma és paprika illóolajainak felszabadulását, a paprika szép, piros
színének oldódását. Az ilyen paprikás, hagymás zsírban pirított étel és húsféle, a
hozzáadott zöldpaprikával és egyéb ízesítő anyagokkal együtt adja azt a karakterisztikus ízt és zamatot, amely a pörköltjeinkre, paprikásainkra, gulyásainkra
és egyéb, paprikával készült ételeinkre olyannyira jellemző.
A zöldpaprika használata rendkívül jellemző konyhánkra. Önálló ételeket is
készíthetünk belőle, pl. töltött paprika paradicsommártással, kapros-, gombásstb. mártásokkal. Nyersen való fogyasztása során néptáplálkozási cikk. Igen
magas a C vitamin tartalma. Ma már a céltudatos növénynemesítő munka eredményeképpen nagyon sokféle zöldpaprika áll rendelkezésünkre.
A sok paprikás étel ellenére sem mondhatjuk, hogy csak az a jó magyaros
étel, ami paprikával készül. Ezen kívül vannak szép számmal, szinte felsorolhatatlanok azok a jobbnál jobb ételek, melyek teljesen paprika nélkül készülnek,
pl. ropogós malacsült, erdélyi fatányéros, újházi tyúkleves, paradicsomos káposzta, tejfölös tökfőzelék, stb.
Jellemzőek konyhánkra – a fűszereken kívül – az ételkészítés sajátságos
módszerei is. Mi még főzünk, párolunk. Azt valljuk, hogy a hosszantartó,
egyenletes párolás az étel ízének és illatának utolérhetetlen aromáját adja, s ez
jelenti a magyar ételek vonzóerejét. Ez is az egyik magyarázata annak, hogy
konyháinkon kevés a frissensült.
Ételválasztékunk gerincét a készételek alkotják, amelyek magukban foglalják az előételeket, középfogásokat, sülteket, stb. Sajátságos ételkészítésünkre
legkitűnőbb példa a pörköltkészítés klasszikus módja.
Az eddig említett fűszereken kívül konyhánk alkalmaz más fűszereket és
más fűszerezési fogásokat is. Kedvelt a zamatos pépek használata. Ilyenek pl. a
fokhagyma és köménymag együttes, összevágott, finom pépszerű keveréke,
amely ennek a két csodálatos fűszernek az illatát, ízét, együtt tartalmazza. Ennek az alkalmazása sajátos ízt kölcsönöz a gulyásnak, a székelygulyásnak és
más magyaros ételnek.
Ételeink egyik nagy csoportjánál a jellegzetesen savanykás ízt a tejföl használata adja. A tejföl és a tejszín szintén egyik jellegzetes ízesítőnk. Számtalan sora
ételeinknek – a levestől a tésztáig – elképzelhetetlen, enyhén savanykás tejföl
nélkül. Az ízesítés mellett a tejföl és a tejszín egyúttal dúsító anyag is. A tejföl
kellemes savanykás íze tökéletesen harmonizál a hagymás, paprikás ízekkel.
Ennek köszönhetjük tejfölös, paprikás ételeink sikerét, pl. borjúpaprikás, paprikás
csirke, bakonyi mártás, stb. A tejfölt ezenkívül a tálalásnál is alkalmazzuk.
Hentesáruink egy része világhírre tett szert. Ezek felhasználása is színezi
konyhánk kínálatát. A magyar sonka, füstölt szalonna, tarja, oldalas, debreceni,
gyulai és csabai kolbász, mind kitűnő készítmény, amelyek ételeinkhez füstölt
szalonna kiolvasztva, nagymértékben befolyásolja az íz hatást. A virsli, a debreceni, a füstölt csülök, az oldalas, valamint egyéb hentesáru, mind járulékos
ízesítő anyagai konyhánknak.
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Színes konyhánk leves kínálata, mind felhasználási anyagok, mind az elkészítési módokat tekintve. A zöldségfélékből, a gyümölcsökből, a húsokból, a
szárnyasokból, azok aprólékából, a halakból, a tejtől a borig sok egyéb élelmiszerből főzünk levest különböző, széles változatokban. Nálunk a leves hosszú
ideig néptáplálék volt, míg más népeknél az étvágy felkeltését és fokozását
célozza. Ez a magyarázata, hogy nálunk még mindig általános a nagy mennyiségű, tányérban felszolgált leves kínálata. Bár már megindult a csészében való
felszolgálás melletti adag-mennyiség csökkentésének egészséges folyamata.
Leveseink között nagyon sok az olyan laktató, szinte egy-tál étel, amely
néha még a fő fogás szerepét tölti be, s mint ilyen, sok ember mindennapi igényét elégíti ki. Ilyen levesek a bográcsgulyás, a lebbencsleves, a tarhonyaleves,
a kolbászos bableves, a különféle gulyáslevesek stb. Természetesen a fenti leveseken kívül a könnyű levesek nagy választéka is készül.
Konyhánk és gasztronómiánk büszkesége, sajátossága a változatosan, széles skálában készülő sós-édes tésztaféléink hosszú sora. Az egyszerű gyúrt tésztától kezdve, a burgonyás tészták, a gyúrt, főtt-sült tésztákon keresztül a palacsintáig, igenszéles a választék.
Ez a nagy tésztakultusz az ősi múltra vezethető vissza. A szántó-vető ősök
fő terménye a gabona volt, így nyilvánvalóan érthető a cereliák ilyen nagymértékű és sokféle felhasználása.
Az ízletes ételkészítés mellett ötletes tálalási módokat is alkalmazunk, pl. a
vendég asztalára helyezett, kovácsoltvasból készült miniatűr szolgafa, amelyre
kis bográcsba tálalva szolgáljuk fel a gulyást, a halászlevet stb. A különböző
rostonsülteket fatálon tálaljuk, pl. a sertés flekken erdélyi fatányéros, tordai
lacipecsenye.
A XX. század konyhája
A két világháború után mindig jelentős gondot jelentett az élelmianyagok
beszerzése. A második világháború után röviddel – szovjet modelt alkalmazva –
teljesen a vendéglátóiparra testálták a munkahelyi és üdülői étkeztetést. Egészen
1956-ig ezt forszírozták. Rendeletileg előírt, mindenki számára kötelezővé tett
egységes receptkönyv uniformizálta a konyhai munkát és ételválasztékot.
Mindegy volt, hogy az ország melyik részén mentünk be egy étterembe, vendéglőbe, vagy köz étkeztető helyre mindenütt ugyan azt kínálták. Szerencsére ez
az időszak nem tartott sokáig. Az egyre gyorsabban fejlődő idegenforgalom és
ezzel párhuzamosan megkezdett gazdasági reformok az étkezési kultúra, a
gasztronómia területén is éreztetni kezdték hatásukat. A konyhakúránk ápolása
– hála lelkes szakembereinknek – újra előtérbe került.
Megkezdődött ismét a vendéglátó- és szakács szakemberképzés. Ekkor ismét célul tűzték ki a hagyományok ápolását, a színvonal emelésének feladatát, a
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kor igényeihez való alkalmazkodást és a technikai lehetőségek minél szélesebb
körű alkalmazását.
A Magyar Vendéglátó Múzeum létrehozása, s megnyitása óta rendezett kiállítás érdekesen dokumentálja a magyar konyha, a vendéglátóipar és a szállodaipar kialakulását, egyes korokban elért színvonalát.
Az általános néptáplálkozásban sajnos nem rózsás a helyzet, pedig az ésszerű
táplálkozást hirdető felvilágosító munka elkezdődött, de nem kellő hatásfokú.
Az újonnan megteremtődő piacgazdaság mindenből pénzt akar csinálni, el
akar adni, kedveskedik a fogyasztónak, a nyugat-európai, agyon-feldolgozott
élelmiszerek dömpingjével. Az élet „könnyebbé tételét” kínálja nagy reklámozással az agyon- feldolgozott termékek nagy dömpingjével. Az agyon manipulált, agyon aromázott, állományjavított, állagmegőrzött, stb. élelmiszerek valódi
biológiai értéke nagyon kérdőjeles. A vitaminokat nem lehet igazán tablettákkal
pótolni, az enzimek nem rekonstruálhatók mesterségesen és még sorolhatnánk a
táplálkozási értékét rontó tényezőket.
Az életszínvonal csökkenése, a munkanélküliség, sajnos jelen korunkban
nem az ésszerű táplálkozás elterjedését segítik elő. Egy bizonyos, hogy jelenleg
zsákutcában vagyunk. Ebből kimászni csak egy megfelelő, széleskörű szemlélet
és tevékenység váltással lehet.
Gasztronómiánk jövője
Tekintettel arra, hogy a táplálkozást sok máshoz hasonlóan, de itt még fokozottabban szokások (jórészt gyermekkorban berögződött) tartják „gúzsban”,
itt nagyon nehéz gyors sikert elérni. A legfogékonyabb kör a gyermekek, amíg a
szokások nem rögzülnek, és a fiatalok, ők még alakíthatók. Itt kellene kezdeni.
Oktatási programba kellene venni az egészséges táplálkozás kérdését, amint azt
pl. az USA-ban is teszik tanár továbbképzésekkel. Különben a berögződött
nézetek tovább öröklődnek generációról generációra, és az ördögi kör feloldhatatlan marad.
Nem ártana Amerikát éppen ilyen dolgokban is utánozni. Az USA egészségügyi kormányzata 1992-ben hivatalos alapelvvé nyilvánította (s ezzel az
oktatásba is bekerült) azt a táplálkozási piramis elvet, amely a tudományok mai
állása mellett a valóban helyes táplálkozás összetételét, arányait, látványosan,
közérthetően tartalmazza és ábrázolja. Ez lényegében tökéletesen egybevág a
natúrtáplálkozási szemlélettel.
Ennek lényege a következőkben foglalható össze:
A piramis talpa, azaz táplálkozásunk alapja és legfontosabb összetevői a
teljes értékű gabonafélék, ill. az ebből készült termékek, kenyér, pékáru, tésztaés müzli félék stb. Erre az alapra épül a második legfontosabb táplálékunk a
zöldségfélék és gyümölcsök, minél kíméletesebben feldolgozva, és legalább a
felét naponta nyersen fogyasztva.
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A következő sáv az állati eredetű termékek közül a tejtermékek, a tojás, valamint a száraz babfélék, az olajos magvak. A hústermékekből a halak, a szárnyasok preferáltak, de csak jóval kisebb mennyiségben az előzőekhez képest.
A piramis csúcsán, azaz a legkevesebbet és legritkábban fogyasztandók az
édességek és a zsiradékok.
Érdemes ezzel összevetni a magyar népélelmezést és táplálkozást. Az ellentmondások szembeötlőek és igazolják a betegségi statisztikákat.
Jelenlegi néptáplálkozásunk és ezen keresztül vendéglátásunk nagyobbik
hányadának megreformálását egy alapvető szemléletbeli váltással kell kezdeni,
mind az un. szakembereknél, mind a nagyközönségnél.
A felvilágosítás, a meggyőzés fontossága itt rendkívüli. Tanítani kell, mégpedig meggyőződéssel és hatásosan. Tájékoztatni kell, hogy mindenkiben tudatosuljon a lényeg, ha ragaszkodik a jelenlegi általánosnak mondható gyakorlathoz, tegye, de tudnia kell, hogy melyek a következmények, a választás azután a
szabad akaraton múlik, emberi szabadságjog, de megismertetni a valósággal
kötelességünk. Az ismereterjesztésnek a reklámokkal egyenlő intenzitásúaknak
kell lenniük, különben nincs hatásuk. Ez nemzeti program kérdése és csak az
állam finanszírozhatja. Ha hatásos, kevesebb kell orvosra, kórházra. Ez a legjobban megtérülő beruházások egyike.
Sürgős feladatunk feltérképezni a régi magyar táj konyha még fellelhető
ételeit, közöttük sok olyan volt, ami éppen a természetes táplálkozáshoz állt
közel, vagy egyenesen az volt. Új ételek bevezetése, meghonosítása, ehhez
tehetséges, tudatos és elkötelezett szakácsok kellenek.
A natúrkonyha ugyanis nem ízetlen, mint azt sokan gondolják, csak jórészt
tehetségtelenek vagy csekély képességűek tehetségtelenül fognak hozzá, s így
többet ártanak az ügynek, mert az ingadozók meghátrálnak a rosszul elkészített
ételek hatására és „köszönik, de többet nem kérnek”. Ebből alakult ki az a szemlélet, hogy ami ízletes az egészségtelen, ami egészséges az viszont nem ízletes. Nos
ez az, ami nem igaz. Ezt a szemléletet kellene megváltoztatni, de ehhez az előbbiekben említett programok egybehangolt végrehajtására lenne szükség.
Összefoglalva: a piramis elven alapuló néptáplálkozás megvalósítása lenne
célszerű, természetes alapanyagokból natúrkonyhai szemlélettel készített ételek.
A biótermékekből előállított salátakultúra széleskörű elterjesztése, hogy a mindennapi táplálkozás természetes része legyen, a húsfogyasztás lényeges lecsökkentése, ill. átterelése a preferálható szárnyas, hal, tengeri és vízi állatokra, valamint a természetes körülmények között, ellenőrzött biotenyésztésből származó
többi húsfélére. A gabonafélék teljes-értékűségének általános elfogadtatása,
sokoldalú és változatos felhasználásuk. A hazai konyha ilyen szemléletű megújítása az egyetlen kivezető ebből a zsákutcából. Mindezek megvalósításához
komoly kormányzati pénztámogatások szükségesek, de megtérülnek!
Szorosan összefügg evvel az élelmiszer termelés természetes alapokra helyezése. A biogazdálkodás elterjesztése, a kiskert-tulajdonosok szerepe. A kör108
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nyező világ ma már amúgy sem az intenzív nagyüzemileg termelt vegyszeres
termékeinkre, hormonkezelt húsainkra kíváncsi, hanem a tiszta terméket keresi.
Kevesebb, de értékesebb. És ez kellene a hazai fogyasztásra is. Legalábbis komoly alternatíva képen. Nemcsak úgy, hogy egy-két kis bio „zugüzlet” pince
alagsorokban árul néhány darab biosárgarépát, ez is jó értelemben vett mozgalmi kérdés, országos program kérdése. Ugyanis hiába próbáljuk természetesebb,
kíméletesebb konyhatechnológiával elkészíteni a nyersanyagból az ételt, ha a
nyersanyagnak már a helytelen termesztés, helytelen tárolás stb. miatt már eleve
nincs megfelelő biológiai értéke, vagy azt addigra lényegében elveszíti. Ezért
aki teheti, főleg a vidékiek, -elsősorban a falusi turizmus szállásadó gazdái-,
termeljenek maguknak, és ha többletük van azt vendégeiknek direktmódon vagy
más megfelelő csatornákon értékesítsék.
A program igen fontos része, a felvilágosításon kívül, az alternatíva felkínálása. Meg kell újítani a hétköznapi magyar konyhát, megőrizve, megszüntetve
azokat az alapvető sajátosságokat melyek szerves részét képezik, de új konyhatechnikával tudatos készítéssel sokkal egészségesebbé tehető a legtöbb étel.
Az egyetlen nehezen, de járható út, a visszatérés a természetes táplálkozáshoz, ez amit egy kifejezéssel élve „natúr táplálkozásnak” nevezethetünk.
Remélem a falusi vendégfogadás körében a rövidesen bevezetésre kerülő
„falusi vendégasztal” sokszínűsége, a falusi- és agroturizmusbani étkezési szolgáltatások szélesedő köre, a hagyományos élelmiszer tartósítási eljárással készült falusi termékek kínálatának bővülése segítik népszerűsíteni a természetes,
hagyományos, egészséges étkezési kultúrát.
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Az Észak-magyarországi középhegységet tagoló keresztirányú völgyek közül a Hernád-völgy legjelentősebb, amely évszázadokon át sajátos szerepet
töltött be a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában és az anyagi javak
cseréjének a biztosításában. A déli medencesíkság (az Alföld) és az északi
hegységkeret (a Felvidék) között természetes átjáróként lehetővé tette a gazdasági javak áramlását, miközben a völgyben folytatott polikultúrás gazdálkodás
révén jelentős számú népességet tudott eltartani.
A komplex eredetű (tektonikus-eróziós), itt-ott teraszokkal tarkított, viszonylag széles völgyben — a mai országhatár és a torkolat között — idővel
mintegy félszáz olyan település állt, melyeknek kisebb-nagyobb határterülete a
völgytalpon feküdt. Ezeknek a falvaknak (és néhány mezővárosnak) a kiterjedése a 18-19. században meghaladta a 700 km2-t. Az átlagosan 4-6 km széles,
magyarországi szakaszán kb. 60 km hosszú Hernád-völgy ettől némileg kisebb
felszínt foglalt el.
A települések egy része a folyóhoz közel, az alacsony, ármentes síkságon
jött létre (pl. Ináncs (127 m), Halmaj (123 m), Kiskinizs (123 m), Nagykinizs
(121 m), Aszaló (118-119 m), Bőcs (106-109 m), Sajóhídvég (103-106 m)),
más részük folyóteraszokon, valamint a domblábi és a hegylábi lejtőkön (pl.
Kéked, Abaújvár (200 m), Tornyosnémeti, Hidasnémeti, Zsujta (160 m), Méra
(138 m)). A liget- és láperdő-maradványos, öntésföldekkel tarkított folyó menti
hullámtér peremén – a magyarországi szakaszon – három jelentős kiterjedésű
magaspartra is felkúsztak egyes falvak határterületei. A zömmel gyenge állékonyságú, főként pannóniai üledékekből álló magaspartok nagyobb részét tömegmozgásos jelenségek veszélyeztették, ami gazdasági hasznosíthatóságukat
alapvetően befolyásolta (Szabó J. 1998).
A völgy mentén elterülő falvak közül csak kevés olyan akadt, melynek határa kizárólag az ártéri, illetve az ártér peremi síkságon feküdt volna. Északon,
a bal parti települések némelyikének a határterülete felnyúlt a mérsékelten tagolt
és erodált alacsony, erdő borította dombhátak térszíneire is, míg délebbre a
hegységelőtéri hordalékkúp-síkság kedvezőbb agroökológiai potenciállal rendelkező felszíne nyújtott valamivel jobb lehetőséget a gazdálkodás számára. Az
átellenes parton lakók a Cserehát erősebben tagolt, agyagbemosódásos barna
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erdőtalajjal fedett cseres-, néhol gyertyános-tölgyes erdőiből hasítottak ki kisebb-nagyobb parcellát, elsősorban szőlőik számára. Néhol szántóföldjeiket is e
magasabb térszíneken alakították ki. A Hernád-völgy alsó szakaszán — mindkét
part mentén — elhagyott folyómedrekkel átszőtt, réti talajosodó öntésföldekkel
borított felszínen gazdálkodtak a helybéliek.
A viszonylag változatos domborzati adottságokhoz képest az éghajlat
egyveretűbb a völgyben és annak tágabb térségében. Északon a mérsékelten
hűvös-mérsékelten száraz, a középső szakaszon a mérsékelten hűvös-száraz,
míg az alsón a mérsékelten meleg-száraz éghajlat a jellemző. A hőmérsékleti- és
a csapadékviszonyokban a Hernád-völgy alsó és középső szakaszán még az
alföldi karakter dominál, a határhoz közeledve azonban már a hegyvidéki jelleg
a meghatározó.
A völgytalpon uralkodó az alacsony termőképességű nyers öntéstalaj, a határoló völgyoldalak már némileg kedvezőbb adottságokat nyújtó talajféleségekkel rendelkeznek. Főleg az alsó szakasz magasabban fekvő határterületein jellemzőek a 60-70 talajértékszámú, IV-V. minőségi osztályba tartozó talajok
(csernozjom barna erdőtalaj, mészlepedékes csernozjom, alföldi mészlepedékes
csernozjom). Ha a Hernád-völgy tágabb térségének a talajviszonyait összevetjük
a vizsgált térségével, akkor megállapíthatjuk, hogy a szomszédos hegy- és
dombvidékek, még inkább az északi hegységkeret talajadottságai összességében
kedvezőtlenebbek, mint a Hernád-völgy középső és alsó szakaszának hasonló
mutatói, s az ebből fakadó előnyöket a völgy lakói igyekeztek is kihasználni
gazdasági életük szervezése során. (1. ábra)
A Hernád-völgy településeinek különböző tájtípusokat érintő fekvése, s az ebből kiaknázható előnyök valószínűleg nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy e
falvak népessége évszázadokon át eredményesen tudott megbirkózni a természeti és a társadalmi-gazdasági nehézségekkel, s ha voltak is kritikus időszakok
életükben, azok elmúltával előbb-utóbb képesek voltak újra reorganizálni gazdaságukat, és stabil szinten folytatni polikultúrás gazdálkodásukat.
A 18. század eleje éppen ilyen kritikus időszaknak tekinthető. A 17. század
végének török ellenes harcai, majd az ismétlődő felkelések, a Rákóczi-féle szabadságharc, a járványos betegségek (pl. az 1707-1711 körül tomboló pestisjárvány) együttesen a népesség nagymérvű fogyását idézték elő az akkor három
vármegyéhez tartozó Hernád völgyi településeken is. (Acsády Ignác adatai szerint
1720-21 körül pl. Abaújban mindössze 15 982 fő, Tornában 3816 fő élt.) Hidasnémeti, Hernádvécse, Abaújkér, Fügöd, Méra, Felsődobsza, Kiskinizs,
Nagykinizs, Hernádkércs, Hernádszentandrás — s a sort még folytathatnánk —
teljesen elnéptelenedett, némelyik falu több évtizedre. 1715-ben jó néhány településen csak egy-két jobbágyportát írtak össze, s még a korábban fontos mezővárosnak számító Göncről is mindössze 33 adózóról tesz említést a korabeli forrás.
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1. ábra. 1 hektár mezőgazdasági területre jutó tiszta jövedelem (Ft/ha) a Hernád-völgy településein 1865-ben. (Összehasonlításként: Abaúj vármegyében az
átlagos tiszta jövedelem 2,68 Ft/ha, Borsodban 5,15 Ft/ha, Zemplénben 2,8 Ft/ha, Tornában 2,6 Ft/ha, a Felvidéken 4 Ft/ha, ugyanekkor.)
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Az újratelepítések eredményeként néhány évtized alatt újra növekedett a
völgy falvainak a népesség. A telepesek a környékbeli vármegyékből jöttek.
Encsre, Alsó- és Felső-Mérára, Forróra, Garadnára, Alsó- és Felső-Novajra pl.
Kassa környéki szlovákok, Göncre és környékére magyarok és ruszinok,
Hernádkakra csehek, Perére ruszinok. A más nemzetiségekhez tartozók viszonylag hamar asszimilálódtak a túlnyomórészt magyarok lakta vidéken, így a Hernád-völgy népessége etnikai szempontból továbbra is megőrizte homogén jellegét.
A 18. század végén a népesség száma már meghaladta a 30 000 főt. Legnépesebb településsé Szikszó vált (2991 fő), de a Hernád-völgy viszonylag kicsiny
lélekszámú települései közül kiemelkedett még Gönc (2072 fő), Megyaszó
(1876 fő), Aszaló (1652 fő), Ónod (1575 fő), Göncruszka (1316 fő),
Hernádnémeti (1084 fő) és Gesztely (1050 fő) is. A népesebb lakóhelyek közül
Ónod, Megyaszó, Szikszó, Aszaló, Forró, Gönc, Göncruszka és Vizsoly mezővárosi jogállással rendelkezett. E települések társadalmi-gazdasági súlya korántsem volt olyan mérvű, mint Kassáé vagy Miskolcé, a folyó menti települések gazdasági életét — differenciáltan — azért befolyásolták. Szikszó, Aszaló
és Forró vonzási körzetébe a csereháti települések egy része is beletartozott,
Gönc a Hernád-völgy északi felére és a Zempléni-hegység településeinek némelyikére fejtett ki eltérő mértékű hatást.
A Hernád-völgy 18. század végi átlagos népsűrűsége kb. 47 fő/km2 volt,
ami lényegesen meghaladta a korabeli 29,4 fő/km2-es országos átlagot, és magasabb volt Abaúj-Torna (39,9 fő/km2), Borsod (37,6 fő/km2) és Zemplén vármegye (33,3 fő/km2) népsűrűségénél is.
Hernádszurdok (192,2 fő/km2),
2
Abaújvár (93,4 fő/km ), Szentistvánbaksa (110 fő/km2) — kicsiny határuknak
köszönhetően — kiemelkedően magas népsűrűséggel rendelkezett, mint ahogy
a lényegesen nagyobb területű és népességszámú Szikszó (86,2 fő/km2), Ónod
(86,5 fő/km2) és Göncruszka (87,1 fő/km2) is. A legritkábban lakott települések
közé Hidasnémeti (20,4 fő/km2) és a völgy déli részén található falvak (Onga,
Bőcs, Hernádnémeti, Sóstófalva, Megyaszó, Csobád stb.) tartoztak.
Néhány településen igen magas volt a nemesek aránya (Szikszón 424 fő,
Göncön 209 fő, Megyaszón 137 fő, Szentistvánbaksán 130 fő, Hernádszentandráson 101 fő stb.), ami az adott települések társadalmi-gazdasági viszonyait egészen a 20. század elejéig alapvetően befolyásolta. A népesség száma később már lényegesen kisebb mértékben növekedett, s a 19. század végén
még mindig nem érte el az 50 000 főt. Ennek ellenére a népsűrűség (1900-ban
pl. 71,6 fő/km2) a környéken a Hernád-völgyben volt a legmagasabb, s némileg
meghaladta az országos átlagot is.
Az egyes településeken differenciáltan változott a népesség. Némelyikben
szinte változatlan maradt (pl. Kéked, Zsujta, Hernádszurdok, Hernádcéce,
Abaújkér, Kiskinizs, Hernádbüd), míg másokban jelentősen növekedett (pl.
Szikszón, Hernádnémetiben, Novajidrányban, Felsődobszán). Egynéhány település már a 19. században elérte népességmaximumát (Abaújvár, Zsujta, Gönc,
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Göncruszka, Hernádcéce, Abaújkér, Szentistvánbaksa, Hernádvécse és
Kiskinizs), a többség azonban csak az azt követő időszakban.
A 18. század végén, 19. század elején a Hernád-völgy népességének valamivel több, mint a felét a református felekezethez tartozók, kisebb részét (kb. a népesség 40 %-át) a katolikusok (a római és a görög katolikusok) alkották. Több
településen a reformátusok abszolút többségben voltak (pl. Sajóhídvégen,
Hernádnémetiben, Csanáloson, Sóstófalván, Megyaszón, Alsódobszán, Aszalón,
Szikszón, északon Abaújváron, Hernádszurdokon, Göncön), máshol meg fordított
volt az arány (pl. Forrón, Ináncson, Kékeden Encsen, Halmajon, Garadnán). Perén, Hernádcécén és Garadnán görög katolikusok alkottak nagyobb hitközösséget.
Az egyéb felekezetekhez tartozók közül a zsidók említhetők, akik legnagyobb
számban Szikszón, Göncruszkán, Zsujtán, Mérán, Göncön, Idrányban éltek, de
alig volt olyan falu, ahol ne akadt volna néhány zsidó lakos. A Hernád-völgyben
nagyobb számban a 18. században jelentek meg, s főleg a vegyes lakosságú falvakban telepedtek meg, később már mindenütt. A gazdasági élet szinte minden
területén nagy aktivitás jellemezte tevékenységüket, s a települések szellemi és
kulturális életében is komoly szerepet töltöttek be.
A Hernád-völgy településeinek sajátos — de korántsem egyedi— demográfiai
jellegzetessége volt az, hogy a reformátusok száma és aránya folyamatosan csökkent a 19. század végéig, ugyanakkor a római és a görög katolikusoké növekedett,
elsősorban a reformátusokénál nagyobb természetes szaporodás következtében.
A meglehetősen puritán életmódot folytató, ám a gazdálkodás tekintetében racionális szemléletet követő, éppen emiatt általában módosabb református népesség a
falvak többségében kezében tartotta a gazdasági élet irányítását. Az egyes településeken belül, illetve a települések között a felekezeti hovatartozás jelentős mértékben befolyásolta a társadalmi kapcsolatok szintjét és rendszerét. Mindezek
mellett a népesség vagyoni helyzetéből fakadó sajátos osztálytagozódás is meghatározó volt a társadalmi-gazdasági viszonyok terén. A 19. század második felétől
rendelkezésre álló adatok szerint a túlnyomórészt agrártevékenységet folytató
Hernád-völgyi népesség kevesebb, mint 1 %-át alkották a viszonylag tőkeerős
nagy- és középbirtokosok. A gazdasági életben nagyon fontos szerepet betöltő 10100 katasztrális holdon gazdálkodó középparasztság aránya viszont alig haladta
meg a 10 %-ot. A gazdasági fejlődés szempontjából legkisebb jelentőségű mezőgazdasági munkások és cselédek aránya ellenben magasabb volt, mint 80 %. Az
ugyancsak fontos kispolgárságot alkotó kereskedő és iparos réteg csak egyes
nagyobb településen (Szikszón, Göncön) említhető.
A Hernád-völgy népességének gazdasági kondíciói, társadalmi viszonyai
alapvetően befolyásolták a települések arculatát is. Az eltérő természeti tájak
közötti kapcsolattartást biztosító, kontinentális útvonalként is szolgáló Hernádvölgy 18-19. századi településrendszere (egy-két kivételtől eltekintve) az Árpádkori településhálózat alaprétegéhez tartozott (Frisnyák S. 2005). A kedvezőtlen
időszakok csapásait kiheverő, majd folyamatosan növekedő települések épületál115
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lománya száz év alatt csaknem megduplázódott (1900-ban 9266 ház állt a településeken), ami ugyan kedvező tendenciának tekinthető, de az épített környezet
minősége (infrastrukturális ellátottsága) nem követte a mennyiségi gyarapodást.
A 18. század végét jellemző települési viszonyokról elsősorban az I. katonai
felméréshez készített katonai leírásokból szerezhetünk tudomást. Ezek szerint a
legtöbb faluban a templomon, az udvarházakon, a fogadón és a folyók mentén,
a vízimalmokon kívül alig volt egy-két szilárd alapú és falazatú ház. A folyó
menti települések több mint ötezer, nagyrészt földből és fából épült házában
átlagosan 6,2 fő lakott, meglehetősen szegényes körülmények között (a 19.
század végére ez az érték lecsökkent 5,2 főre, mert a házak száma lényegesen
nagyobb mértékben növekedett, mint a népességé). (2. ábra)

2. ábra. Külső- és Belsőbőcs belsősége a 18. század második felében
(Az I. katonai felmérés térképe alapján, módosítva)

Lényegében a mezővárosokat is ez a kép jellemezte, bár Szikszón és Göncön
azért a fontosabb funkciót betöltő épületek kőből épültek. Annak ellenére, hogy a
völgy peremein a geológiai viszonyok kedvezőek a kőbányászatra, a 19. század
végéig a kő alárendelt szerepet játszott a völgytalp sokkal olcsóbban előállítható
építőanyagaival szemben. A többségében hármas osztatú lakóházak alig több,
mint 10 %-a épült csak kőből, a többség vályogból és sárból készült, szilárd alap
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nélkül. Ebben a tekintetben a korabeli országos átlaghoz képest a Hernád völgyében lényegesen kedvezőtlenebb volt a helyzet, és a házak tetőfedő anyagait tekintve is hasonló állapotokról tanúskodik a korabeli statisztika. A zsúp egyeduralkodó tetőfedő anyag maradt a legtöbb településen, ami azon túl, hogy sűrűn kellett
javítani, még fokozott tűzveszélyt is jelentett. Nem véletlen, hogy a krónikák több
tűzvészről is tudósítanak a vizsgált időszakból. Aszalón 1824-ben, Vizsolyban
1834-ben, Alsódobszán 1871-ben és 1889-ben, Sajóhídvégen 1885-ben, Sóstófalván 1892-ben pusztított tűzvész. Szikszón 1852-ben egyetlen tűzvész során 474
épület enyészett el, s e statisztika korántsem teljes.

3. ábra. Gibárt szalagtelkes belsősége a 19. század közepén. A település közvetlenül a magaspart alatt, 132 méter tengerszint feletti magasságú felszínen jött
létre, és fontos átkelőhely volt. Az ábrán jól láthatók az egyes földhasznosítási
övezetek, valamint a település egyik energikus pontjának számító vízimalom is.
(Kéziratos térkép alapján, módosítva)
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A zömmel szalagtelkes falvak utcái — szilárd burkolat híján — siralmas képet
mutattak, különösen nedves időszakokban. (3. ábra) A kedvezőtlen állapotokon
valamelyest enyhített az, hogy a Hernád völgyében, a Pest-Buda-MiskolcSzikszó-Forró-Kassa postaútvonal részeként a 18. században postaszolgálatot, s
hozzá az év nagy részében járható utat építettek ki, amely érintett jó néhány
Hernád menti település is. Ennek jelentőségét akkor mérhetjük fel igazán, ha
figyelembe vesszük azt a tényt, hogy abban az időszakban pl. egész Torna vármegyében még nem volt postaszolgálat.

4. ábra. A Hernád-völgy és tágabb térsége úthálózata az 1830-as években, melyen a postaállomások is fel vannak tüntetve. (A Mappa Generalis TopographicoEcclesiastico-Ethnographico-Statistica Regni Hungaria alapján, egyszerűsítve)

Kezdetben Szikszón, Forrón, Hidasnémetiben, valamint a Hernád túlpartján, Vizsolyban működött postaállomás (Szikszón, Forrón és Vizsolyban 1790ben nyitották meg a postahivatalt). Hidasnémetiben ún. osztó postaállomás állt,
ott ágazott el ugyanis az a postaút, amely Vizsolyon át Tállyára és Tokajba,
onnan Debrecenen át Erdélybe vezetett. (A postaútvonalakról, postaállomások118
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ról készített korabeli térképek szerzői, pl. K. I. Kipferling (1804), I. A. Peter
(1823), A. Mayer (1840 körül), F. Fried (1849), E. Zucheri (1860) szemléletesen tájékoztatnak arról, hogy az idő haladtával hogyan fejlődött a postaszolgáltatás a Hernád völgyében, és annak tágabb térségében.) (4. ábra)
Borovszky és mások adatai szerint az említett postaúton a 18. század végén
hetente kétszer közlekedett postakocsi, s a postaküldeményeket is kétszer továbbítottak. A 19. század második felétől (1853-tól) már heti négyre növelték a
járatok számát.
Amikor a vasútvonal megépült a Hernád-völgy jobb parti részén (1860) a
helyzet annyiban változott, hogy a postai szolgáltatás gyorsabb lett, és további
településekre is kiterjedt. 1868-ban Gönc, 1871-ben Garadna és Csobád, 1873
és 1880 között Kéked és Forró-Encs vasútállomása stb. kapott postahivatalt. A
közlekedési és szállítási lehetőségek javulása mellett a vasúti távíróvonal és
távíróállomások kiépítése is megtörtént, ami még inkább felértékelte a Hernád
völgyi települések szerepét. Rövid idő alatt a Miskolc-kassai vasútvonalon négy
terménybegyűjtő és –átrakóhely alakult ki jelentős vonzásterülettel (Szikszó,
Halmaj, Encs és Hidasnémeti) (Frisnyák S. 2005). (5. ábra)
A munkaerő és a gazdasági javak áramlása mellett az információáramlás fő
tengelyét is a vasútvonal jelentette, hiszen posta- és távíróállomások még évtizedeken keresztül csak a vasútvonal menti településeken üzemeltek, a távolabbi
falvak lakói így kénytelenek voltak azok közreműködésével igénybe venni a lehetséges szolgáltatásokat.
A vasút és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kiépítése a vasútvonal mentén
fekvő települések fejlődésében komoly szerepet játszott, közvetve azonban a
vizsgált települések mindegyikében hozott valamilyen mértékű pozitív változást. Mindemellett az is tény, hogy a vasút megjelenése az addig jelentős gazdasági haszonnal járó távolsági kereskedelmet és fuvarozó tevékenységet egyre
inkább háttérbe szorította a Hernád völgyében.
Végül is a Hernád-völgy rurális térségéből a 18-19. században csak Szikszónak és Göncnek sikerült némileg a többi település fölé emelkedni. Szikszó a
19. század második felében már szolgabírósági székhely és a királyi járásbíróságnak is helyet adott. A korábbi mezővárosi kiváltságait 1866-ben elvesztő
településen vasút-, posta- és távíróállomás, kórház, takarékpénztár és egyéb
hitelintézet, tűzoltóság stb. működött. A legkisebbek számára óvoda, a különböző vallási felekezeteknek saját népiskola állt rendelkezésre, s egy ideig református gimnázium is volt a településen. A fontos közlekedési folyosó mentén fekvő,
egykor említést érdemlő mezővárosi kisiparral rendelkező, a gazdasági nagytájak kontaktzónájában fekvő vásáros hely már a 19. század első felében kiterjedt
vonzáskörzetet alakított ki (lényegesen nagyobbat, mint ahogyan azt Bácskai
Vera és Nagy Lajos körülhatárolták). A 19. század végére Szikszó az urbanizálódás egyre több jelét hordozta magán, egyedüli településként a Hernád-völgy
vizsgált szakaszán.
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5. ábra. A halmaji vasútállomás vonzáskörzetébe tartozó települések (A) és az
állomásról feladott főbb tömegáruk átlagos évi mennyisége az 1890-es évek első
felében (B) (Edvi Illés S. adatai alapján)
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Gönc, amely 1570-től 1647-ig Abaúj vármegye központja volt, s a reformáció
idején az ország egyik szellemi központjává vált, 1871-ben vesztette el mezővárosi jogállását, de mikroregionális centrumjellegét továbbra is megőrizte.
Forró és Vizsoly a fentiekhez képest lényegesen kisebb jelentőségű települések
voltak, szerény és meglehetősen elmosódott határú vonzáskörzetekkel.
Szikszónak és Göncnek sajátos kapcsolata volt az első vásárvonalon, a
Miskolci-kapuban fekvő Miskolccal, valamint a második vásárvonal legfontosabb városával, Kassával. Szikszó földrajzi közelsége következtében egyre szorosabb gazdasági kapcsolatot épített ki a szomszédos vármegye központjával,
Miskolccal, Gönc ellenben még egyértelműen Kassa felé orientálódott, bár dél
felé is nyitott maradt. Forró, érthető okok miatt több szállal is Kassa felé vonzódott, Vizsoly viszont — lakói jellegzetes tevékenysége folytán — mindkét
irányban igyekezett jó gazdasági kapcsolatokat kiépíteni és fenntartani. (Vizsoly
lakói — mint ahogyan a gönciek is — hosszú időn keresztül távolsági fuvarozással egészítették ki szerény jövedelmüket.)
A többi, alacsony hierarchiaszinthez tartozó Hernád menti település egyoldalú
agrárjellegével, szegényes művi környezetével csak arra volt képes, hogy a helyi
és a völgy jellegéből adódó helyzeti energiákat lehetőségeihez mérten minél
tökéletesebben kiaknázza, s biztosítsa népessége számára az önellátás szerény,
de stabil szintjét.
A 18. század második felében újraszerveződött Hernád-völgyi gazdaságok
racionális földhasználatot valósítottak meg, ugyanis a kor termelési színvonalán
megvalósuló mezőgazdálkodásuk megfelelt a természetföldrajzi adottságoknak
is. A határhasználat korabeli gyakorlatát az I. katonai felmérés térképszelvényei,
a rendelkezésre álló kéziratos térképek, valamint az írásos források alapján
rekonstruálhatjuk, s az így kapott információk csak megerősítik a fentieket.
A Hernád völgyét jellemző ökológia viszonyokból következően a mezőgazdasági tér sajátos övezetekből épült fel. A völgyoldalak magasabb térszíneit
szántók, néhol szőlő- és gyümölcsöskertek, valamint kisebb-nagyobb erdőfoltok
foglalták el. A váltakozó szélességű völgytalpon kisebb-nagyobb gyepterületek
(rét- és legelőterületek) övezték az alluviális felszínen meanderező Hernádot és
a belőle Hernádszurdoknál kiágazó Bársonyost. A gyepterületek egyhangúságát
a néhol csak keskeny, máshol széles sávban előforduló puhafás ártéri ligeterdők
törték meg. Az árteret a Hernád elhagyott, gyakran már mocsaras, lápos mederszakaszai tették nehezen járhatóvá. (6. ábra)
A 18. század végén, 19. század elején a szántóföldi növénytermesztés még a
völgy két oldalán elterülő magasabb térszínre koncentrálódott. A legtöbb település határában a háromnyomásos gazdálkodást alkalmazták, de pl. Garadna
szántói csak két nyomásra, Kiskinizsé pedig csak egyre voltak felosztva (Vályi
A. 1796). Sajóhídvég szántóit négy részre tagolták, mivel a legelő szűkössége
miatt kénytelenek voltak a negyedik nyomást marhalegelőként hasznosítani.
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6. ábra. A Hernád völgyét jellemző földhasznosítási övezetek Forró-Encs térségében a 18. század második felében (Az I. katonai térkép alapján)
1= szántó, 2= rét és legelő, 3= ártéri erdő, 4= települések, 5= fontosabb utak

Még komplikáltabb volt Bőcs (Kűlsőbőcs) határhasználata, ahol az egyik földbirtokos szántói négy, a másiké három nyomásból állt.
A szántókon megtermett a tavaszi és az őszi búza, a rozs, az árpa, a köles, a
zab, a kukorica, sok helyen a bab és egyéb főzeléknövény. Néhány településen
azonban — a határ szűkössége miatt — még a lakosság ellátásához minimálisan
szükséges gabonaféléket is nehezen tudták megtermelni (pl. Alsódobszán).
A nyomáson kívüli földeken elkülönítetten termesztették a kendert, a kukoricát és a burgonyát. A Hernád mente híres volt káposztatermesztéséről is, mely
növényt szintén a nyomáson kívüli földeken termelték meg. Csanálos fehérrépájáról volt nevezetes, Hernádszentandráson, Sajóhídvégen dohányt termesztettek.
A belsőségek kertjeiben, illetve a szőlőhegyeken jelentős számú gyümölcsfa is állt,
azok termése részben az önellátást szolgálta, másrészt a felesleg vásárokon történő értékesítése némi bevételhez jutatta a termelőket. Gönc gyümölcstermesztése
már a 18. század második felében is említésre méltó volt. (7. ábra)
Egyes mezővárosok és falvak gazdasági javai között fontos szerepet töltött
be a szőlő és a bor is. Szikszó, Aszaló, Forró, Csanálos, Alsódobsza, Garadna,
Gönc, Göncruszka, Sóstófalva, (abban az időben még Hoporty),
Szentistvánbaksa, Abaújkér, Vizsoly, Pere, Megyaszó stb. borai, ha nem is érték
el minőségben a hegyaljaiakét, azért számottevő jövedelmet biztosítottak a szőlősgazdáknak.
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7. ábra. Vizsoly földhasznosítási térképe a 19. század közepén. A település határhasználata a háromnyomásos gazdálkodás tipikus példája (A folyó mentén a homokos, kavicsos térszínt (ritkán pontozott terület) is ábrázolta a térkép készítője.)
(Kéziratos térkép alapján, egyszerűsítve)

A rét és legelő csak a települések egy részében volt elegendő az állatállomány
ellátásához. A falvak mintegy negyedében vagy a rendszeresen bekövetkező elöntések, (néha szárazságok), vagy egyszerűen a gyepterületek hiánya okozott gondot.
Ebben a tekintetben tanulságosak a falvak jobbágyainak vallomásai, illetve Vályi
András település-leírásai. Hoporty jobbágyai pl. azt vallották, hogy „Réttyek kevés
vagyon, a hol száraz esztendőkben néha semmit sem kaszálhatnak”. Hernádkak
Investigatiójában az alábbi sorokat olvashatjuk: „Az belső Kakiaknak igen kevés
kaszálójok, külsőknek pedig éppen semmi kaszálójok nincsen.” Megyaszó jobbágyai „Száraz esztendőkben maga határában keveset kaszálhat, hanem szomszéd
határokban az Tisza és Takta vizek mentében pénzekért kínszerítettnek szénának
való füvet magoknak szerezni.” Berzék jobbágyai a határ kárai között első helyen
említették: „Hogy a pascuma szoros, mely mintegy az marha tartásban és nevelésben nincsen mógyok. Sőt akinek valamely kevés heverő marhája vagyon is, külső
helységek csordáiban tartya.”
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8. ábra. Vízimalmok a Hernádon és a Bársonyoson a 18. század második felében
(Az I. katonai felmérés térképszelvényei, valamint írásos források alapján)
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Az állattenyésztés lehetőségeit egyéb tényezők is korlátozták. A Hernád-völgy
puhafás ligeterdőiben pl. nem, vagy alig volt makk. A nyomásos rendszer szigorú
szabályai csak korlátozottan tették lehetővé a gyepterületeken kívüli legeltetést.
Az egyes nyomások parcelláiban a takarmánynövényeknek nem volt helye, s okszerű rét- és legelőgazdálkodást nem folytatván a gazdák, a gyepterületek hozama
is igen alacsony volt. Ha mindehhez hozzávesszük az éghajlat és az azzal szorosan összefüggő vízjárás kedvezőtlen hatásait is, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a Hernád völgyében sokkal inkább beszélhetünk egyszerű állattartásról, mint állattenyésztésről. A későbbi források, (pl. Fényes Elek, Korponay
János, Borovszky Samu) majd a hiteles és teljes körű statisztikák (s az azokból
számítások útján levont következtetések) mindezt csak alátámasztják.

9. ábra. Földhasznosítási struktúrák a Hernád völgyében a 19. század közepén
(1865-ös statisztikai adatok alapján)
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Az erdő (vagy csak egyszerűen az alapvető energiaforrásként szolgáló fa) a
települések negyedében hiányzott, illetve csak korlátozottan állt rendelkezésre.
Mindez nagyon megnehezítette és drágává tette egyes falvakban pl. az építkezést,
az alapvető szerszámok előállítását, néhol a háztartások tüzelővel való ellátását.
Máshol, ahol volt ugyan erdő, ott a birtokostól csak pénzért lehet beszerezni a fát.
Ez komoly nehézséget jelentett a pénzben szűkölködő gazdálkodók számára.
Pénzt egyébként leggyakrabban vagy a miskolci, illetve hegyaljai szőlőkben végzett munka révén szerezhettek a helybéliek, vagy úgy, hogy fuvart vállaltak. Más
pénzkereseti lehetőség ritkán adódott a 18. század végén, 19. század elején.
A megélhetés biztosítása érdekében minden lehetséges alkalmat kihasználtak a folyó mentén élők. Halásztak a Hernádon és a Bársonyoson, ez utóbbi a
korabeli források szerint tele volt rákkal és halakkal (Vályi A. 1796). A folyók
energiája malmokat hajtott, a 18. század végén — a Hernád mai magyarországi
szakaszán — legalább 18, a Bársonyoson 13 vízimalom megléte mutatható ki a
korabeli leírások, valamint térképek segítségével. (8. ábra)
Az árterület egyéb haszonvételeit (pl. a madártojásokat, a teknősbékát, az ehető
növényféleségeket stb.) és az erdő nyújtotta élelemforrásokat (pl. a mézet, a
gombát, a szamócát, a szedret, a málnát, a somot, a kökényt) ugyanúgy elfogyasztották, vagy eladták, mint a kertekben termelt zöldségféléket.
A 19. század második felében a határhasználat annyiban módosult a korábbiakhoz képest, hogy a völgytalpat elfoglaló gyepterületek jelentős részét feltörték szántónak. 1865-ben a Hernád-völgy vizsgált településein a szántó még cak
a felszín 45 %-át foglalta el, a rét, a legelő és az erdő aránya egyaránt 14-15 %
volt, míg a szőlőé 2,8 %. A maradék terület mezőgazdasági szempontból hasznosítatlan volt. (9. ábra)
1895-re további szántóterületekkel gazdagodott a völgy, s már a felszín közel 70 %-a tartozott e művelési ágba. A rét kiterjedése felére csökkent három
évtized alatt, a legelőé viszonylag kisebb mértékben változott. A filoxéravész
miatt szőlő alig maradt a vidéken, a kert aránya viszont megnőtt, elsősorban
azért, mert a parlaggá vált szőlőkbe néhol elkülönített gyümölcsösöket telepítettek. A települések határában, 1895-ben 200 963 db gyümölcsfa állt, sajnos ennek több mint a felét a kevésbé értékes szilva tette ki. Szikszónak, Göncnek,
Hernádnémetinek és Bőcsnek kiemelkedően nagy volt a gyümölcsfaállománya.
Gönc cseresznye-, alma-, körte-, őszi- és kajszibarack-, valamint diófaállománya nagy értéket képviselt, s hasonló összetételű volt Szikszó gyümölcsfaállománya is. (10. ábra)
A lassan stabilizálódó földhasznosítási szerkezet az egyes településeken sajátos
földhasznosítási típusok kialakulását eredményezte a század végére. (11. ábra)
A szántóföldeken a legfontosabb termelvények nagyjából ugyanazok voltak,
mint korábban, legfeljebb a prioritások változtak meg, s nagyobb arányban jelent
meg a szántókon többféle takarmánynövény, valamint a burgonya és a kukorica
is. Mindezek a nyomáskényszer lazulásának, illetve a vetésforgóra történő fokoza126
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tos áttérésnek az egyértelmű jelei voltak. Egyes nagybirtokon már tekintélyes
mennyiségű növényféleséget is betakarítottak a 19. század vége felé. Gönc legtőkeerősebb gazdaságában átlagosan 24 vagon gabonaféle, 120 vagon répa és 100
vagon burgonya termett a 19. század vége felé, s ugyanebből a gazdaságból évente 25 000 liter tejet szállítottak a az abaújszinai sajtműhelybe (Borovszky S.
1905). Miskolc fogyasztópiaca jótékonyan hatott a Hernád-völgy zöldségtermesztésére is, amely számottevő mértékben növekedett a század végére.

10. ábra. A nagy kiterjedésű szőlőterülettel rendelkező Hernádszurdok földhasznosítása a 19. század közepén. A filoxéravészt követően a település határából eltűnt a szőlő. (kéziratos térkép alapján, módosítva)
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11. ábra. Földhasznosítási típusok 1895-ben a Hernád mentén
1895-ben a településeken 21 926 szarvasmarha, 7296 ló, 30 645 juh és 24 353
sertés alkotta az állatállományt, amit kiegészített még 99 333 baromfi és 2330
méhcsalád is. Abszolút számok tekintetében ezek valóban jelentősnek tűnnek,
ám vegyük figyelembe, hogy az állatállomány 53 település gazdaságai között
oszlott el, s ha pl. egységnyi területre eső számosállatban fejezzük az állomány
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nagyságát, akkor a korábban megfogalmazott állításunkat támaszthatjuk alá,
mely szerint a 18-19. században nem volt akkora mérvű állattenyésztés a Hernád völgyében, mint azt egyes helyeken olvashatjuk.
A fajtaváltás egyébként lassan haladt a településeken, s legfeljebb egyes nagybirtokon történt meg a kívánt mértékű minőségi csere. A kisebb gazdaságokat
évtizedes lemaradás jellemezte, ha pl. az ország nyugati vidékeinek gazdaságaiban zajló folyamatokkal vetjük össze azokat. (12. ábra)

12. ábra. 100 hektár szántóra jutó számosállat a Hernád völgyében, 1895-ben
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A sok apró, gazdasági eszközökkel alig rendelkező, tőkeszegény gazdaságban, 1895-ben 2579 lófogat és 1595 ökör-, illetve egyéb fogat végezte el a szántás-vetés-betakarítás fáradságos műveleteit. A lófogatok 84 %-a kettős volt, ezekkel bonyolították le a távolsági fuvarokat. A szántás sokáig inkább ökrökkel történt, s a Hernád völgyében az ökörfogatok 50 %-a kettős, 18,4 %-a négyes volt.
A 100 katasztrális holdnál nagyobb birtokok többségében valamivel jobb volt az
eszközellátottság. A kereken 100 nagybirtokon a 19. század vége felé 39 lokomobil, 41 járgány, 43 cséplő-szekrény, 167 vetőgép, 141 rosta, 1414 eke, 48
trieur, 76 szecskavágó, 646 borona, 258 henger és 1007 igás szekér állt rendelkezésre, gazdaságonként nagyon differenciáltan.
A legtöbb Hernád völgyi gazdaság az önellátás keretei között működött, s
csak elenyésző hányada volt képes nagyobb mennyiségű terméket a piacra juttatni. A korabeli forrásmunkák elszórtan említést tesznek ugyan a Hernád völgyéből piacra juttatott termékekről, ám ezekből legfeljebb csak arra tudunk
következtetni, hogy időnként milyen felesleggel rendelkeztek a helybéliek, a
kereskedelem nagyságrendjéről korrekt képet alkotni nem lehet. Viga Gyula
(1990) kutatásaiból tudhatunk meg a legtöbbet e téren, s munkája eredményeként vázolni lehet a Hernád-völgy településeinek kereskedelmi kapcsolatait is. E
szerint a Hernád-völgy része volt a nagytájak közötti termékcsere akkumulatív
övezetének. A völgyön keresztül áramlott a Felvidék felé az alföldi gabona és
más élelmiszer, Tokaj-Hegyalja bora, az ellenkező irányba pedig épület- és más
haszonfát, fa háziipari terméket, vasárut, égetett meszet stb. szállítottak. Az
Abaújban termesztett gyümölcs egy részét is a Hernád völgyében cserélték gabonára, és a fa- és faeszközök kereskedelmének a színteréül is szolgált néhány
Hernád menti település piaca (pl. Gönc másodlagos faipari telephely volt).
Fontos állatvásárokat tartottak a völgyben (leginkább Szikszón), maguk a helybéliek azonban inkább a közvetítő kereskedelemben vettek részt, s nem az állatok tenyésztésében (pl. Ónod, Bőcs, Onga, Gesztely, Berzék lakói). A Hernád
völgyének halkereskedelme elsősorban lokális igényeket elégített ki.
A szomszédos nagytájakról piacra szállítandó termékek fuvarozásában viszont
aktív szerepet játszottak a Hernád mentiek és a délről Lengyelország és Oroszország felé irányuló kontinentális kereskedelembe is igyekeztek lehetőségeik
szerint bekapcsolódni.
A vasút megépítéséig a gazdaságok feleslegei, termékei a környező vásárokon cseréltek gazdát. A völgy lakói piacozásukat elsősorban Miskolcon, Szikszón, Aszalón, Ónodon, Forrón, Göncön, Kassán, kisebb részben Tállyán, Szerencsen, Abaújszántón bonyolították le, de távolabbi vásárokat is látogattak,
különösen a vasút megjelenése után.
A falusi és mezővárosi kisiparon kívül említésre érdemes ipari tevékenység
a Hernád völgyében nem volt a 18-19. században. A huszadik század küszöbén
a népesség 78,4 %-a a mezőgazdaságból élt, ami 10 %-al magasabb érték, mint
az akkori országos átlag. Ipari tevékenységből a népesség mindössze 9 %-a
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részesedett, ami ugyancsak kedvezőtlenebb arány volt az országos átlaghoz
viszonyítva. A településeken 419 fő foglalkozott vas- és fémiparral, építőanyag-gyártással 49 fő, faiparral 120 fő, ruházati iparral 458 fő, élelmiszeriparral 261 fő, építőiparral 127 fő, s volt 253 szállodás, illetve vendéglős is. Az
ipari tevékenységet folytató vállalatok 58,4 %-a egyetlen főből állt, egy segéddel dolgozott 22,1 %, két segéddel 11,3 %, három-öt segéddel 7,3 %. Ettől több
alkalmazottal működő vállalkozást alig találhatunk a településeken.
A 20. század első évébe átlépő Hernád-völgy népessége valamivel kedvezőbb anyagi kondíciók között szervezhette gazdasági-társadalmi életét, mint pl.
a szomszédos csereháti népesség, de gazdasága korántsem volt annyira stabil és
alkalmazkodóképes, hogy a következő évtizedek ismétlődő kihívásait gond
nélkül átvészelhette volna. A tradicionális mezőgazdálkodás, a gazdálkodás
technikájában és technológiájában tetten érhető konzervativizmus, az öröklött, s
korántsem előre vivő társadalmi tradíciók, a krónikus tőkehiány egyaránt az
árutermelő gazdálkodás kibontakozási lehetőségeit akadályozta. A legtöbb
Hernád menti gazdaság csak az önellátás keretei között működhetett tovább,
alig meghaladva a 19. században is jellemző viszonyokat.
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE HELYI VEZETŐI ÉS
A MEGYÉBEN ÉLŐ KÜLFÖLDIEK

EKÉNÉ DR. ZAMÁRDI ILONA1- KOVÁCS KRISZTINA2

Magyarország a rendszerváltás küszöbén 1989-ben a térség országai közül
elsőként csatlakozott a menekültek helyzetét tisztázó 1951-es Genfi Egyezményhez, s az azt kiegészítő 1967-es New York-i Jegyzőkönyvhöz. E csatlakozás azt jelentette, hogy a hozzánk érkező külföldi állampolgárok hivatalosan
menekült-státust kaphatnak.
A szocialista rendszerek bukását a szomszédos országokban kísérő forradalmi,
polgárháborús események oda vezettek, hogy Magyarország nagyon rövid időn
belül részévé vált a nemzetközi migrációnak. Sajátos helyzet alakult ki azonban már
a kezdeti időszakban, amely jórészt a jelenleg zajló folyamatokat is jellemzi.
Az első sajátosságot az adja, hogy a szocialista időszak évtizedeinek hermetikus elzártsága után Magyarország úgy nyiotta meg határait a nemzetközi
vándorlásban résztvevők előtt, hogy nem volt kiépített, egységes regisztrációs
rendszere, amely annak számát mérni tudta volna. A hazánkat elhagyók nem
tartoztak bejelentési kötelezettséggel, mert a rendszerváltás után az állampolgári
jogok védelme okán megszünt a külföldre távozók nyílvántartása. A különböző
szervek egymással többször átfedéseket is tartalmazó adatbázisaiból azonban
világosan kiderül, és a kezdetektől fogva máig jellemző, hogy Magyarország
pozitív mérleggel vesz részt az újonnan kialakult nemzetközi migrációban,
többen vannak a hozzánk érkezők az országból eltávozottaknál. Nagyon lényeges vonás, hogy a Magyarországra érkező külföldi állampolgárok nagyobbik
fele magyar anyanyelvű, s a szomszédos országok magyar-lakta területeiről
származik. Közismert, hogy a legnagyobb létszámú magyar kisebbség Romániában él (a XXI. század elején 1,4 millió fő), de az Ukrajnához tartozó Kárpátalja
határ-menti területein is magyarok laknak.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti határai e két országgal közösek.
A megyébe érkező külföldiek túlnyomórészt e szomszédos területekről jönnek.
A nemzetközi migrációval a befogadó nyugati országokban foglalkozó szakirodalom sokoldalúan elemzi a bevándorlók integrációs problémáit. A magyar
helyzet az anyanyelvi közösség miatt azonban eltérhet ettől. Mennyire fogadóképes a társadalom az ide érkezőkkel szemben? Ezt vizsgálja a tanulmány Kovács Krisztina által elvégzett kérdőíves prominencia-vizsgálata.
1
2

Egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Doktorandusz, Debreceni Egyetem, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

Ekéné Dr. Zamárdi Ilona - Kovács Krisztina

A dolgozat keretében az egész megyére kiterjedő vizsgálatnak csupán
egy, a polgármesterekre irányuló részét mutatjuk be vázlatosan. A címben
jelölt attitűdök feltárását prominenciavizsgálattal, a helyi társadalom vezetői
véleményeinek a feldolgozásával végeztük. Ilyen típusú felmérést 1992-től
több alkalommal is végeztek hazai kutatók (TÁRKI) az Integrációs Stratégiai
Munkacsoport Bel-és Igazságügyi Bizottságának felkérésére. Ezen adatfelvételek célja az, hogy megtudjuk hány külföldi él az önkormányzatok területén,
hogy milyen kapcsolatban van a helyi közösség és az önkormányzat a külföldiekkel, s hogy megvizsgáljuk, mely településekre jellemző az idegenekkel
kapcsolatos elutasító magatartás átlagosnál nagyobb vagy kisebb mértéke.
Noha ezen jelenségek mindegyike fontos mind az országos, mind a helyi társadalmi folyamatok megismerése szempontjából, ezekről semmiféle statisztikai információ nem áll rendelkezésre. Az ilyen típusú kutatások kiinduló feltételezése az, hogy a külföldiek jelenlétét, szerepüket, illetve a külföldiekkel
kapcsolatos nézeteket a helyben élő és az önkormányzat napi ügyeiben járatos
embereknél jobban senki nem ismerheti. Azaz a helyi önkormányzat szakemberei, polgármesterei olyan speciális helyzetben levő szakértőknek tekinthetők, akik a helyi folyamatok legjobb becslését adhatják.
Az adatfelvétel egy önkitöltésre alkalmas egyszerű kérdőív segítségével
történt, melyet postai úton juttattunk el Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes
polgármesteri hivatalába. A megye 229 polgármestere közül 130 küldte vissza
a kérdőívet: 14 városi, 15 nagyközségi és 101 községi polgármester. Ezzel a
megyei városok 75%-a, a nagyközségek 65,2%-a és a községek 54,3%-a vett
részt a felmérésben. Mivel a mintába a megye összes polgármesterének egyenlő esélye volt bekerülni, ez 57%-os random mintának tekinthető. (1. ábra)
A kapott válaszok kiértékelése után megállapítható, hogy az Ukrajnával
és Romániával határos megyében igen nagy a külföldiek elterjedtsége: 130
településből 116-ban (89%) élnek külföldiek is. (2. ábra)
A szabolcsi települések zömének tehát van közvetlen kapcsolata a külföldiekkel: a vizsgált városok több mint 95%-ában, a nagyközségek 100%-ában,
és a községek 87%-ában élnek külföldiek. Mivel a települések döntő többsége
nem rendelkezik helyi nyilvántartással a településen élő külföldiekről, ezért
számukat pontosan megadni nem tudták, az általuk közölt számadatokat azonban reális becsléseknek tekintjük. A polgármesterek visszajelzése alapján
ugyanis a becsült adatokat a szociális és népesség-nyilvántartási ügyekkel
foglalkozó munkatársak tapasztalatai alapján kalkulálták. Az elemzésre alkalmas 130 visszaküldött kérdőív alapján 2004. nyarán a vizsgálatban részt
vett megyei településeken összesen 3721 külföldi személy él. (3. ábra) A külföldiek majdnem fele (47,9%-a) városokban, 15,5%-a nagyközségekben,
36,5%-a pedig községekben él.
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1. ábra. A vizsgálatban részt vevő települések (n=130)
1=A vizsgálatban részt vevő polgármesterek települései 2= a kérdőíveket vissza nem
küldő települések. Forrás: Saját szerkesztés

2. ábra. Külföldiek elterjedtsége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
1= nem élnek külföldiek, 2= élnek külföldiek a településen. Forrás: Saját szerkesztés
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3. ábra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő külföldiek száma
és elhelyezkedése 2004-ben (n=130)
1= nem élnek külföldiek, 2= a külföldiek száma 1-10 fő, 3= a külföldiek száma 11-50 fő,
4= a külföldiek száma 51-100 fő, 5= a külföldiek száma meghaladja a 100 főt, 6= nem
vizsgált település. Forrás: Saját szerkesztés

A külföldiek nagyobb száma és aránya a városokban a kedvezőbb munkaerőpiaci helyzettel, a több lehetőséggel, illetve több város esetében azok speciális
helyzetével is magyarázható. Nem szorul különösebb magyarázatra a nyíregyházi
(megyeszékhely), és záhonyi (határátkelő) nagyszámú külföldi-jelenlét. Nyírbátorban pedig, ahol közel 600 külföldi személy él, sokakat a határőr igazgatóság
idegenrendészeti hivatala tart őrizet alatt. A megyében élő külföldiek 97,5%-át az
Ukrajnából és Romániából érkezők (javarészt e két országba szakadt magyar
nemzetiségűek) teszik ki. Amennyiben a Magyarországon élő külföldiek lakossághoz viszonyított arányát nézzük, azt tapasztaljuk, hogy az a települések 87,6%án (114 településen) 2% alatt marad, és csak a települések 4,3%-án haladja meg
az 5%-ot (Beregsurány, Jármi, Kisnamény, Tarpa, Záhony).
Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy a polgármesterek a külföldieket fontos, szükséges humán erőforrásnak tekintik-e, meg kell vizsgálnunk, hogy mit tartanak a
külföldiekről, milyen attitűdjeik vannak a külföldiekkel kapcsolatban. Ezen attitűdök vizsgálata, mint említettük, nem előzmények nélküli, ezeknek, az előzőekben
már jelzett felméréseknek a kérdéseit használtuk fel mi is. A polgármesterek nyolc
válaszlehetőség közül választhatták ki azokat az állításokat (maximum hármat),
136

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye helyi vezetői és a megyében élő külföldiek

melyeket a legjellemzőbbnek véltek a településükön élő külföldiekre nézve. A
válaszlehetőségek a következők voltak: konkurenciát jelentenek a munkaerőpiacon a helyieknek, cserbenhagyják az otthon maradottakat, mindent felesznek,
erősítik az itthoniakban a nemzeti érzést, nekik köszönhetően nem fogy olyan
mértékben a népesség, segíteni kell a nálunk nehezebb sorsúakon, gazdagabbá
tesz, ha más országból jövő emberekkel kerülök kapcsolatba. Természetesen azon
polgármesterek számára, akik településén nem élnek külföldiek (14 településen) ez
a kérdés nem volt releváns, így e kérdés keretében 116 fő válaszait elemezzük.
A kérdőívben felsoroltak között az első négy a külföldiekre nézve negatív, a
többi pedig pozitív színezetű állítás. A polgármesterek 70,6%-a szerint a külföldiek konkurenciát jelentenek a helyieknek a hazai munkaerőpiacon. A vizsgálatban
résztvevő polgármesterek közül csupán négy gondolja azt, hogy az áttelepülő
külföldiek cserbenhagyják az otthon maradottakat, és senki sem tartja a külföldieket ingyenélőknek, akik „mindent felesznek”. Fegyelmezettebbnek csupán a polgármesterek 14,6%-a tartja a külföldieket a magyaroktól. Pontosan annyi (27,5%)
polgármester véli azt, hogy a külföldiek erősítik bennünk a nemzeti érzést, mint
ahány a nemzet megmentőit látja a külföldiekben a népességfogyás megállítása
tekintetében. A magyarokénál nehezebb sorsúnak tartja a külföldieket a megkérdezettek 55%-a, és csupán a válaszadók egynegyede gondolja azt, hogy gazdagabbá teszi, ha más országokból jövő emberekkel kerül kapcsolatba.
Tisztán pozitív megítélés
A polgármesterek legnagyobb része (68%-a), 64 községi, 7 nagyközségi és
8 városi polgármester csak pozitív állításokat jelölt meg, azaz a kérdőív első
négy állítását vélte valósnak a településén élő külföldiekre nézve. Ezen polgármesterek település-típus és iskolai végzettség szerinti adatait az I. táblázat és a
4. ábra tartalmazza.
I. táblázat: A csak pozitív válaszokat adó polgármesterek adatai település-típus
és iskolai végzettség és nemek szerint
Legmagasabb iskolai végzettség
Szakmunkáskép.
Szakközépiskola
Gimnázium
Főiskola
Egyetem
Összesen:

Községi polNagyközségi Városi polgárgármester
polgármester
mester
férfi
Nő
Férfi
Nő
Férfi
Nő
1
0
0
0
0
0
11
4
0
1
0
0
12
7
0
0
0
0
13
6
4
1
5
0
5
3
1
0
2
0
44*
20
5
2
8*
0

Összes
1
16
19
31
11
79

*Két községi férfi és egy városi férfipolgármester nem közölte legmagasabb
iskolai végzettségét, ezért őket csak az összesen sorban tudtuk feltüntetni.
Forrás: Saját szerkesztés
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4. ábra. A külföldiekről csak pozitív véleményt alkotó polgármesterek települései település- típus szerint (n=79)
1= a külföldiek pozitív megítélése, 2= község, 3= nagyközség, 4= város
Forrás: Saját szerkesztés

Az ilyen válaszokat adó polgármesterek településein élő külföldiek száma
igen széles skálán mozog 1- 257-ig, arányuk azonban csupán 12 (15,1%) településen haladja meg a 2%-ot, három településen (3,7%) (Jármi, Kisnamény, Záhony) pedig az öt százalékot. A külföldiek felé maximális jóindulattal forduló
polgármesterek legjellemzőbb állításoknak azt tartották, hogy a külföldiek erősítik
bennünk a nemzeti érzést, hogy nekik köszönhetően nem fogy olyan mértékben a
népesség és, hogy segíteni kell a nálunk nehezebb sorsúakon. A külföldiekről
csak pozitívan gondolkodó városi és nagyközségi polgármesterek mindegyike –
egy kivétellel- felsőfokú végzettséggel rendelkezik, többségük 41 év feletti férfi.
A községi polgármesterek esetében sem a nem, sem a kor, sem pedig az iskolai
végzettség alapján nem mutatható ki szignifikáns összefüggés az általuk adott
válaszokat tekintve. Az így gondolkodó polgármesterek mindegyike számít újabb
külföldiek érkezésére, főként az eddigi kibocsátó területekről, s úgy véli, hogy
azok minden téren be tudnak illeszkedni a helyi társadalom életébe.
A megye polgármestereinek a külföldiekről alkotott megítélését a következő (5.) ábra szemlélteti.
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A külföldiek megítélése Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye polgármesterei szerint 2004-ben
(%)

13

100%

19
80%
60%
68

40%
20%
0%
tisztán pozitív

pozitív és negatív is

tisztán negatív

5. ábra. A külföldiek megítélése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
polgármesterei szerint, 2004-ben (%). Forrás: Saját szerkesztés
Arra a kérdésre, hogy „Kiket, mely országból származó külföldieket fogadna
be Ön a településére?” több válaszlehetőséget jelölhettek meg a polgármesterek,
ezzel azonban csak kevesen (23 fő) éltek. Erre a kérdésre azok a polgármesterek is
tudtak válaszolni, akiknek településén nem élnek külföldiek, így 130 polgármester
válaszait elemzzük a továbbiakban. A kapott válaszok alapján a polgármestereket
három csoportba soroltuk. (6. ábra) Az első csoportot azok a polgármesterek adják,
akik válogatás nélkül minden külföldit beengednének; a másodikat azok, akik megválogatnák, hogy kit engednének be; míg a harmadik csoportot azok képezik, akik
senkit, egyetlen külföldit sem engednének be. Az első csoportot a szakirodalom
„szuper-liberálisnak”, a másodikat mérlegelő „reálpolitikusnak”, a harmadikat pedig „nyíltan idegenellenesnek” nevezi. A három kategóriába sorolt polgármestereket iskolai végzettség, nem és település-típus szerint foglaltuk táblázatba.
A polgármesterek 14%-a (17 fő) válogatás nélkül, minden külföldit beengedne, befogadna településére. Az ilyen „szuper-liberális” polgármesterek többségét a községi polgármesterek adják. Majdnem 60%-uk rendelkezik felsőfokú
végzettséggel, s közel azonos arányban találunk köztük férfi és női polgármestereket. A „szuper-liberális” polgármesterek ideáltípusát a községi, felsőfokú
végzettséggel rendelkező, 41 év feletti polgármesternők adják. Különösen igaz
ez akkor, ha figyelembe vesszük azt, hogy közülük hárman a külföldiekkel való
együttélés tapasztalatai nélkül döntöttek úgy, hogy szükség esetén befogadnák a
külföldit, bárhonnan érkezzen is az.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye polgármestereinek
befogadási hajlandósága 2004-ben (%)

11

100%
80%

75

60%
40%

14

20%
0%
1

Befogadási hajlandóság jellege
mindenkit beengedne

szelektálna

senkit sem engedne be

6. ábra. A polgármesterek hajlandósága a külföldiek befogadására
Forrás: Saját szerkesztés

A polgármesterek zöme (75%-a) (98 fő) azonban úgy véli, mindenképpen
mérlegelné, hogy ki az a külföldi, akit beengedne és ki az, akit nem. A szelektáló polgármesterek közel fele diplomával rendelkezik és csupán negyede (26%)
nő. A „reálpolitikus” polgármesterek döntő többsége (60%-a) közép- és felsőfokú végzettségű községek élén álló férfi. A polgármesterek legkisebb hányadát
(11%) (15 fő) adják azok, akik egyáltalán nem engednék be a külföldieket az
országba. Ők negatív előítélettel viseltetnek a külföldiek iránt. Ezek a polgármesterek a „nyíltan idegenellenesek”, akik zöme főiskolát és/vagy egyetemet
végzett, 31 év feletti férfi. Közülük hárman olyan település élén állnak, ahol
nem is élnek külföldiek, így az ő véleményük mögött semmiképpen sem állhat a
településükhöz kötődő személyes tapasztalat. A külföldiek befogadási hajlandóságában -az előző ábrákon is jól látható- sokkal visszafogottabbak a polgármesterek, mint ahogyan azt előzetes ítéleteik alapján várhatnánk. Ebben valószínűleg szerepet játszik az a tény is, hogy az előző kérdésre, melyben arra kértük a
polgármestert, jellemezze a településén élő külföldieket, olyan választ adott,
melyet magánemberként kora, neme, iskolai végzettsége, személyisége, neveltetése, beállítottsága, világnézete, tapasztalata, stb. alapján tartott meghatározónak. A befogadási hajlandóság tekintetében azonban a polgármester nem mint
magánember válaszolt, hanem mint egy település érdekeit szem előtt tartó hivatalos személy, amellyel egyfajta kvázi-hivatalos álláspontot képvisel.
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Határmentiség a válaszokban
A vizsgálat lebonyolítása előtt azt feltételeztük, hogy a határ menti települések polgármesterei és lakossága sajátos földrajzi elhelyezkedésükből fakadóan
más véleményeket fogalmaznak meg a külföldiekről, mint a megye belsejében
található települések polgármesterei. Ennek igazolására/cáfolatára elvégeztünk
egy olyan elemzést, amelyben a vizsgálatban résztvevő településeket két csoportba osztottuk: határ menti településekre és nem határ mentiekre. A határ
menti települések lehatárolásakor Erdősi, 1998-as, illetve Baranyi 1999-es földrajzi lehatárolását vettük alapul, melyben történeti és geográfiai szempontok
figyelembe vételével a közeli államhatároknak a települések életére gyakorolt
hatása játszott kitüntetett szerepet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 229 települése közül 89 található a határ menti területsávban. A kérdőíves vizsgálatban
szereplő 130 település közül 46, azaz a minta településeinek 35,3%-a tekinthető
határ mentinek. (7. ábra)

7. ábra. A vizsgálatban részt vevő határ menti és nem határ menti települések
(n=130). 1= nem határ menti település, 2= határ menti település. Forrás: Saját szerkesztés

141

Ekéné Dr. Zamárdi Ilona - Kovács Krisztina

A 46 megyei, határ menti település 93%-ában élnek külföldiek. Ezen (43)
települések polgármestereinek 65,1%-a tisztán pozitívan ítéli meg a külföldieket
(7. ábra), negyedük pozitív és negatív jellemvonásokat is említ velük kapcsolatban, míg a külföldiekkel kapcsolatosan tisztán negatív tényezőket a polgármesterek kevesebb mint 10%-a említ. Amennyiben ezeket az adatokat összevetjük
az összes megyei polgármester, illetve a nem határ menti polgármesterek véleményével, jelentős különbségeket figyelhetünk meg. (II. táblázat)

8. ábra: A külföldieket tisztán pozitívan megítélő polgármesterek határ menti
települései (n=43). 1=a külföldieket tisztán pozitívan megítélő polgármesterek települései, 2= a többi határ menti település. Forrás: Saját szerkesztés

A táblázatból kiolvasható, hogy a határ menti települések és a nem határ
menti települések polgármestereinek véleménye a külföldiekről eltérő: a nem
határ menti települések polgármesterei nagyobb arányban fogalmazták meg
ellenérzéseiket a külföldiekkel szemben, s kisebb közöttük azok aránya is, akik
a negatív vonások mellett pozitívokat is említettek velük összefüggésben. A
határ menti településeken tehát, melyeket Tóth József (1988) és Erdősi Ferenc
(1988) a legnagyobb nehézségekkel küzdő „periféria perifériája”-nak tart, a
polgármesterek sokkal pozitívabban állnak a külföldiekhez, mint a megye belsejének településein.
Amennyiben a polgármesterek véleményeit arra vonatkozóan vizsgáljuk,
hogy milyen szisztéma szerint döntenék el, hogy mely külföldit engednének be
az országba, a következőket tapasztalhatjuk: (III. táblázat)
142

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye helyi vezetői és a megyében élő külföldiek

II. táblázat: A külföldiek megítélése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
polgármesterei szerint (%)
Külföldiek megítélése

Tisztán pozitív
Pozitív és negatív is
Tisztán negatív
Összesen:
Forrás: Saját szerkesztés

Határ menti
Települések
polgármesterei
(n=43)
65,1
25,5
9,3
100

Nem határ menti
települések
polgármesterei
(n=73)
70,0
15,0
15,0
100

Az összes
település
polgármestere
(n=116)
68
19
13
100

III. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye polgármestereinek szisztémája a
külföldiek befogadására (%)

Mindenkit beengedne
Szelektálna
Senkit sem engedne be
Összesen:
Forrás: Saját szerkesztés

Határ menti
Települések
polgármesterei
(n=46)
8,7
82,6
8,7
100

Nem határ menti
települések
polgármesterei
(n=84)
14,3
72,7
13,0
100

Az összes
település
polgármestere
(n=130)
11,5
75,5
13,0
100

A nem határ menti települések polgármesterei sokkal szélsőségesebb álláspontokat képviselnek, mint a határ menti településeké. A táblázatból az a meglepő eredmény olvasható ki, hogy a megye belsejében levő települések polgármesterei között nagyobb arányban vannak azok, akik szerint válogatás nélkül
minden külföldit be kellene engedni az országba, holott köztük magasabb volt a
külföldieket tisztán negatívan megítélők aránya. Azok aránya is nagyobb a határ
menti települések polgármestereihez képest, akik egyetlen külföldit sem engednének be. Ezen szélsőséges, és szinte ellentmondó vélemények hátterében minden valószínűség szerint az áll, hogy amikor arra kértük a polgármestereket,
hogy ítéljék meg a külföldieket, akkor véleményüket a településükön élőkre
vonatkoztatták, amikor pedig a befogadási hajlandóságra kérdeztünk rá, a külföldiek ennél tágabb csoportjára gondoltak.
A határ menti települések 6,5%-ában nem élnek külföldiek. A 46 település
több mint felében (54,3%) tíz fő alatt van, harmadukban (32,6%) nem haladja
meg az 50 főt a településükön élő külföldiek száma. 50-nél több külföldi csupán
három határ menti településen él. Azokon a településeken, ahol a külföldiek
száma 1-10 fő, a polgármesterek 76%-a, míg azokon a településeken, ahol a
külföldiek száma 51-100 fő, minden polgármester csak szelektálva engedné be a
külföldieket. Volt azonban a vizsgálatban olyan határ menti települési polgár143
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mester is, aki bár településén személyes tapasztalatokkal nem rendelkezett a
külföldiekre vonatkozóan, hiszen ott nem él külföldi, mégsem engedne be
egyetlen külföldit sem. Ő az a polgármester, aki sztereotípiái alapján döntene a
külföldiek beengedésével kapcsolatban.
A nem határ menti települések 87%-ában élnek külföldiek. A 84 település
36,9%-án 10 főnél kevesebb külföldi él, 41,6%-án tíznél több, de ötvennél kevesebb, míg ötvennél több külföldi a települések alig 8%-ában él. Azokon a
nem határ menti településeken a legnagyobb (82,8%) a szelektáló polgármesterek aránya, ahol a külföldiek száma 11 és 50 fő közötti, míg a mindenkit beengedők aránya azokon a településeken bizonyult a legnagyobbnak, ahol a külföldiek száma meghaladta a 100 főt, illetve ahol nem éltek külföldiek (27,2%).
Azokon a településeken volt legnagyobb aránya (33,3% és 25%) a senkit be
nem fogadó külföldieknek, ahol a külföldiek száma meghaladta az ötven főt.
A polgármesterek válaszaiból az a következtetés vonható le, hogy minél
több külföldi él egy településen, annál inkább hajlandóak a polgármesterek
válogatás nélkül beengedni a külföldieket, mert körükben nem tapasztalnak a
jelenlétükből fakadóan a hazaiakéhoz képest negatív hatásokat. Ahol azonban a
külföldieket, viselkedésüket kis számuk miatt jobban nyomon lehet követni,
inkább megválogatnák, hogy kit engednek be a külföldiek közül.
A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a polgármesterek külföldiekhez
való viszonyulását szubjektív elemek, a saját településük helyzete, valamint az
ott élő idegenek viselkedési attitűdjei együttesen határozzák meg. Amennyiben
deviáns magatartás nem helyi lakoshoz, hanem a településre érkezetthez köthető, könnyen kiválthat általában idegen-ellenes magatartást. (Ez a nyugat-európai
tapasztalat is.) A túlnyomrészt toleráns, befogadó hozzáállásban pedig döntő
szerepe van a közös anyanyelvnek, származásnak. Közismert, hogy a vizsgált
megye számos gazdasági-társadalmi problémával küzd, amelyek településszinten ugyancsak jelen vannak a polgármesterek migránsokkal kapcsolatban
kialakított véleményében.
Irodalom
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határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön, (Baranyi Béla szerk.),
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TOKAJ-HEGYALJA PINCÉI
GÁL ANDRÁS

˝A Tokaj-Hegyaljai szőlő- és borgazdasági körzet jellegadó és egyben legfontosabb gazdasági objektumai a pincék˝, írja Frisnyák Sándor (1989) egyik
tanulmányában.
A borvidék e sajátos építményei meghatározó módon járulnak hozzá a tokaji
bor kiváló minőségéhez. Mivel? A télen- nyáron állandó pince- mikroklímával,
ahol a hőmérséklet 10-14°C, ingadozása nem nagyobb 4°C- nál. A relatív páratartalom 85- 95%, melyet a nemespenész (cladosporium cellare) szabályoz. Ha túl
magas a páratartalom, a nemespenész felszívja, ha túl alacsony, leadja a pince
levegőjének. A száraz löszpincék falát gyakran locsolni kell, mivel a száraz levegő ˝lopja˝ a hordók tartalmát.
A jó pincék jól szellőztethetőek is. A szellőzőnyílásokat felfelé építik meg
úgy, hogy a felszínen csak egy lyukas zárókő jelzi a helyét. E zárókő alatt folyamatosan kiszélesedő függőleges ˝kémény˝ vezet a pince mennyezetéig, ahol újra
összeszűkül egy szűk nyílásba. A szellőzők úgy működnek, mint egy kémény, jó
huzattal rendelkeznek, ugyanakkor a kiszélesedő rész megakadályozza a gyors
változásokat. Kiegyenlíti a külső és belső levegő hőmérsékletét.
A felszíni zárókövek igazi mestermunkák, anyaguk riolittufa. A pincék általában a települések közvetlen határában vagy azon belül létesültek. Anyaguk lösz vagy
riolittufa. Mindkét kőzet jól faragható, alakítható, melyekben óriási méretű pincéket
építettek. Ezek között látható Tokaj- Hegyalja, illetve Európa legnagyobb hordós
pincéje (Kb.75000 hl. befogadóképességű), az 5,5 km hosszúságú Szegi Nagypince.
Típusát tekintve főtengelyre fűzött cellás pince, mely két szintben fut, és a
Tarsovits- ágba torkollik, amely hangulatában olyan, mint az egyiptomi piramisok.
A Tarsovits –ág eredetileg nem pincének épült, hanem a környező települések
házainak riolittufa alapanyagát szolgáltatta. Méretére jellemző, hogy teherautókkal
is lehetett benne körbeautózni, amíg a Borkombinát (ma Tokaj- Kereskedőház)
aszúérlelő pincét nem csinált belőle. Ennek a pincének 130 fő befogadóképességű
nagyterme van, 20 fős kisterme, mely a sárospataki vár ˝subrosa˝ termére hasonlít.
Ilyen főtengelyre fűzött cellás pincét közép- és nagybirtokosok építettek Tokaj,
Tállya, Mád, Tolcsva, Olaszliszka, Sárospatak, Sátoraljaújhely településeken.
A nagyméretű pincék másik típusa a labirintus pince. Ez a típus található
meg Tokaj- Hegyalja borkereskedelmi központjaiban: Tokajban, Mádon,
Tolcsván, Tállyán, Sátoraljaújhelyben. Tolcsván- a borvidék központi fekvésű
településén- bormúzeumot alakítottak ki egy 1,8 km hosszúságú labirintus pincében. Ennek a múzeumnak a felszíni dísztermében. Lavottha Géza fafaragó művész – hegyaljai települések címereit és a szőlőművelő emberek munkáját bemutató – alkotásait láthatjuk.

Gál András

Szerelmi pincesor, Tokaj (löszbe vájt pincék)
A bormúzeumban kb. 300000 palack muzeális bor található. A legrégebbi
1680- ból származik, egy angol lord 1970- ben vásárolta árverésen, majd adományozta a magyar államnak. Így került ide, a méltó helyére. Eszmei értéke
felbecsülhetetlen, mivel nincs több belőle.
A régebbi évjáratokból az 1700, 1870, 1906, 1912, 1936, 1956, 1963, 1968,
1972- es évjáratok emelkednek ki. Példaként egy palack (fél liter) 1906- os 5
puttonyos aszú 160000 Ft- ért adható el.
Az 1972- es évjáratú 6 puttonyos aszú Bordeaux- ban 1995- ben elnyerte az
évszázad legjobb bora címet. Ebből egy palack ma 40000 Ft- ot ér. Alkoholtartalma 13% l, cukortartalma 172 g/l, szárazanyagtartalma 53 g/l, és olyan
ízharmóniákkal rendelkezik, hogy kiérdemelte a címet.
A Tokaj- Hegyalján megtalálható pincék típusára leginkább a lyukpince jellemző. FRISNYÁK S. (1989) A lyukpincék elé a XVIII- XIX. században a
módosabbak présházakat építettek.
A borkereskedő mezővárosok lakóházai alá épültek a házipincék. Ezek aszerint
is elkülöníthetők, hogy présházzal rendelkező vagy anélküli pincék. A présházakkal rendelkező házipincék általában három szintre különülnek el, úgy mint
lakóház, alatta présház, ebből nyílik a pince.
Az egyágú vagy egyeneságú parasztpincék a tulajdonosok birtoknagyságához igazodva kb. 10- 100 hl. befogadóképességű többfunkciós pincék, ahol az
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esetek túlnyomó részében zöldséget, esetleg gyümölcsöt tároltak, a család igényeinek megfelelően. A bejárati pinceajtók kovácsoltvas erősítésű tölgyfaajtói
mögül lépcsőkön érhetünk a tárolótérbe. A kisebb pincék esetén nincs előtér,
hanem közvetlenül mélyülnek a megfelelő szint alá. Mélységüket a fagyhatár,
valamint az alapkőzet határozza meg. A jó szellőzés érdekében a felszínt elérő,
védett zárókőben végződő szellőzők igényes mesteremberek munkái.
A nagyobb parasztpincék kisebb- nagyobb előtérrel is rendelkeznek, ahonnan a lépcsők levezetnek a pincébe. Ennek az előtérnek a funkciója a levegőcserén kívül a kisebb edények tárolására, lopók elhelyezésére szolgál. A bejáratok
szélessége és magassága úgy van kialakítva, hogy a tároló edényeket (hordókat)
könnyen lehessen mozgatni. A riolittufába vájt pincéket belülről nem kell burkolni, míg a löszbe mélyítetteket gyakran ˝számoskővel˝ burkolják.
A pince készítői még a felszínen összeállítják és megszámozzák a köveket,
majd a pincében összerakják. A lépcsőkön leérve a pince kiszélesedik, és általában két sor hordó elhelyezésére alkalmas. Hossza az igényeknek megfelelően
10- 100 m lehet. A hordókat gadnárfákra helyezik el, és oldalról megtámasztják.
A hordók kezelése, tisztán tartása nagy szakértelmet igényel, hiszen a jó alapanyagon kívül ez határozza meg a bor tisztaságát, és ízeihez is hozzájárul.
A pincék falán nemespenész található, mely szimbiózisban él a borral. Szabályozza a pincék páratartalmát, megakadályozza a bor túlzott párolgását.

Pincesor Hercegkút (riolittufában)
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A hordókat általában nem töltik tele, hogy a bor levegővel érintkezzen és
oxidálódhasson. Az akonanyílásokat fa, vagy újabban üvegdugókkal fedik el.
Az akonanyílások szolgálnak a be-kitöltés, tisztítás és szellőzés céljára is.
A hordók méretét az határozza meg, hogy milyen méretű a pince, és menynyi bort tárolnak benne. A tárolóhordók 200- 250 l- es űrtartalmúak, de kisebb
hordókra is szükség van, hogy a bor ne maradjon darabba. A parasztpincékben
ezért különböző méretű hordókat találunk 50- 250 l- ig. Régen gyertyával, mécsessel világítottak, ma modern, rejtett hangulatvilágítással látják el a pincéket.
A labirintuspincék kialakításának fő oka a domborzat, illetve az alapkőzet, valamint a növekvő tárolókapacitás- igény. Erre a típusra szép példa az Ungvár pincészet.
Sátoraljaújhelyen becslések szerint kb. 60 km hosszúságú pincerendszer található, melyet pinceprogram keretében fokozatosan tárnak fel. A legnagyobb
és legismertebb az Ungvár Pincészet a település északi határában. Itt a pincék
összhossza eléri a 14 km- t. Ebből 8 pince többszintes labirintuspince.
Legnagyobb a Tokaji Kereskedőház négyszintes pincerendszere, kb. 2,2 km
hosszú, 22000 hl. befogadóképességű hagyományos fahordókkal. További 42
pincét 168 tulajdonos birtokol, kb. 40000 hl. kapacitással.
Hasonló labirintuspince található Tolcsván, szintén a Kereskedőház birtokában, melyben bormúzeumot is kialakítottak. A négyszintes pincerendszermelynek hossza 800 méter- a Rákóczi család birtokában volt, de Constantin
görög kereskedő is birtokolta.
1. táblázat: Tokaj-Hegyalja kiemelt községeinek pincekatasztere
(LACZKÓ I. és HÉTI P. alapján)
Helység megnevezése
Abaújszántó
Tállya
Mád
Szerencs
Mezőzombor
Tarcal
Tokaj
Bodrogkeresztúr
Bodrogszegi
Erdőbénye
Olaszliszka
Tolcsva
Sárazsadány
Bodrogolaszi
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Összesen
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BefogadóEbből
képesség
csak érlelő hl. érlelő, keresk. hl.
összesen, hl
29200
21200
8000
33800
18800
15000
34000
23500
10500
4500
2600
1900
3700
3700
11000
4000
7000
13400
8400
5000
14700
2700
12000
6200
4200
2000
12200
12200
7600
7600
58000
53000
5000
1200
1200
3500
3500
17000
7000
10000
23500
16000
7500
273500
189600
83900

Betonhordó
db.

hl.
2
6
3
1
1
9
3
25

700
150
3600
500
300
2200
800
8250
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2. táblázat: A Borkombinát pincéi 1988-ban
A pincék száma
Abaújszántó
Bodrogkeresztúr
Bodrogolaszi
Bodrogszegi
Erdőbénye
Golop
Mád
Mezőzombor
Monok
Olaszliszka
Rátka
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Tarcal
Tállya
Tokaj
Tolcsva
ÖSSZESEN:

13
3
1
8
29
1
22
2
2
4
1
1
10
31
5
15
9
28
185

Alapterület
(m2)
7856
2782
784
15980
9873
180
15909
850
873
1480
653
481
4491
19088
4983
6165
3570
17378
113376

Tárolókapacitás
(hektoliter)
16287
18291
3138
64564
21751
460
44218
1794
2810
15662
3945
1096
13519
46603
18520
20830
8327
59150
360965

A tárolótér %-os
megoszlása
4,51
5,06
0,86
17,88
6,02
0,12
12,24
0,50
0,77
4,33
1,09
0,30
3,74
12,91
5,13
5,77
2,30
16,38
100,00

Forrás: Frisnyák, 1989
Tokaj-Hegyalja pincekataszteréből megállapítható, hogy a legnagyobb befogadóképességgel Tolcsva borospincéi rendelkeznek. Ez a település jogosan
igényelheti a borvidék központi települése címet, mivel itt palackozóüzem és
bormúzeum is található.
A Tolcsvai Palackozó Üzem 1974-ben létesült. Első SEITZ-töltősora 4000
palack/óra kapacitású volt. 1981-ben helyezték üzembe a 2.SEITZ-rendszerű
töltősort, amely 8000 palack feltöltését tette lehetővé óránként. 1975-ben adták
az 1 millió palack befogadására alkalmas készáruraktárt, 1980-ban a 35 ezer hles tartályházat, 1983-ban a 3600 m2 alapterületű anyag- és göngyölegraktárt. A
hidegkezelő 6x300 hl-es, a melegkezelő 8x300 hl-es, a Vinocor I. tartályház
20x1000 hl-es, a Vinocor II. tartályház 14x2600 hl tárolókapacitással szolgálja a
feldolgozást, ill. időszaki tárolást.
A tolcsvai üzem 1983-ban 136 574 hl bort palackozott, melynek 78,0%-a
exportra, 22,0%-a belföldön került forgalomba. Az exportált palackok száma
ezen évben 20 584 019 db, a belföldön értékesítetteké 4 283 200 db. 1984-ben
154 797 hl(=28 447 874 palack), 1986-ban 136 815 hl(=25 393 220 palack),
1987-ben 114 902 hl (21 856 454 palack) került ki a tolcsvai üzemből. 1987-ben
a palackozott bor 5,1%-a furmint, 1,3%-a hárslevelű, 2,8%-a muskotályos,
5,2%-a száraz szamorodni, 69,1%-a édes szamorodni, 8,5%-a 3 puttonyos aszú,
8,0%-a 4-5 puttonyos aszú (VARGA GYÖRGY adatai alapján).
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Makkoshotykai pincesor (riolittufában)
A termelés (palackozás) a nyolcvanas évek második felében fokozatosan
csökkent. Így pl.1989-ben 36,8%-kal kevesebb palack (=13 818 500 db) került
le a gépsorokról, mint az előző évben.
A mezőzombori székhelyű Disznókő Rt. 1995-ben Ondon, a Szérüskert
Kft. Raktárában létesített egy 2500 palack/óra palackozót. A privatizáció után
sorra jöttek létre a palackozó üzemek szinte minden nagyobb gazdaságban.
Második helyen Mád települése található 34 000 hl kapacitással, de az
utóbbi években pincerekonstrukcióval számos régi pincét újítottak fel, bővítettek ki. Még dobogós helyen találjuk - kicsit lemaradva Mádtól - Tállya települését. Ideális terepadottságok következtében sok épület alatt található nagy befogadóképességű emeletes, labirintus pince. A lakóépületek alatti pincék biztonságosabbak voltak a külterületi pincéknél, a kiskereskedelembe is könnyebben
be lehetett azokat kapcsolni. Érdekes módon a nagyobb településeken csökkent
a tárolókapacitás, sok pincét „elfelejtettek”. Sátoraljaújhely alatt közel 60 km,
ilyen pince van, sok gondot okozva ezzel a település fenntartóinak.
A Borkombinát, ma Tokaj-Kereskedőház pincéit a 2. táblázat mutatja be. Itt
található az egész hegyalja legnagyobb pincéje itt Bodrogszegi Nagypince néven (ma Szegi Nagypince).
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Szegi Nagypince fogadóterme (riolittufában)
Összegzés
Elvégeztük a pincék kategorizálását és ennek alapján megkülönböztetünk:
- egyágú parasztpincét (ez a típus mindenütt megtalálható a Hegyalján)
- főtengelyre fűzött celláspincét ( ezt a típust az egykori közép-és nagybirtokosok építették Tokaj, Tállya, Mád, Tolcsva, Olaszliszka, Sárospatak,
Sátoraljaújhely településein)
- egymással párhuzamosan futó, de mindkét végén összekapcsolt pincefolyosót (Tarcalon)
- labirintus típusú pincéket (borkereskedelmi központokban: Tokajban, Mádon, Tolcsván, Tállyán, Sátoraljaújhelyben) (Frisnyák, 1989).
A pincék térbeli elhelyezkedése alapján lehetnek:
- csoportos
- szórványos
- vegyes típusúak
A csoportos típuson belül megkülönböztettünk:
- belterület peremén kialakított pincesorokat (Hercegkúton, Abaújszántón)
- belterület középpontjában létrehozott pincéket (Erdőhorvátiban, Tállyán,
Tokajban)
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A pincék kőzetanyaga szerint:
számoskővel kirakott
- löszbe vájt
burkolatlan
- riolittufába vájt
Rövid tanulmányommal ízelítőt kívántam adni és felkelteni az érdeklődést
Tokaj-Hegyalja e varázslatosan szép földalatti világába.
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ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁG ENERGIA-FELHASZNÁLÁSA
ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

GÖŐZ LAJOS

Az egész világon a szénhidrogének termelése – Kanada kivételével – viszszafordíthatatlanul hanyatlásban van. A fejlett világ olajszükséglete egyre távolabbról és egyre nagyobb politikai kockázattal terhelve érkezik. A következő
évtizedekben a várható olajtermelés növekedése mintegy 75 %-ban olyan országokból kerül beszerzésre, amelyekben jelenleg fegyveres konfliktus, vagy
egyéb, terrorral összefüggő gondok vannak. Az iparosodott országok növekvő
olajimport-függősége súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat hord magában.
Nekünk is fel kell készülnünk egy olaj utáni korszakra, s ennek következtében a kormányzati energiapolitikának is meg kell változni. Mint ismeretes, a
fosszilis erőforrások felhasználása súlyos környezeti hatásokkal jár. Ezek az
erőforrások a szén kivételével – mint említettük – fokozatosan kimerülnek, és
ugyanakkor az éghajlatváltozás és más környezeti hatások miatt a fenntartható
fejlődés alapkövetelménye, hogy a társadalom és a fosszilis energiahordozók
felhasználásáról fokozatosan térjen át a megújuló energiák felhasználására.
Nem szoktuk sajnos figyelembe venni a fosszilis üzemanyagokkal, annak felhasználásával együtt járó környezeti externáliákat. Ez jelenti a savas eső problémát, a lokális szennyezéseken kívül a globális éghajlat-változást és az emberi
egészségben bekövetkezett számos egyéb gondot. Ezt a társadalom más formájában, az egészségügyi tárcák költségvetésébe vagy egyéb területeken próbálja
beépíteni. Sajnos ezek az externáliák a fogyasztói árba is bekerülnek, és mindannyian fizetjük a jövedéki adóval.
A környezet állapotának egyre nagyobb mértékű romlása következtében
előtérbe kerültek tehát a tiszta technológiák, és ezek alkalmazási vizsgálata.
Egyedül a szén, amelyből nagyobb tartalékkal rendelkezik az emberiség, ezért
igen fontos feladat, hogy a szénre vonatkozó modern és tiszta technológiákat
kutassuk, de ezek amennyiben eredményesek lesznek, akkor is az egész világon
a legnagyobb energiafogyasztó szektort, a közlekedési szektort elég nehéz lesz
üzemanyaggal kielégíteni. Ez az energiaigényes ágazat – így a közlekedési
szempontú felhasználás – új technológiai változásai elől nem tudunk kitérni.
Ennek egyik megoldási formája a bio üzemanyagok előállítása, felhasználása,
valamint a hidrogén alkalmazása a közlekedésben. A bio üzemanyagok speciális
szerepet játszanak az olajfüggőség mérséklésében is. A ’70-es évek olajrobbanásai hatására kiszorult a fűtési- és erőművi felhasználásból az olaj, és ma szinte
teljesen csak a közlekedés energiafogyasztását szolgálja.

Göőz Lajos

A világ olajfogyasztásának 75 %-át használja fel a közlekedés, ebből 65 %
a közúti, 10 % a légi. A közlekedésben a villamosított vasútvonalak tulajdonképpen csak mintegy 5 %-át használják a világ olajfogyasztásában; részben
petrokémiai alapanyag, nem pedig erőforrásként kerül felhasználásra. A közlekedésre felhasznált mennyiség ebből a villamos vasúti vonalak energiaszükségletére mintegy 5 % jut csak.
Sajnos egyenlőre a közlekedésben rendkívül nehéz a fosszilis energiaforrásokat helyettesíteni. A legígéretesebb alternatív technológiák (így az atomerőművek, a szélgenerátorok) nem alkalmasak arra, hogy járművet hajtsanak.
Mindaddig, amíg a tüzelőanyag-cellák vagy egyéb villamos energia tárolási
technológiák nem fejlődnek olyan fokra, hogy lehetővé tennék az elektromos
autók elterjedését, a tüzelőanyag-cellás autók elterjedését, egyetlen gyakorlati
lehetőség marad, így a bio üzemanyagoknak a felhasználása.
Az Európai Unió különböző kutatási intézményei vizsgálták az unió tagországainak a bio üzemanyagok vonatkozásában az egyes országok potenciáját, és
második helyre Magyarország került ebben a tekintetben, mint legnagyobb
lehetőségekkel rendelkező ország. Egyedül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
több mint 32 ezer hektár mezőgazdaságilag hasznosítatlan parlagterület van.
Ennek jelentős hányada jól felhasználható különböző energetikai növények
termelésére, így olajos magvak, napraforgó, repce, vagy egyéb energiaerdők,
energiaültetvények, energiafű termelésére.
Mint ismeretes egy ország, egy régió energia ellátásának hármas követelménye az:
1. ellátás biztonsága,
2. gazdaságossága,
3. a környezet megóvása.
Ahhoz, hogy mindezeknek megfeleljünk, értékelnünk kell a régiónkban a
megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeit.
18 milliárd eurónyi megújuló energiaforrásokat érintő, munkahelyteremtő,
környezetbarát befektetést kockáztatnak az EU-s kormányok, köztük mi is a
következő másfél évtizedben, ha nem valósítják meg a szükséges jogi reformokat, és nem fektetünk nagyobb hangsúlyt a megújuló energiafelhasználást ösztönző rendszerekre.
A magyar kormány a szénhidrogének támogatási összegének - ami 20 mrd
Ft volt 2005-ben -, csak csekély százalékát fordítja a megújuló energiaforrásokra. Ilyen támogatás mellett ezek az energiák még nem versenyképesek. Amenynyiben más Európai Uniós országokhoz hasonló nagyságrendű támogatást adnánk, robbanásszerűen elterjednének a napkollektorok, a pellet kazánok, villamos szélgenerátorok, és más megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések. A geotermika hasznosításánál, pl. a német, francia jogszabályok sokkal
liberálisabbak a hazaiaknál.
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Világviszonylatban is párját ritkítja az a tény - Európában csak Dánia előz
meg bennünket abban -, hogy az ország 3125 településéből 2596 település kapcsolódik közvetlenül a földgázhálózathoz. Ez olyan mérvű kiszolgáltatottságot
jelent, aminek – ha nem diverzifikáljuk az ellátását – igen súlyos következményei lehetnek.
Tekintsük át röviden az alternatív megoldásokat.
Geotermikus energia
A jelenlegi kútállomány a megyében: 27 mélyfúrású kút (700-1100 m
mély). Kihasználtsági fokuk rendkívül alacsony (5-7 %). Ezek általában 50
Celsius fok hőmérsékletű nátrium-kloridos vizek, baktériummentes. Néhány kút
vize palackozásra is alkalmas. Ha kizárólag energetikai célra használjuk a termálvizet, akkor azt használat után vissza kell sajtolni. Ez pedig a nem karsztos
tárolókba, ez az a Pleisztocén, Pliocén, a Felső- és Alsó Pannon porózus, törmelékes (homokkő, iszap, agyagmárga) üledékes összletébe úgyszólván lehetetlen.
Egy ilyen kút-pár komplett beruházása a megye geológiai viszonyai figyelembevétele alapján (elsősorban Felső-Pannóniai réteg-összletből kb. 900-1000
méter mélységből, 1000-1500 liter/perc hozammal) 500 millió forintba kerülne.
Ez az összeg az intézmények fűtés, melegvíz, és fürdési igény ellátását is szolgálná, és tartalmazza a vezetékrendszer kiépítését. (1 millió cal/óra teljesítménnyel számolva, amennyiben csak 40 Celsius fokú vízzel számolunk, kb. 23
köbméter/óra= kb. 1 millió cal.)
Mindehhez kb. 300 millió forintot lehetne pályázati pénzből kapni, és kb.
200 millió forint terhelné a pályázó önkormányzatot. (Nagyjából ezek a konstrukciók jellemzik ma az alföldi és dunántúli beruházásokat.) A jelenlegi gázárakkal számolva a megtérülés 8-10 év. Ma már több olyan cég van, akik a
pályázat elkészítését, a tervezést, engedélyeztetést stb. munkát kb. 3 millió forintos költségből megoldják, de ebből 1 millió forintot úgy vállalnak, hogy csak
akkor kell azt részletekben kifizetni, ha nyert a pályázat. Van olyan konstrukció
is, hogy részt vállalnak a beruházásból, és csak a nyereségből kell a részleteket
visszafizetni.
Ha kizárólag balneológiai célból hasznosítanak termálkutat, akkor csak egy
kút kell, nem kötelező a visszasajtolás, így lényegesen kisebb a beruházási költség
(kb. 30 millió Ft, ezelőtt 2 évvel még 50 millió Ft-ot kértek). Ugyanakkor az elfolyó termálvizet energetikai célra is föl lehet használni. Például hőszivattyúval egy
30ºC -os víznél, 1 kWh árammal 3-4 kWh áram hőteljesítményét lehet megnyerni.
Az Európai Unióban nem írják elő a visszasajtolást, csak ott, ahol erre megvannak a geológiai adottságok. Nálunk viszont kötelező a visszasajtolás. Ezt a
jogszabályt meg kellene változtatni, mivel az egész geotermikus ipart lehetetlen
helyzetbe hozza. (az állam 1985-óta a földgáz-lobby befolyására a termálvíz
energetikai hasznosítását nem támogatja, sőt többszörösen megadóztatja. (Például: vízkészlet hasznosítási járulék, bányajáradék, szennyvízbírság stb.).
155

Göőz Lajos

Érdekes jelenségre hívnánk fel a figyelmet mindezzel kapcsolatban. Az
utóbbi években az alföldi hévíztermelő kutak vízadó rétegeinek szintje mondhatnánk már nem csökken, hanem emelkedik. Éppen a megyében, pl. a Jósa-2
számú kút 25 éve termel ugyan abból a rétegből. A termelést követően 8-10
órán belül regenerálódik a vízszint.
Nem azt mondjuk, hogy nem kell ésszerűen takarékoskodni és gazdálkodni
a hévízkincsünkkel, de az elhanyagolt, karbantartás nélküli kutak, az elfolyó, és
energetikailag nem hasznosított hévizek és a rendelkezésre álló potenciális
készletek gondolkodásra és tettekre kell hogy késztessenek.
A megyében a geotermikus energiának nincs kommunális felhasználása
(pedig csak a megyei közintézménnyel, évi energia költsége már most is meghaladja az 1 mrd 350 millió Ft-ot), a mezőgazdasági területen is (hűtőházak, üvegházak, talajfűtés, intenzív hal-rák tenyésztés, gombatermelés, aszalás, szárítás,
stb.) szinte jelentéktelen. Pedig a hévíz szállítása ma már csekély hőveszteséggel megoldható, 4 km-en csak 1,8 Celsius fok a hőveszteség a magyar gyártmányú hőszigetelt csövekkel.
A hasznosításokra vonatkozó néhány elgondolás
Tiszavasvári: K-78-as számú kút 1197 m mély, 67 Celsius fokos vize (jódos-brómos bakteorológiailag kifogástalan gyógyvíz) komplex hasznosítása
volna célszerű, esetleg egy új kút fúrásával (kb. 30 millió forint költségű, termelésre kiképezve az AQUAPLUS (www.aquaplus.hu) ajánlata szerint). Gyógyfürdő létesíthető, és kommunális területen hasznosítható.
Nagykálló: Jelenleg 980 m mély, 43 Celsius fokos (alkáli-kloridos, jodid,
bromid, fluorit tartalmú) vizet termelő kút, ami most nincs a legjobb állapotban,
helyette célszerű lenne a gimnázium udvarán egy új kutat fúrni, és egy visszasajtoló kutat a jelenlegi fürdő területén. A kút a közintézmények fűtését és melegvízellátását szolgálná. A teljes költség kb. 500 millió forint.
Nyíregyháza: Felül kellene vizsgálni az 1997-ben elkészült és kommunális
hasznosítást szolgáló, két termál kút programját. ( I-II. ütem 1770 illetve 4000 lakás
HMV-re volt tervezve, amit az izlandi-magyar mérnök iroda készített, jogutódja,
Porció Műszaki és Fejlesztési Vállalkozása Kft. Budapest (www.porcio.hu).
Kisvárda: Célszerű lenne a három termál kút 45-57 Celsius fokos komplex
hasznosítása. El lehetne gondolkodni azon, hogy ott esetleg mélyebb szintből
magasabb hőértékű víz feltárására van-e lehetőség? (A-Pannon szintből)
Fehérgyarmat: 980 méterben a talphőmérséklet 60 Celsius fokos volt. A
kifolyó víz hőmérséklete 45 Celsius fokos. Magas klorid tartalmú víz, gyógyászati, balneológiai felhasználása mellett egyéb hasznosításra is volna lehetőség.
Mátészalka: Az 1009 m mély termál kút (67 Celsius fok talphőmérsékletű,
a kifolyó víz 56 Celsius fok) hévíztermelése 1985-ben 70.000 köbméter/év volt.
Tanulmányterv készült ekkor a város HMV ellátására, de érdektelenség miatt az
elképzelést mellőzték.
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Összefoglalva
Vizeink az adott hőtartományban esetleg hőcserélővel alkalmasak fűtés,
melegvíz ellátásra (mai fűtőrendszerek már 50-50 Celsius fok os előremenő
hőmérséklettel is kielégítően dolgoznak. A régi korrodált rendszerbe direktbe
nem ajánlott bevezetni, bár a Jósa András Kórház ezt tette, de szerencséjükre a
49 Celsius fokos vizük szinte ivóvíz minőségű). Alkalmas továbbá úszómedencék hőtartására, olajos magvak, vetőmagvak szárítására, a már említett mezőgazdasági hasznosításon kívül. A megyei hévízkutak nagy vízhozammal rendelkeznek (30000-90000 m3/év).
Pályázati lehetőség: Környezetvédelmi és infrastrukturális beruházásra
KIOP-1.7.0.f.
Megjegyzés
Villamosenergia termelés Magyarországon termálvízből jelenleg sehol
nincs (csak 90-100 Celsius fok feletti vizek jöhetnek számításba), Európában is
csak két helyen, abból az egyik Graz melletti – a magyar határ közelében – BadBlumauban. Jelenleg a MOL előkészít egy geotermális villamosenergia beruházását Dunántúl.
A biomassza
A hazai adottságok (talaj, éghajlat, foglalkoztatási lehetőségek) alapján
ehhez fűzünk legnagyobb reményt, jövőt. Mint a bevezetőben említettük, a
CIBC World Markets 2005 áprilisi jelentése hazánkhoz szintén nagy reményeket fűz e téren. Az előrejelzés szerint a várható 100 dollár/barrel olajár mellett a
biobenzin és a biodízel termelése 40-50 százalékkal nő évente. (A világ legnagyobb bioetanol üzemét Kína építi.) Az USA-ban (az ottani alacsony benzin ár
ellenére) és Brazíliában a kukoricából illetve cukornádból gyártott etanol minden támogatás nélkül versenyképes.
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Az EU tagállamok számára a 2003/30-as irányelv előírja, hogy az értékesített benzin, dízel hajtóanyagon belül 2010-re a bioüzemanyag hányada 6 százalékra növekedjen. 2005-ben Magyarország is hivatalos felszólítást kapott – e
célkitűzés végrehajtását illetően – az elmulasztott jelentés beadás hiánya miatt.
A nemzeti jelentés hazánkban egyenlőre 0,6 százalékos bioüzemanyag hányadot
tűzött ki célul 2005-re, és 2010-re is csak 2 százalékos arányt. (Sajnos a szénhidrogénipar gátlástalan érdekérvényesítése nyilvánul meg, e téren a mezőgazdaság, a foglalkoztatás, a környezetvédelem érdekeit mellőzik.) Hazánkban
évente 1600 millió liter benzin fogy, a 2 százaléka = 32 millió liter bioetanol
lenne. Ezt a mennyiséget már most azonnal gyártani tudnánk, hiszen a győri
Szeszgyár és a Szabadegyházi Üzem kapacitása 55 millió liter/év, de pl. a budafoki gyár korszerűsítésével 80 millió liter/évre könnyen tudnánk növelni ezt a
hányadot. (Példa 1932-33-ből – ha csak egy települést veszünk alapul – pl.
Füzesabonyban 2 benzinkút volt, egy Shell kút és az amerikai EXON kút, amelyek Motalkó néven, 18-22 százalék alkohollal kevert benzinből már akkor több
ezer litert adtak el, s éppen a nyírségi uradalmi szeszgyárak szállították az alapanyagot a csepeli finomítóba, ahol a bekeverést végezték.)
A MOL manipulációjának másik oldala, hogy nem ezt a régóta általánosan
alkalmazott „keverést” alkalmazza, hanem saját profitjának növelése érdekében
a bioetanolból oktánszámnövelő adalékot állít elő (izobutilénnel „bioetil-tercierbutil-étert), így kevesebb biobenzint, üzemanyagot használ, ezáltal a profitja
növekszik, az állam jövedéki adója sem csökken sokat, és az egész
bioüzemanyag termelés a CH ipartól marad függő helyzetben.
Régiónk a biodízel előállítására jó adottságokkal rendelkezik. Hazánkban
2000-ben 1,5 millió hektár repce és napraforgó ültetvényt terveztek, így került
előtérbe a mátészalkai üzem felépítése is, amit most remélhetőleg befejeznek. A
jövőt – mivel az adópolitikai szabályok (2003/96/EK irányelv) rendkívül nehézkesek –, a gazdaságos üzemeltetést most még csak körvonalazni sem lehet.
(A kunhegyesi üzem 23 napig dolgozott, azóta áll. De lehet, hogy a most kiírásra kerülő biodízel tendert viszont külföldi mezőgazdasági üzemek nyerik!)
Nálunk a biodízelnél visszaigényelhető jövedéki adó 5 százalék, míg a
biobenzinnél 15 százalék, de ezt csak az értékesítés után kapják meg, a termelő
így ez a rendszer nem ösztönző. Jelenleg 1 hordó (barrel) olaj ára (160 liter) kb.
10.000 Ft.
Mi a kiút? A jogszabályok felülvizsgálatára kell a kormányt ezen a területen ösztönözni.
Mostanában számos támadás indult a bio-üzemanyagokkal szemben, azt
állítva, hogy pl. az etanol előállításához több energia kell, mint amennyi az
energiatartalma, ez képtelen állítás. (Pl. Svédországban 20 ezer jármű kizárólag
bio-etanollal közlekedik, 1 liter önköltsége 50 euro-cent és a kutaknál 180
Ft/liter az ára átszámítva. Ezt Svédországban fűrészporból desztillációval állítják elő, szigorúan csak üzleti alapon.)
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Egyéb biomassza féleségek energetikai felhasználása:
Energiaforrások
Melléktermékek
Az erdőgazdálkodásból, faiparból származó (tűzifa, kéreg, gally, fűrészpor, forgács). A mezőgazdaságból származó (nyesedék, venyige,
szalma, kukoricaszár, napraforgó szár stb.). Megjegyzés: Angliában
Cambridge közelében 2 szalma tüzelésű (hestons bálák elégetésével)
villamos erőmű működik egyenként 80.000 otthont látnak el egész évben villamos árammal (telj.: 36 MW).
Energianövények
Az energianövények a mező- vagy erdőgazdálkodásból származó olyan
biomasszák, melyeket energiatermesztés céljára termesztenek, tehát főtermékek (lágyszárú, fás, évelő, egynyári). Hasznosításuk lehet: hőtermelés, biogáz, alkohol, biodízel.
A felhasználás lehetőségei, termékek
A biomassza energetikai hasznosítása közvetlen elégetéssel vagy egyéb
átalakítással, elgázosítással történhet.
Növényi eredetű szilárd energiahordozók
Közvetlen eltüzelés, Bálázás, brikettálás, pellettálás
Növényi eredetű gáznemű energiahordozók
Biogáz (anaeorob fermentációs, termokémiai eljárás)
Növényi eredetű folyékony energiahordozók
A folyékony energiahordozó alapanyagát
Olajnövényekből sajtolással (biodízel: repcéből, napraforgóból)
Cukor-illetve keményítő-tartalmú növényekből alkoholos erjesztéssel
(alapanyaga: gabona, cukorrépa, kukorica, burgonya)
Lignocellulózokból termokémiai eljárással (pirolízis) (1000 kg fából
590 kg bionyersolaj) nyerhető.
A növényi eredetű biomasszából előállított energiahordozók
tüzelési célra,
motor hajtóanyagként, és
vegyipari alapanyagként
használhatók fel.
A régióban a biomassza hasznosításánál figyelembe kell venni az alábbiakat:
1. jövedelemszerzés
2. a megye megtartó képességének fenntartása
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3. az autonóm, független kistérségi energiaellátás biztosítása (hőellátás,
biogáz, biodízel, etanol, villamos energia termelés stb.)
4. a termelést meghatározó tulajdonviszonyok: (energia-erdők, ültetvények, közösségi, önkormányzati tulajdon stb.)
5. kommunális vagy egyéb mezőgazdasági, élelmiszeripari vagy toxikus
stb. hulladékok energetikai hasznosítása.
A területi adottságokat figyelembe véve néhány növény energetikai értékelése:
Egynyári lágyszárúak
A repce a hasznosítása csak részben van megoldva. Az átlagos hozam kb.
1,2 t/ha/év, míg Ny-Európában 3 t/ha/év. (Termeléstechnológiai javítás, fajtanemesítés szükséges). Szalmájából biobrikett készíthető.
Triticálé szerény termőhely igényű, 8-10 t/ha/év szárazanyag is elérhető,
ebből a mag tömege 35-40 százalék. Etanol előállításnál 1,4-1,6 t/ha tiszta etanol előállítható.
Évelő lágyszárúak
Szarvas-1 energiafű – 10 évi hazai nemesítő munka eredménye (Janowszki
J.), igénytelen, szikes talajon is jól termelhető. 10-15 t/ha, gyökere nagytömegű,
1,8-2,5 m. Fűtőértéke 14-17 MJ/kg szárazanyag. 10-15 éven át egy helyen termeszthető, első évtől teljes termést ad. Betakarítása hasonló a szálastakarmányéhoz. Jó rekultivációs növény.
Kínai nád (Miscanthus) – Franciaországban és más európai országokban
már 70 éve szelektált növény, 1-1,5 m magas, humuszos talajt és a 0,5 m talajvízszintet kedveli, de annak ellenére, hogy nád-féle, az elárasztást kevésbé tűri.
Nálunk Európában magot nem hoz, a rizoma-rügyekről szaporodik. Késő őszszel, télen betakarítható, a kukoricaszár betakarítására használatos gépekkel.
Brikettálható, pelletálható. (A napraforgó termelési tapasztalatai ismertek, de
sajnos teljesen mellőzve van a Franciaországban igen kedvelt csicsóka, ami igen
gazdaságosan sivár futóhomokon is 10-15 évig termelhető, rendkívül jó tulajdonságokkal rendelkezik. A szár és a gumi szárazanyag tartalma 50-50%, hozama 4-50 mázsa/ha, 13-18% fruktóz tartalommal, 1 mázsa csicsókából 7-12 l
abszolút alkoholt lehet előállítani.)
Összefoglalva
Egyedül járható és gazdaságos út tehát a biomassza komplex, kapcsolt energia termelő üzemeinek létrehozása. Körülbelül mint a tervezett szakolyi megoldás
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(hő és villamos energia), vagy mint a már példamutatóan szervezett és működő
nyírbátori üzem (évi 1 millió kW áramot termel és naponta 14.000 m3 gázt).
Gondos felmérést kell végezni a meglévő és nem hasznosított biomasszára
vonatkozóan (szalma, nyesedék, erdészeti hulladék stb.).
A termőhelyi adottságokra vonatkozóan szintén (vizes élőhelyek, arid területek, az akác, nyár, fűz, szarvas-1, miscanthus telepítésének optimális helyszíneire).
Mivel a fenti növényekből a biogáz előállítása gazdaságosabbnak tűnik,
mint az egyszerű eltüzelés, ezt is értékelni kellene.
Mivel a megye 25 féle (genetikus) talajtípussal rendelkezik, csak a helyi
adottságok pontos ismeretével szabad a biomassza termelést megszervezni
(egyéb közgazdasági-, szállítás-, munkaerő, szociális szempontok stb. figyelembevétele mellett).
A biodízel üzemanyag termelés (Mátészalkán várhatóan 5 millió l/év) melléktermékeinek (glicerin, káliumszulfát, biomassza-pogácsa) helybeni feldolgozása illetve hasznosítása volna célszerű.
Fontos terület lenne az ipari alkoholgyártás: a leggazdaságosabb növények
kiválasztásával (kukorica, rozs, burgonya, cukorrépa).
Mivel a biodízel üzemek hőigénye igen magas, azokhoz feltétlenül kapcsolni kell a szilárd- vagy lágyszárú biomassza pirolízises vagy elgázosított
formájú felhasználását.
Egy korábban készített országos program a földgáz helyettesítésére:
Gázkiváltás geotermikus energiára, I. ütem
S. sz.
1.
2.
3.

Hely
Mátészalka
Nyíregyháza
I. ütem
Nyíregyháza
II. ütem

4.

Körmend

5.

Békéscsaba

6.
7.

Nagykanizsa
I. ütem
Zalaegerszeg
I. ütem
Összesen

bekapcsolt
lakásszám
1700
4000
10000
1800
Kórház =
2000 lakás
2000
2000
23500

Kiváltott gáz
MegtéÉrtéke
(ezer m3/év)
rülési idő
(mill.Ft)
3
víz (ezer m /év)
(év)
Gáz 1100
132
43
3
Víz 130
Gáz 2500
280
86
3
Víz 300
Gáz 4500
270
740
3
Víz 500
630
Gáz 2000
140
44
3
Víz 140
Gáz 2100
240
52
4,5
Víz 150
Gáz 4000
600
100
6
Víz 450
Gáz 3800
660
95
6,9
Víz 420
2792 =
Gáz 20000
690
4
12,7 M USD
Víz 2990
3,11 M USD
Beruh.ktg.
(millió Ft)

Megjegyzés
csak
HMV
csak
HMV
csak
HMV
csak
HMV
csak
HMV
Teljes lakásszám 8600
Teljes lakásszám 8800
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A FÖLDTUDOMÁNYI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉNEK ÚJ ESZKÖZEI:
A GEOPARKOK

1

KISS GÁBOR2 – HORVÁTH GERGELY3

Bevezetés
Az 1996-ban Pekingben tartott Nemzetközi Geológiai Kongresszuson merült fel, hogy a földtudományi értékvédelem és a fenntartható területfejlesztés
egyidejű megvalósítása érdekében geoparkokat hozzanak létre. 2000-ben négy
terület (Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest, Reserve
Geologique de Haute Provence, Geopark Gerolstein/Vulkaneifel és
Maestrazgo Cultural Park) képviselői Leszvosz szigetén megalakították az
Európai Geoparkok Hálózatát (European Geoparks Network).
Az ötletet később az UNESCO is felkarolta és a Geopark Program keretében – a Nemzetközi Földtani Unióval (IUGS) és kormányzati intézetekkel
együttműködésben – előírásokat dolgozott ki geoparkok alapítására, létrehozva
az UNESCO Geoparkok Nemzetközi Hálózatát (UNESCO Global Network
of Geoparks).

1. ábra. Az UNESCO geoparkok logója
A geoparkok a világörökség-program egyfajta kiegészítőjének is tekinthetők, mivel a világörökségi helyek között kevés földtudományi jelentőségű
(Eder, W. [1999] szerint az összes hely alig 3%-a) kapott helyet. A két szervezet
2001-ben, majd 2004-ben együttműködési megállapodást kötött (Madonie-i
Nyilatkozat, The Madonie Declaration).
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A kezdeményezés világszerte váratlanul nagy társadalmi elfogadottságra talált, s így az elmúlt években egyre több geopark jött létre. Ennek alapjában véve
örülni kell, hiszen a világszerte méltánytalanul elhanyagolt földtudományi értékek megőrzésében a geoparkok hálózata egy fontos eszköz lehet. Sajnos Magyarország még nem csatlakozott a fenti egyezményhez, bár mát történtek kezdeményezések magyarországi geoparkok létrehozására. Tekintettel arra, hogy
szakembereink a szakmai háttérrel csak mostanában kezdenek el foglalkozni,
érdeklődésre tarthat számot a geoparkok szakmai hátterének bemutatása. Tanulmányunkban azt is igyekszünk megvizsgálni, hogy érdemes-e hazánknak
csatlakozni a kezdeményezéshez?
1. A geopark fogalma
A geopark olyan terület, amelynek földtudományi öröksége különösen
gazdag. Az ott előforduló, tudományos, esztétikai vagy oktatási-nevelési jelentősége miatt értékes földtani, felszínalaktani, víztani és talajtani jellegű képződmények, objektumok (geosite-ok) szemléletesen tárják a szemlélő elé a Föld
fejlődéstörténetének egy hosszabb-rövidebb szakaszát és az általuk létrehozott
formákat. Az érintett területen előforduló, értékesnek tekintett tájelemek többségének a földtudományi örökség részét kell képeznie, de egyben ökológiai és
kulturális szempontból is értéket képviselhetnek. Létrehozásuk során az is
szempont, hogy noha ezek a helyek kiemelkedően értékesek, feltehetően mégsem érik el azt a szintet, hogy valaha is felkerüljenek a világörökségek listájára;
egészében véve azonban nem feltétel az értékek nemzetközi jelentősége. (Van
persze kivétel is: a kínai Lu-hegység [Lushan] geopark is, világörökség is; az
ugyancsak kínai Shilin, azaz Kőerdő [3. ábra] viszont – noha földtudományi
szempontból a Föld egyik legértékesebb, legkülönlegesebb tája – egyelőre csak
világörökségek várományos listáján szerepel).
A geoparkok fontos szerepet játszhatnak környezetük fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődésében, elsősorban a földtudományi értékekre alapozott
turizmuson, azaz geoturizmuson (geotourism) keresztül. A turizmusból származó bevételek az értékek megőrzését is elősegítik. A közvetett hatás a helyi lakosság értéktudatosságának növelése, ami szintén hozzájárulhat az értékmegőrzéshez. Emellett nagy a jelentőségük a földtudományi kutatások és oktatás terén, valamint a környezeti szemlélet formálásában. A lényeg tehát a földtudományi értékvédelem és a fenntartható területfejlesztés egyidejű megvalósítása.
A létrejövő szervezet eredményesebben tudja megvalósítani a megőrzést, mintha az egyes földtudományi helyszíneket külön-külön kezelnék.
Európában a geoparkok létesítésének és működtetésének koordinálására
megalakult az Európai Geoparkok Hálózata. Csak ezen európai szervezet előírásainak megfelelő geoparkok használhatják az Európai Geopark elnevezést,
amely az Európai Unió valamennyi országában hivatalosan bejegyzett védjegy.
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Az UNESCO Geoparkok Nemzetközi Hálózata később jött létre. Az európai társszervezethez hasonlóan előírásokat dolgozott ki a geoparkok létesítésének és működtetésének koordinálására, és szintén csak az ezeknek megfelelő
területek csatlakozhatnak az és használhatják az UNESCO Geopark elnevezést. A csatlakozás és működés mindkét szervezet esetében szigorú feltételekhez kötött (ld. később).
Egy UNESCO Geoparknak egyértelműen meghatározott határokkal kell
rendelkeznie és területének elegendően nagynak kell lennie ahhoz, hogy biztosítsa a helyi gazdasági fejlődését. A nemzetközi szervezet megkívánja egy kezelési terv elkészítését, amelynek célja a terület fenntartható társadalmi-gazdasági
fejlődésének biztosítása, elsősorban a geoturizmusra alapozva. Az Európai
Geoparkok Hálózatának elvárása pedig egy fenntartható fejlesztési politika
elkészítése, ugyancsak a geoturizmus szerepének hangsúlyozásával.
A geopark működtetésére mindkét esetben egy országos, regionális vagy
helyi hatáskörű szervezetet kell létrehozni. A helyi közösségek részvétele mindenképpen fontos. A működtető szervezetnek rendelkeznie kell a természetvédelmi igazgatást és kezelést biztosító infrastruktúrával. Ebben kiemelt szerepet
kapnak a földtudományi és egyéb értékek bemutatását lehetővé tevő eszközök
(bemutatóhelyek, környezeti nevelési program stb.), valamint az értékmegőrzést
szolgáló kutatások.
2. A geopark létesítése és működtetése
Geopark elvileg bárhol létesülhet, a névre nincs védjegy bejegyezve. De
azoknak a geoparkoknak, amelyek csatlakozni kívánnak a fenti két hálózat valamelyikéhez és használni kívánják az UNESCO Geopark vagy az Európai
Geopark védett elnevezéseket, részt kell venniük egy pályázati eljárásban és
nemzetközileg meghatározott keretek között kell működniük. A szabályozásra azért volt szükség, mert a hamar népszerűvé vált név turisztikai vonzerejére
alapozva egyre több országban neveztek ki területeket geoparknak, amelyek
nem feleltek meg egy szakmai szempontból minimálisan elvárható szintnek sem
(Wimbledon W. A. P., szóbeli közlés).
Vizsgáljuk meg először a folyamatot egy UNESCO Geopark esetében.
Első lépés a felterjesztés előkészítése. A nemzetközi felterjesztés feltétele
egy működtető szervezet létrehozása, amely lehet országos, regionális vagy helyi
hatáskörű, mint pl. az illetékes minisztérium vagy annak hatáskörébe tartozó
szervezet (pl. természetvédelmi hivatal, a területileg illetékes nemzetiparkigazgatóság), de akár az érintett önkormányzatok szövetsége is, kiegészülve a
helyi vállalkozói és civil szféra szervezeteivel, tagjaival. A jelentkezés kedvező
elbírálásához feltétlenül szükséges, hogy a szervezési előkészületek magukba
foglalják az érdekelt felek széleskörű együttműködésének megteremtését. Ki kell
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továbbá tölteni (angol nyelven) egy felterjesztési formanyomtatványt és a felterjesztést alá kell írnia a működtetésre létrehozott szervezetnek, valamely földtudományi intézménynek (mint pl. a Magyar Geológiai Szolgálat), a kormány illetékes szervezetének, továbbá az UNESCO nemzeti szervezetének, majd három
példányban el kell küldeni az UNESCO Földtudományi Osztályához.
Ezt követi az elbírálás. A beadványt az UNESCO Földtudományi Osztálya
az általa létrehozott Nemzetközi Tanácsadó Csoporthoz továbbítja. A beadvány
tanulmányozásával, a szakértők helyszíni felmérésével javaslatot alakítanak ki a
támogatásra vagy elutasításra vonatkozóan. A végső döntést az UNESCO főigazgatója hozza meg. A bírálati szempontok:
- megfelelő-e a terület azonosítása;
- számottevő-e a földtudományi és egyéb helyszínek tudományos jelentősége;
- megfelelő-e a terület leírása;
- megvan-e minden szükséges aláírás.
Az UNESCO szakembereinek az elbírálással kapcsolatos költségeit (pl. a
helyszíni értékelés utazási és szállásköltségeit) általában a működtetésre létrehozott szervezetnek kell biztosítania. A jelentkezéssel kapcsolatos feladatok
eredményes megvalósításának elősegítésére az UNESCO Földtudományi Osztálya szakembereinek a segítségét lehet kérni. 2004-ben egy útmutatót állítottak
össze, amely az Interneten is elérhető. Az elbírálás időtartama jellemzően legalább egy év, de akár hosszabb is lehet.
A harmadik „lépcső” a működtetés, amelyben az UNESCO koordináló
szerepet tölt be. Ennek érdekében a működtető szervezet folyamatos kapcsolatban áll az UNESCO Földtudományi Osztályával. A támogatás elsősorban szellemi, de lehet anyagi jellegű is, pl. UNESCO-kiadványok formájában. A látogatók számára az UNESCO-s háttér a „minőség garanciáját” jelentheti. Megjegyzendő, hogy 5 évente írásos jelentést kell készíteni a működésről. Meg nem
felelő működés esetén az UNESCO akár meg is szüntetheti az együttműködést.
Az Európai Geoparkok esetében a 2004-ben aláírt Madonie-i Nyilatkozat
alapján a jelölteknek az Európai Geoparkok Hálózata felterjesztési folyamatát
kell teljesíteniük, s ezzel automatikusan tagjai lesznek az UNESCO Geoparkok
Nemzetközi Hálózatának is. Az eredményes pályázatnak szintén előfeltétele a
működtető szervezet létrehozása, valamint a pályázati dokumentáció elkészítése
és elküldése az Európai Geoparkok Hálózata Koordinációs Osztályának. A
pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:
- a terület azonosítását;
- a terület leírását;
- a felterjesztés indoklását;
- a környék átfogó gazdasági bemutatását;
- a tervezett geopark fenntartható fejlesztési politikáját, benne a geoturizmus
szerepét;
- valamint egy hivatalos kérvényt az illetékes szervezet(ek) által aláírva.
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Jelenleg készül egy olyan értékelési rendszer, amelynek alapján a jövőben
háromévente felülvizsgálnák a geoparkok működését.
A jogszabályi hátteret mindig nemzeti keretek között határozzák meg,
akárcsak a finanszírozás és a természetvédelmi kezelés módját. A geoparkot,
mint új védelmi vagy egyéb kategóriát be kell illeszteni a nemzeti szintű jogszabályokba, hasonlóképpen, mint ahogy az hazánkban a – szintén külföldi
példák nyomán bevezetett – natúrparkokkal történt. A nemzetközi szervezetek a
létrehozás idején irányító, a működés során koordináló szerepet töltenek be.
Egyes országokban a nemzetközi kandidálást egy nemzeti szintű pályázati
eljárás előzi meg. Példa erre Svájc, ahol egy sok elemében még a nemzetközinél is szigorúbb módszert dolgozott ki egy államapparátuson kívüli szakemberekből létrehozott munkacsoport (Reynard, E., szóbeli közlés). A Madonie-i
Nyilatkozat előírása alapján azokban az országokban, amelyek megkövetelik a
nemzeti szintű kandidálást, a pályázó szervezetek csak a hazai eljárás lezárása
után folyamodhatnak a nemzetközi szervezetekhez.
3. Geoparkok a világban
Az UNESCO Geoparkok Nemzetközi Hálózatához jelenleg (2005 végén)
12 kínai, valamint 10 európai országból összesen 25 geopark tartozik (1. táblázat, 2. ábra). Utóbbiak részei az Európai Geoparkok Hálózatának. Európában
elsőként Franciaországban, Görögországban, Németországban és Spanyolországban létesült geopark, és ma is ezekben az országokban, valamint a később
bekapcsolódott Egyesült Királyságban található a legtöbb.
Számos további országban, így például Horvátországban, Szerbia és Montenegróban, Lengyelországban is megkezdődött az első geopark(ok) előkészítése.
Tudomásunk szerint hazánkban a Balaton-felvidéken már megkezdődtek egy
geopark létrehozásának szervezési munkálatai, és egy kezdő – értékfeltáró, a
park létesítését megalapozó – fázisban van a Karancs–Medves vidékére tervezett geopark.
4. A geoparkok természetvédelmi és turisztikai szempontú értékelése
A geoparkok rendszere még nemzetközi szinten is viszonylag fiatal, hazánkban pedig jobbára csak most kezdenek ismerkedni a fogalommal, így átfogó
értékelés talán még korai lenne. Néhány szempontot azonban érdemes felvetni,
még mielőtt az első hazai geoparkok megszerveződnek.
Először is felmerülhet a kérdés, mi értelme van egy újabb kategória létrehozásának? A turisták számára bizonyos mértékig biztosan zavaró lesz, hogy egy
újabb, immár sokadik „parktípus” kerül bevezetésre. Csak néhány példa az
eddigi „parkokra”: az IUCN által elismert védelmi kategória a nemzeti park
(National Park); egyes országokban vannak tartományi parkok (Provincial Park
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[Kanada]; State Park [USA]), regionális parkok (Regional Park [Kanada]),
természeti parkok (Parque Natural [Portugália], Naturpark [Németország]); sőt
Portugáliában létezik „óidei park” is (Parque Paleozóico de Valongo). Hazánkban a nemzeti park és a natúrpark elnevezések használatosak. Ma még kétségtelenül van egyfajta vonzereje ezeknek az elnevezéseknek, de a rendszer bonyolódásával ez előbb vagy utóbb csökkenhet. Ez mindenképp ellene szól egy
újabb, a „park” szót tartalmazó kategória alkalmazásának.
1. táblázat. Geoparkok a Földön (2005. november)
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.
34.
35.
36.
37.

Név
Lushan Geopark
Wudalianchi Volcanoes Geopark
Songshan Geopark
Yuntaishan Geopark
Danxiashan Geopark
Shilin Stone Forest Geopark
Zhangjiajie Sandstone Peak Forest Geopark
Huangshan Geopark
Yandangshan Geopark
Taining Geopark
Hexigten Geopark
Xingwen Geopark
La Réserve Géologique de Haute Provence
Vulkaneifel Geopark
Petrified Forest of Lesvos
Parque Cultural del Maestrazgo
Astrobleme Rochechouart Chassenon
Psiloritis Natural Park
Terra Vita Naturpark
Copper Coast Geopark
Marble Arch Caves & Cuilcagh Mountain Park
Parco Naturale Regionale delle Madonie
Parco Culturale Rocca di Cerere
Kulturpark Kamptal
Naturpark Eisenwurzen
Naturpark Bergstrasse Odenwald
North Pennines Area of Outstanding Natural Beauty
Abberlay and Malvern Hills Geopark
Park Naturel Régional du Luberon
North West Highlands Geopark
Geopark Schwäbische Alb
Geopark Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen
Geopark Mecklenburgische Eiszeitlandschaften
Geoparcul Dinosaurilor Hateg
Parco del Beigua
Fforest Fawr Geopark
Geopark Český ráj

Ország
Kína
Kína
Kína
Kína
Kína
Kína
Kína
Kína
Kína
Kína
Kína
Kína
Franciaország
Németország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Görögország
Németország
Írország
Egyesült Királyság (É-Írország)
Olaszország
Olaszország
Ausztria
Ausztria
Németország
Egyesült Királyság (Anglia)
Egyesült Királyság (Anglia)
Franciaország
Egyesült Királyság (Skócia)
Németország
Németország
Németország
Románia
Olaszország
Egyesült Királyság (Wales)
Csehország

Forrás: www.worldgeopark.org, www.europeangeoparks.org és a parkok honlapjai
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2. ábra. Európai geoparkok. A számok magyarázatát ld. az 1. táblázatban.
Természetesen előnyökkel is járhat a geoparkok létrehozása, hiszen a méltánytalanul elhanyagolt, háttérbe szorított földtudományi értékek megőrzését
jól szolgálhatják, nemcsak közvetlenül, hanem ezeknek az értékeknek a látogatókban való tudatosításával, népszerűsítésével is.
Nem elhanyagolható szempont továbbá, hogy a geoparkoknak jelentős területfejlesztő hatása lehet, különösen egyes mezőgazdasági és ipari szempontból kedvezőtlen természeti adottságokkal rendelkező, vagy korábban jelentős gazdasági
tevékenységet folytató, ám mára „depresszióssá” vált térségekben, amelyek ugyanakkor földtudományi értékeik miatt számottevő (geo)turisztikai potenciállal rendelkeznek. Ez utóbbira jó példa éppen az említett Karancs–Medves vidéke.
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3. ábra. A Shilin (Kőerdő) Geopark Yunnan [Jünnan] tartományban (Kína)
A konferenciákon, szakmai rendezvényeken elhangzottak, valamint a már
létező geoparkok ismertető anyagai alapján az érzékelhető, hogy létrehozásukban és működtetésükben elsődlegesen a turisztikai – és ezen keresztül az üzleti
– szempontok játszottak és játszanak vezető szerepet, a tudományos és természetvédelmi jelentőség csak másodlagos. Ez önmagában elvileg talán nem is
lenne olyan nagy baj, hiszen könnyebb az értékek megőrzése, ha nagyobb anyagi eszközök állnak rendelkezésre. Vigyázni kell azonban arra, hogy az üzleti
megfontolások ne kerüljenek olyan mértékben túlsúlyba, amely már a terület
tudományos és természetvédelmi jelentőségének csökkenését eredményezné.
Az előnyöket és a hátrányokat egyaránt figyelembe véve megítélésünk szerint Magyarországnak is érdemes csatlakoznia a kezdeményezéshez. Mint említettük, már megkezdődtek egyes leendő geoparkok létrehozásának szervezési
munkálatai, ám ügyelni kell arra, hogy ez rendezett viszonyok között folyjék.
Kiemelkedően fontos a szakmai megalapozás, valamint a jogi és szervezeti
keretek megteremtése nemzeti szinten. Csak ezek megvalósulását követően
érdemes elkezdeni a szakmai szempontok alapján arra alkalmasaknak ítélt területekre tervezett parkok pályázati anyagainak összeállítását. A folyamat részeként célszerűnek tartanánk egyfajta nemzeti pályáztatás intézményének a ki170
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alakítását is, amely a geoparkká nyilvánítás iránti kérelem nemzetközi szervezetekhez való benyújtását megelőzően zajlana le. Mindehhez érdemes igénybe
venni az Európai Unió pályázatait.
Adva van tehát az új feladat a földtudományok képviselői számára: meg kell
vizsgálnunk, hogy tudományos szempontokat mérlegelve hazánkban mely térségek alkalmasak geoparkok kijelölésére. Mindez csak egy szakmailag megalapozott értékelési rendszer kidolgozásával történhet.
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A NYÍREGYHÁZI TELEPÜLÉSEGYÜTTES NÉPESSÉGFÖLDRAJZI
JELLEMZŐI, SAJÁTOSSÁGAI (1990-2004)
KÓKAI SÁNDOR

1. Bevezetés
Az 1970-es évtizedben felerősödött a magyarországi településrendszer
átalakulásának, strukturális változásának folyamata. Az ország azon térségeiben, ahol a dinamikus gazdasági fejlődés eredményeként a népességnek, az
anyagi javak termelésének, az elosztásnak, a szolgáltatásoknak a területi koncentrációja bekövetkezett, ott felgyorsult az infrastruktúra fejlődése és korszerűsödése, átalakultak a települések egymás közötti kapcsolatai. E folyamatok
eredményeként különféle települési képződmények, összefonódások jöttek létre
és fejlődtek tovább, oly módon, hogy az adott központok társadalmi-gazdaságitérszervező ereje döntően meghatározta az agglomerálódási folyamat minőségi
és mennyiségi összetevőit.
Az 1980-as évek végétől az urbanizáció új szakasza bontakozott ki, s a
szuburbanizáció szintén jelentős változásokat eredményezett a nagyvárosok és
agglomerációjuk térszerkezetében, különös tekintettel a budapesti agglomerációra. A hagyományosnak tekintett város-vidék kapcsolatok meglazultak, átstrukturálódtak, a népességszám változását és térbeli fejlődését és a településhálózatban
lezajló mozgásfolyamatokat a csökkenő népességszám, s az ennél is gyorsabban
csökkenő aktív korú népesség mellett kell értékelni. E folyamatok eredményei és
kiváltó tényezői (pl. új típusú szolgáltatások elterjedése, az innováció térbeli terjedése, a térségi identitástudat megtartása és erősítése, a térszerkezet társadalmigazdasági és környezeti céloknak megfelelő átalakítása stb.) általában ismertek,
keveset tudunk azonban minderről a nyíregyházi településegyüttesben.
Nyíregyháza arculata történelmi időléptékkel mérve igen rövid idő alatt
figyelemre méltóan átalakult, a városlakók száma, összetétele, a lakáskörülmények látványosan megváltoztak. Az országos tendenciával ellentétben Nyíregyházán egészen 2001-ig nőtt a népességszám, ami azon túlmenően, hogy a kibontakozó szuburbanizációs folyamatokban sajátos helyzetet teremtett, a város
belső struktúráját is egyedülállóan átformálta. Az egyes városrészek különböző
természeti-épített környezeti feltételei között eltérően alakulnak, a demográfiai,
a foglalkoztatási, vonalas infrastrukturális és szolgáltatói viszonyok. Megnőtt a
városon belüli, ill. a településegyüttesben található szabad terek szerepe, jelentősége, különös tekintettel a lakókörnyezetre, az emberi kapcsolatokra és a tár-
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sadalmi csoportok szerveződési formáira. E témában több könyv (pl. Hajnal B.
2004, Dóka J. – Malakucziné Póka M. 2003) és tanulmány jelent meg, különös
hangsúlyt fektetve a városrészek (27 db) szegregációjára. Tanulmányomban
nem a városon belüli differenciákra, hanem Nyíregyháza és a hozzá kapcsolódó
agglomerációs gyűrű településeinek demográfiai sajátosságainak és folyamatainak vizsgálatára helyeztem a hangsúlyt.
2. A népesség száma, térbeli elrendeződése
Ahhoz, hogy a megyeszékhely és agglomerációjának jelenlegi demográfiai
jellemzőit megértsük és feltárjuk, mindenképpen szükséges, hogy olyan nagyobb tér- és időkereten mozogjunk, melynek hatása elválaszthatatlan Nyíregyháza fejlődésétől, társadalmának strukturális átalakulásától. Az időkeretet célszerű 1990-nel kijelölni, a teret pedig Nyíregyháza tágabb és szűkebb
hinterlandját alkotó települések együttese határolja és adja, melybe közvetve
vagy közvetlenül beletartozik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egész területe. A
megyei demográfiai tendenciák figyelembe vétele nem véletlen, hiszen a jövőbeni tervezéshez és Nyíregyháza valamint agglomerációjának demográfiai folyamatait részben e hatásokkal magyarázhatjuk.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közismerten az ország legkedvezőbb demográfiai jegyekkel (pl. születésszám magas, a természetes fogyás csak napjainkra vált
jellemzővé, fiatalos korfa stb.) rendelkező régiója. A statisztikai adatok alapján
megállapítható (1. sz. táblázat), hogy 1990-ben 572301 fő élt a megyében, s a születések száma (8420 fő) és a halálozások (7201 fő) közötti különbség is mintegy 1219
fős természetes szaporodást eredményezett. A belföldi vándorlási veszteség (-4690
fő) miatt azonban már ekkor is csökkenés, a külföldről érkezettekkel jó esetben is
csak stagnáló lakónépesség-szám jellemezte. Ez a tendencia az 1990-es években
nem vagy alig változott, olyan értelemben, hogy lassú népességnövekedéshez (pl. a
lakónépesség 1995-ben 582743 fő, 2001-ben 587994 fő stb.) növekvő természetes
fogyás (pl. 1993-ban születések száma 7899 fő, halálozások száma 8043 fő, 1995ben 7904 fő született, 7626 fő meghalt, 2000-ben 6836 újszülött, 7131 fő elhalálozott stb.) és mérséklődő belföldi vándorlási veszteség (pl. 1993-ban -2463 fő, 1995ben -636 fő, 2000-ben -1370 fő stb.) társult. A fenti tendenciák az ezredforduló után
sem változtak, sőt mind a természetes fogyás, mind a belföldi vándorlási egyenleg
egyre magasabb negatív értékekkel jelent meg. Eszerint a lakónépesség: 2000-ben
590,0 ezer fő, 2001-ben 587994 fő, 2002-ben 586193 fő. Azaz az ezredfordulóra
eléri a legmagasabb értéket (csak érdekességként jegyzem meg, hogy ez a húsz
évvel korábbi érték alatt maradt, 1980: 593829 fő), s megindul egy igen jelentős
csökkenés. Mindezt a természetes fogyás gyorsulása (1999-ben átlépi a -500 fő/év
értéket, 1999: -517 fő, 2000: -195 fő, 2001: -311 fő, 2002: -435 fő, 2003: -987 fővel
megközelítette a -1000 fő/éves értéket), és jelentős belföldi vándorlási különbözet
(1999-ben: -1631 fő, 2000-ben: -1370 fő, 2001-ben: -1437 fő, 2002-ben: -2228 fő,
2003-ban: -2349 fő) magyarázza.
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1960

1980

1990

1995

2001

2002

2003

2004

fő

%

Változás
1980-1990
fő

%

Változás
1990-2001
fő

-0,57
-0,1
+3,2
-0,5
+0,7
+0,4
-2,5
-2,8
+0,2
+1,8
-3,0
+0,7
+1,0
-0,01
-0,3
-0,4
-1,1

%

Változás
2001-2004

Nyíregyháza
65607 108235 114152 115376 117002 116899 116540 116336 +5917 +5,4 +2850 +2,5 -666
Kótaj
3790
4250
4098
4202
4561
4570
4574
4556
-152
-3,5
+463 +11,3
-5
Nyírpazony
2237
2446
2691
2883
3167
3230
3272
3269 +245 +10,0
+476 +17,7 +102
Nyírtelek
7235
6648
6589
6883
7150
7146
7176
7114
-59
-0,9
+561 +8,5
-36
Nyírtura
1620
1516
1606
1708
1795
1794
1809
1809
+90 +5,9
+189 +11,7 +14
Össz.belső gyűrű
14882 14850 14984 15676 16673 16740 16831 16748 +124 +0,8 +1689 +11,3 +75
Apagy
2794
2416
2318
2344
2352
2341
2294
2294
-98
-4,0
+34 +1,5
-58
Buj
3659
2852
2531
2540
2500
2456
2456
2429
-321 -11,2
-31 -1,2
-71
Kálmánháza
2568
2217
2053
2132
2089
2109
2086
2093
-164
-7,4
+36 +1,7
+4
Levelek
2249
2400
2567
2807
2953
2968
2975
3006 +157 +6,5
+396 +15,5 +54
Nagycserkesz
2505
2104
1779
1848
1910
1875
1867
1853
-325 -15,4
+131 +7,3
-57
Napkor
3882
3560
3410
3548
3792
3789
3808
3821
-150
-4,2
+382 +11,2 +29
Nyírbogdány
3045
2903
2834
2921
3044
3060
3071
3074
-69
-2,3
+210 +7,4 +30
Sényő
1412
1357
1288
1364
1401
1399
1378
1400
-69
-5,1
+113 +8,7
-1
Össz.külső gyűrű
22044 19819 18770 19504 20041 19997 19935 19970 -1039
-5,2 +1271 +6,8
-70
Összesen
102533 142904 147906 150556 153716 153636 153306 153054 +5002 +3,5 +5810 +3,9 -661
Sz.-Sz.-B. megye 616928 593829 572301 582743 587994 586193 583564 581623 -21528
-3,6 +15693 +2,7 -6371

Település neve

Népességszám alakulása 1960-2004

1. táblázat. Népességszám alakulása és változása 1960-2004
Term.
Vándorl.
szap.
veszt.
ill. fogy.
ill. nyer.
2000-2004 2000-2004
-315 fő
-1375fő
-7fő
+75fő
-55fő
+223fő
-99fő
+70fő
-37fő
+84fő
-198
+452
-30 fő
0fő
-64 fő
-15fő
-34fő
-10fő
+38fő
-6fő
+20fő
-61fő
-30fő
+118fő
-4fő
+73fő
-31fő
+9fő
-135
+108
-648fő
-815fő
-2739fő
-9858fő
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A megyében zajló demográfiai folyamatok rendkívül differenciáltan jelentkeztek az egyes településeken és a kistérségekben. Nem feladatunk ezeket bemutatni, egyrészt a kistérségek rendkívül képlékeny és változó települési köre
(pl. a nyíregyházi statisztikai kistérségben 1995-ben 46 település, 2000-ben 36
település, 2004-ben 9 település tartozott stb.), másrészt ez jelenleg nem tartozik
a szűkebb kutatási programhoz, így csak Nyíregyháza és a hozzá kapcsolódó
agglomerációs jellegű településekkel foglalkozom a továbbiakban.
Nyíregyháza megyei jogú város demográfiai sajátosságai a statisztikai
adatbázisokra támaszkodva csak részben tárhatók fel. Különösen nehéz a városból az agglomerációba kitelepülők nyomon követése, életminőségük változásainak, mozgató rugóinak részletes feltárása. A statisztikai adatok alapján a következő tendenciák figyelhetők meg (1. sz. táblázat):
- Nyíregyháza népességnövekedése lassult, csökkent, majd stagnálás következett be. 1990-ben: 114152 fő, 1995-ben 115376 fő, 2001-ben:
117002 fő, 2002-ben: 116899 fő, 2003-ban: 116540 fő, 2004-ben:
116336 fő. E tendenciában 2000 után a szuburbanizációs folyamatok
egyre jelentősebb szerepet kaptak.
- Nyíregyháza népességének természetes szaporodásában bekövetkezett változás az egyik alapvető oka a csökkenésnek. Az 1995. évi 1,2%-es természetes szaporodás 2000-re már 0,7%-es természetes fogyásra változott, s ez
2002-re mérséklődött (-0,1%-es fogyás), azonban a 2003. évi adatok (születések aránya: 9,3%, halálozások aránya: 10,5%, természetes szaporodás: 1,2%) a kedvezőtlen tendenciák a további felerősödését mutatják.
- Kedvezőtlen, hogy az ezer lakosra jutó belföldi vándorlási különbözet évi
megoszlását vizsgálva (1995-ben: 0,8%, 2000-ben: -2,6%, 2002-ben: 2,6%, 2003-ben: -3,1%) egyre jelentősebb a demográfiai erózió, 20002004 között a vándorlási veszteség 1375 fő volt. Mindez önmagában nem
lenne probléma, ha a negatív vándorlási érték az agglomerációba történő
kitelepülést jelentené egyértelműen. A probléma az, hogy az agglomeráció népességszáma nem nőtt olyan mértékben (2000-2004 között 560 fő),
mint ahogy Nyíregyháza népességszáma csökkent, s akkor az agglomerációs gyűrű településeibe kívülről érkezőkről még nem is beszéltünk.
A fenti tények egyértelművé teszik számomra, hogy Nyíregyháza demográfiai-társadalmi fejlődésének új szakaszába lépett. Ez az új szakasz azonban nem
új, olyan értelemben, hogy hazánk más nagyvárosaiban már egy-két évtizede
megkezdődött, sajátos jegyei napjainkra kézzel foghatóak. Lezárult Nyíregyháza népességnövekedésének az a periódusa, amikor az extenzív erőforrásokra és
energiákra alapozva viharos gyorsasággal nőtt a népesség. Napjainkra ez a növekedés megállt, s azok a folyamatok kerültek előtérbe, melyeket a minőségi
változások predesztinálnak.
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A Nyíregyháza körül elhelyezkedő belső agglomerációs gyűrű határainak
megvonása sem egyszerű feladat (az 1990-es évek statisztikái egy külső /10
település/ és egy belső /Kótaj/ gyűrűs elrendeződés szerint adták meg az adatokat, mely 2004-re 4 településre szűkült. A Kótajt, Nyírpazonyt, Nyírtelket és
Nyírturát, valamint Nyíregyházát magába foglaló településegyüttes adatai (1. sz.
táblázat) szignifikánsan jelzik az agglomerálódás területi különbségeit és a
folyamat erősségét.
Az agglomeráció négy településén a lakosságszám mintegy 1105 fővel gyarapodott 1995-től 2003-ig, az élveszületések száma 1995 és 2000 között kismértékben (2. sz. táblázat), míg az ezredforduló óta nagyobb mértékben csökkent. A
halálozások száma 2001-ig csökkent, majd megemelkedett (10,5% → 11,4%) és
stabilizálódott, melynek eredménye, hogy a korábban stabil népesség – természetes szaporodás tekintetében – az ezredforduló után természetes fogyásra váltott,
melyet jelenleg az egyre csökkenő vándorlási nyereség (2001-ben 103 fő, 2003ban 87 fő) ellensúlyoz. A vizsgált időszakban az ezer lakosra jutó élve születések
száma Nyíregyházával azonos (alig néhány tized ezrelékes eltérések vannak), a
halálozásoké viszont jóval magasabb, s egyértelmű a vándorlási nyereség mind
Nyíregyházával, mind a régió egyéb településeivel szemben (1. sz. táblázat).
A demográfiai adatok települési szintű kutatása egyértelművé teszi, hogy a
négy település között, mind dinamizmusában, mind nagyságrendileg igen jelentős különbségek vannak (1-2. sz. táblázat). A három népesebb település (Nyírtelek, Kótaj, Nyírpazony) mindegyike több mint 300-300 fős népességgyarapodást ért el 1995 és 2003 között, míg Nyírtura népessége gyors növekedés után
stagnál, melyhez a kedvezőtlen korösszetétel és a vándorlási különbség fluktuációja is hozzájárul. A népesség kicserélődése (fiatalok és közép korosztály kitelepülése Nyíregyházáról, helyi öregedő társadalom magas halálozási értékei)
lassú folyamat, mely a mindenkori társadalmi-gazdasági-politikai hatások befolyásától sem mentes. A vizsgált négy település népességének további növekedését több tényező befolyásolja:
- a közművesítettség kiépítettségének foka (2. sz. táblázat)
- telekárak, ezek nagysága, elhelyezkedése
- a lakáspiaci kereslet-kínálat alakulása
- a település természeti-környezeti adottságai és értékei
- a roma népesség magasabb aránya (pl. Nyírtura, Kótaj)
- a szuburbanizációs folyamat intenzitása.
A Nyíregyháza körül elhelyezkedő külső agglomerációs gyűrű, amelyhez
nyolc települést soroltam (Apagy, Buj, Kálmánháza, Levelek, Nagycserkesz,
Napkor, Nyírbogdány, Sényő), népességének lassú gyarapodása vitathatatlan (1.
sz. táblázat), 1990-2001 között 1271 fő. Az ezredforduló óta azonban a természetes fogyás (135 fő) magasabb, mint a belföldi vándorlási nyereség (108 fő),
melynek következtében a népességszám gyakorlatilag stagnál.
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Vizsg.
tényezők Nép.sz
ám
Terület
(fő)
Sz.-Sz.-B.
1995 572395
megye
2001 587994
2002 586193
2003 583564
Nyíregyháza
1995 113136
2001 117002
2002 116899
2003 116540
Kótaj
1995 4161
2001 4561
2002 4570
2003 4574
Kálmánháza
1995 2076
2001 2089
2002 2109
2003 2086
Nyírpazony
1995 2941
2001 3167
2002 3230
2003 3272
Nyírtelek
1995 6835
2001 7150
2002 7146
2003 7176
Nyírtura
1995 1713
2001 1795
2002 1794
2003 1809
Összesen
1995 17726
Kótaj, K.háza,
2001 18762
Ny.pazony,
2002 18849
Ny.telek, Nyírtura 2003 18917
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7904
6753
6643
6285
1337
1121
1172
1082
77
49
41
50
20
17
16
17
19
20
24
20
80
72
64
66
14
13
21
10
210
171
166
163

szül.
(fő)

Népesség
term.szap.
iIl. fogy.
(fő)
7626
278
7064
-311
7078
-435
7272
-987
1196
+141
1202
-81
1183
-11
1225
-143
40
37
44
5
61
-20
51
-1
32
-12
23
-6
18
-2
31
-14
28
-9
42
-22
31
-7
35
-15
95
-15
80
-8
81
-17
78
-12
30
-16
30
-17
18
25
-15
225
-15
219
-48
209
-43
220
-57

hal.
(fő)
-636
-1437
-2228
-2349
na
-221
-304
-336
na
30
28
3
na
-22
21
-8
na
69
67
53
na
20
10
25
na
+6
-4
14
na
+103
+122
+87

v.kül.
(fő)
201278
208188
209358
211
41472
44337
44951
45873
1335
1437
1445
1457
736
737
739
742
1003
1067
1085
1105
2358
2453
2470
2485
556
598
602
611
5988
6292
6341
6400

állomány
(db)
123664
183422
187351
190331
35625
43272
43962
44863
631
1273
1289
1300
406
557
576
589
751
988
1045
1105
1731
1851
1857
1865
285
400
425
468
3804
5069
5192
5327

vízhál.
(db)

Lakás- és komm. infrastr.
közcsator
4 vagy
épített
1 km vízre
épített
megszűnt
na
több
lak.1000
jutó
lakás(db)
lakás(db)
(db)
sz.(%) lakos(db)
csat.(m)
44284
2642
17,2
4,6
1298 270-300
62907
2346
21,1
4,0
1545 301-400
74072
1658
29,1
2,8
523 401-500
87008
2206
33,5
3,7
629 401-500
27579
603
28,5
5,3
138
807,6
31080
559
42,9
4,7
102
500,6
31509
726
36,8
6,2
116
518,1
37864
1099
38,6
9,4
176
588,6
65
27
5db
6,6
na
354,5
76
9
3db
2,0
2
198,9
78
11
4db
2,5
3
187,5
79
13
5db
2,9
1
187,5
166
12
3db
6,0
na
688,3
184
4
1,9
2
628,4
204
2
1,0
628,4
301
5
1db
2,5
2
628,4
23
8db
7,9
na
11
9db
3,5
5
20
14db
6,2
2
284
24
15db
4,6
4
1164,5
136
20
4db
2,9
na
116,2
227
7
4db
1,0
5
138,3
237
18
7db
2,5
1
138,3
300
17
8db
2,5
2
144,9
4
2,3
na
3
1,7
1
387
3
1,7
794,4
421
10
6db
5,5
1
794,4
367
76
20
4,9
na
487
34
16
1,9
15
906
55
25
3,1
7
1385
69
35
3,8
10
-
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Nyíregyháza
Kótaj
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtura
Össz.belső gyűrű
Apagy
Buj
Kálmánháza
Levelek
Nagycserkesz
Napkor
Nyírbogdány
Sényő
Össz.külsőgyűrű
Összesen
Sz.-Sz.-B.megye

16,5
21,9
16,8
17,9
16,1
18,6
17,5
19,4
19,3
21,8
22,4
21,6
21,3
20,9
20,8
20,1
19,8

71,5
67,6
72,1
68,9
70,5
69,3
68,5
63,7
63,4
68,3
62,3
65,6
64,5
66,4
65,3
66,7
67,1

12,0
10,5
11,1
13,2
13,4
12,1
14,0
16,9
17,3
9,9
15,3
12,8
14,2
12,7
13,9
13,2
13,1

72,8
48,2
65,9
73,7
83,7
65,1
78,6
87,2
89,3
45,4
68,4
59,3
66,8
60.7
58,4
60,3
66,3

2,6
10,1
4,0
5,4
3,4
6,0
4,1
5,6
23,7
6,3
30,6
3,7
6,6
2,5
9,1
8,1
5,9

Öregedési
Település neve
0-14 15-64 65-x index Mezőg.
(%)

Korösszetétel (%)

24,5
32,9
29,1
40,5
34,9
35,7
32,2
33,2
34,4
39,0
20,5
29,1
40,2
35,5
33,7
34,3
31,0

Ipar

Aktív
ker.

72,8 44230
56,9 1241
67,0 1056
54,1 2268
61,7
530
58,3 5096
62,7
628
61,2
460
41,9
586
54,7
664
48,9
346
67,2 1002
53,2
774
62,0
318
57,2 4778
57,6 9874
63,1 157445

Szolg.

Fogl.gazd.aktvitása (%)
Aktív
keresők
Ingáaz össz.
zók
lak.
%-ban
37,8
2359
27,2
738
33,3
685
31,7
1116
29,5
286
30,5
2825
26,7
298
18,4
265
28,1
247
22,5
319
18,1
147
26,4
502
25,4
299
22,7
177
23,8
2254
26,9
5079
26,7 49434

A fogl. isk. végzettsége (%) (2001)

684
646
1061
262
2653
251
232
235
205
138
439
249
149
1898
4551
12000

55,1
61,2
46,8
49,5
52,1
40,0
50,4
40,1
30,9
39,9
43,8
32,1
46,9
39,7
46,1
-

92,7
94,3
95,1
91,6
93,9
84,2
87,5
95,1
64,2
93,9
87,5
83,2
84,2
84,2
89,6
-

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

13,1
27,1
20,4
25,1
30,6
25,2
24,2
24,3
34,3
28,8
28,9
28,0
28,9
28,6
28,3
26,9
20,5

26,6
41,0
37,3
41,2
41,1
40,3
38,4
37,2
43,5
36,6
38,4
39,1
36,5
48,1
39,2
39,7
32,8

35,0
22,3
28,5
24,5
18,7
24,2
28,7
28,2
17,4
22,6
24,3
22,3
25,4
18,2
23,5
23,9
30,0

25,0
8,8
13,0
8,6
9,2
9,6
8,7
10,0
4,6
11,2
8,1
9,5
8,8
4,5
8,5
9,0
15,9

Ny.-ra Ny.-ra Nyh.-ra
Egyeing. az ing. az ing. az
8
Szak- Érettsé- tem,
8 oszt.
aktív akt.%- ing.%- oszt.>
munkás
gi
főisko%-ban ban
ban
la

Ingázás (2001)

3. táblázat. A népesség korösszetétele, gazdasági aktivitása, ingázása és iskolai végzettsége (2001-2002)
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E tény hangsúlyozása azért is fontos, mert egyértelművé teszi, hogy a
szuburbanizáció még alig érezteti hatását e településeken (pl. Levelek és Nagycserkesz természetes szaporodása vándorlási veszteséggel társult, Sényő természetes fogyását (31 fő) nem ellensúlyozta a vándorlási nyereség (9 fő), így csak
Napkor és Nyírbogdány népességgyarapodása volt jelentősebb stb.).
Ezek az adatok különösen ekkor válnak tanulságossá, ha összehasonlítjuk a
2001. évi, az 1995. évi és az 1990. évi értékekkel. Tény, hogy a dinamikus népességnövekedés megtorpant, azonban a nyolc település között egyre jelentősebb különbségek alakultak ki. Egyelőre kétségesnek tűnik, hogy az autópálya
és a keleti elkerülő út ezévi átadása, néhány ipari üzem megtelepülése és a
szuburbanizáció felgyorsulása alapjaiban változtat a jelenlegi állapotokon. A
felerősödő szuburbanizáció kedvező hatásai mellett a születések számának viszszaesése és a halálozások magas aránya néhány évig természetes fogyást eredményez, mely a kedvezőtlen korstruktúrát konzerválja.
3. A népesség korstruktúrája
A születésszám, a gyermekvállalási hajlandóság csökkenése egyaránt megfigyelhető Nyíregyházán és az agglomeráció településein. A születések visszaesése Nyíregyházán a legnagyobb mértékű, de a vizsgált községekben is fokozottabb volt, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (3. sz. táblázat). Különösen gyors változás zajlott le a kilencvenes évtizedben. A termékenység csökkenése, az élettársi viszony terjedése, a fiatalok felsőfokú intézményekben való
továbbtanulásának általánossá válása, a lakásárak drasztikus emelkedése, a
munkanélküliségtől való félelem is szerepet játszik abban, hogy Nyíregyházán
egyre kevesebb gyermek születik.
Az azonban pozitívum, hogy a megyeszékhely korösszetételét tekintve még
mindig a legfiatalabb összetételűnek számít a hasonló városok kategóriájában
(Kókai S. 2004). Nyíregyházán a népesség 16,5%-a volt 14 éves vagy annál
fiatalabb, 40% 15-39 év közötti, 31,5%-a a 40-64 év közöttiek aránya, míg 65
év felettieké 12% volt (3. sz. táblázat). Az öregedési index értékei a megyeszékhelyen kedvezőtlenebbek, mint a megyében ill. az agglomerációban. Az
egyes városrészeken belül szintén jelentős területi különbségek alakultak ki. A
belső gyűrű vonzott településein – Nyírtelek és Nyírtura kivételével – mérsékeltebb az időskorúak aránya, kedvezőbb a megyei átlagtól is, ami magyarázza az
alacsonyabb halálozási arányszámokat. Itt a nagyváros környéki létből eredő
magasabb átlagéletkor még nem jellemző. A külső gyűrű településein viszont
csak Levelek, Napkor és Sényő értékei kedvezőek, a többi településen magas az
idős korúak aránya, s az öregedési index Kálmánháza esetében közel 90%.
Mind Nyíregyházán, mind a belső gyűrű településein mérsékeltebb a gyermekkorúak aránya – kivétel Kótaj -, magasabb a felnőtt korúaké, mint a megyei
átlag. Ebben szerepe van a vándorlási többletnek is, hiszen a felnőtt korúak
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adják a vándorlások jelentős hányadát. Ellentmondásos a helyzet az idős korúak
arányát tekintve, a települések felében meghaladja a megyei átlagot, melynek
következtében az öregedési index is magasabb, bizonyítva, hogy a migráció
hatása nem domináns. A kedvezőtlen értékeket magyarázhatja, hogy a korábbi
évtizedek (1970, 1980) idevándorlói ma már az idős korúak nemzedékét gyarapítják, amit az újonnan betelepülők nem tudnak ellensúlyozni. E tendenciák
alapvetően meghatározhatják az egyes települések aktív keresőinek számát és a
foglalkoztatottak nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlását.
A külső gyűrű településein magasabb a gyermek korúak arány mint a megyei átlag, azonban ez rendkívül magas 65 év feletti korosztállyal társul, s így
az eltartottsági index is kedvezőtlenebb.
4. A foglalkoztatottak gazdasági aktivitása
A rendszerváltozás óta a gazdasági aktivitásban kedvezőtlen átrendeződések következtek be. Nyíregyháza foglalkoztatásban betöltött kiemelkedő szerepét jól mutatja, hogy a megyei foglalkoztatottak (157445 fő) közel 30%-nak
(44230 fő) a megyeszékhelyen van a munkahelye. A népesség gazdasági aktivitása városrészenként is igen eltérő, átlagosan a 14-64 évesek 47%-a foglalkoztatott. A legmagasabb (52%) a lakótelepeken (pl. Örökösföld, Érkert stb.), legalacsonyabb (29%) a szociálisan legkedvezőtlenebb helyzetű Huszártelepen. Az
alacsonyabb foglalkoztatási arány jellemzően magasabb mértékű munkanélküliséggel társul, következményei azonban ettől jóval összetettebbek mind társadalmi, mind gazdasági vonatkozásban.
A gazdaságilag aktívak népességen belüli aránya Nyíregyházán a legmagasabb 37,8%, több mint 11% ponttal meghaladva a megyei átlagot (26,7%), és a
vizsgált települések átlagát (26,9%). A 3. sz. táblázat adataiból jól megfigyelhető,
hogy az egyes településeket milyen mértékű differenciáltság jellemzi. A belső
gyűrű négy településének átlaga (30,5%) mintegy 7%-kal magasabb a külső gyűrű településeinek átlagától (23,8%), mely a megyei átlag alatt volt 3%-kal (3. sz.
táblázat). E rendkívül alacsony értékek Buj és Nagycserkesz esetében a legkirívóbbak (18,4 ill. 18,1%), de Levelek és Sényő adatai is átlag alattiak. A belső
gyűrű települései közül kiemelkedett Nyírpazony (33,3%) és Nyírtelek (31,7%)
foglalkoztatottsági mutatója, melynek magyarázatát a gazdasági ágak szerinti
foglalkozási megoszlásban találjuk meg. Nyírpazonyban a legmagasabb a szolgáltatásban dolgozók aránya az összes foglalkoztatotton belül – különösen a kereskedelmi szolgáltatásokban -, míg Nyírtelken a gépipar súlya (40,5%) jelentős,
ahonnan nem hiányzik a külföldi tőkeérdekeltség sem. A foglalkozási szerkezet
átalakulása és mai képe hasonló az országos és megyei tendenciákhoz, s azon
település kiugró értékei (pl. Kótajban a foglalkoztatottak 10,1%-a, Kálmánházán
23,7%-a, Nagycserkeszen 30,6%-a a mezőgazdaságban dolgozott stb.) érdemben
nem módosítják az összképet. Kivételt képez a szolgáltatások tekintetében a ki181
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alakult helyzet, mely szerint Nyíregyházán a legmagasabb, közel 73%, meglepő,
hogy a belső gyűrű négy településen csak 58,3%, ami elmarad a megyei átlagtól
is, hasonlóan alacsony a külső gyűrű településein, mindössze Napkor adatai magasabbak a megyei átlagtól, s mutathatja – többek között – a szuburbanizációs
folyamatok gyengeségét és deformáltságát (Kókai S. 2005).
A kilencvenes években a gazdasági aktivitásban kedvezőtlen átrendeződések következtek be, ami a Nyíregyháza körül elhelyezkedő településeket az
átlagosnál kisebb mértékben érintette. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a
gazdaságilag aktívak népességen belüli aránya 1990-2001 között 41%-ról 33%ra mérséklődött. Nyíregyházán ez az arányszám 45%-ról 42%-ra módosult, a
vizsgált településeken 43%-ról 34%-ra csökkent. A gazdasági aktivitás csökkenésével összefüggésben egy igen jelentős foglalkozási átrétegződés is bekövetkezett, melyben markáns különbségek csak Nyíregyháza és a többi település
viszonylatában fogalmazhatók meg. Vizsgálatunk szempontjából jelentősebb a
munkanélküliség és a vállalkozói szféra aktivitása.
Az 1990-es évek elején megjelent nyílt munkanélküliség Szabolcs-SzatmárBereg megye lakosságát az átlagosnál nagyobb mértékben sújtotta és sújtja
jelenleg is. A megyében 2002 végén a regisztrált munkanélküliek a munkavállalási korú állandó népesség 9,3%-át adták. Köztudott, hogy a munkanélküliség
olyan tényező, mely társadalmi-gazdasági szempontból is hátráltató tényezője
lehet egy terület gazdasági fejlődésének. A mikrorégióban a megyei átlagtól
jobb a helyzet (3,1%), s a községekben is csupán fele (5,0%) a többi megyei
községek átlagának. A munkanélküliségi arányokban kialakult különbség az
utóbbi öt évben jelentős mértékben nem módosult, a települések közötti differenciák alig változtak (4. sz. táblázat). Levelek, Sényő és Nagycserkesz magasabb értékei arra vezethetők vissza, hogy az ott működő vállalkozások nem
képesek kellő számú munkahelyet teremteni, illetve a munkaerőpiacról kiszorult
rétegek elhelyezkedési esélyei minimális képzettség és szaktudásbeli hiányosságok miatt kedvezőtlenek. Hasonló tendenciák Buj esetében is megfigyelhetőek, s bizonyára nem lehet véletlen, hogy az ún. tartósan munkanélküliek aránya
e községekben a legmagasabb. A regisztrált munkanélküliek arányának változása övezetes, illetve szoros korrelációt mutat a központhoz fűződő kapcsolatok
mélységével. Ezzel indokolhatók Nyírpazony, Nyírtura, Kótaj és Nyírtelek
települések alacsony értékei.
5. A foglalkoztatottak ingázása
Az urbanizációs folyamat mérésének és feltárásának egyik fontos eleme a
munkahely-lakóhely kapcsolatok jelentős mértékű átalakulása, különös tekintettel a potenciálisan „szuburbán” települések és Nyíregyháza vonatkozásában.
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Nyíregyháza
Apagy
Buj
Kálmánháza
Kótaj
Levelek
Nagycserkesz
Napkor
Nyírbogdány
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtura
Sényő
Összesen

Település
neve
2004
1306,1
882,7
861,2
743,1
969,1
864,7
735,9
924,4
1058,5
1034,2
1014,9
965,1
866,2
1127,1

2001
959,1
616,7
637,9
574,7
727,5
641,4
547,1
654,4
775,3
745,1
738,2
699,9
604,4
885,2

2001
428,8
227,8
182,4
199,7
228,2
218,7
139,2
222,9
248,3
292,2
280,1
257,3
198,8
381,2

2004
588,8
337,1
266,2
264,4
322,6
300,0
195,4
315,5
352,9
421,7
387,2
363,2
292,6
531,9

1 adózóra jutó
jöv

1 lakosra jutó

Személyi jövedelemadó (ezerFtban)

db
282
174
140
161
161
163
210
210
186
248
206
197
188
267

2001
db
324
235
173
201
218
209
249
253
219
301
249
261
231
300

2004

Szgk.(1000
főre)

db
4365
11
10
6
122
67
9
36
61
120
127
55
15
5004

%
10,5
1,3
1,0
0,8
9,1
8,1
1,3
2,9
6,4
10,1
5,4
9,9
3,4
8,0

Változás 19952003

Lakásállomány
4
v.több

2000-2003
2846
1098
13
9
8
0
16
1
41
15
28
4
8
3
56
18
27
8
60
39
55
24
18
6
13
5
3181
1230

száma

Épített lakás

2001
2,8
6,1
7,8
3,5
4,5
7,3
5,4
3,9
5,3
3,9
4,2
6,1
7,8
4,9

2004
3,1
5,6
6,5
5,1
4,6
8,4
6,9
5,1
4,5
3,8
4,7
6,1
8,3
5,0

Össz.lak.
%-ban

180
napon
túl
2004
37,2
46,5
58,8
30,8
46,2
36,6
60,1
27,9
38,5
37,8
39,6
55,1
56,1
40,1

Munkanélküliség

4. táblázat. A népesség jövedelemviszonyait tükröző néhány mutató 2001-2004

2003
15045
114
100
78
231
135
56
207
167
272
356
112
65
16738

Váll.száma

2003
129,1
49,7
40,7
37,4
50,5
45,3
30,3
54,3
54,3
83,1
49,6
61,9
47,1
115

1000
lakosra

Vállalkozói aktivitás
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Nyíregyháza dinamikus fejlődésének eredménye: vonzáskörzetének növekedése és a környező településekkel egyre szorosabb, intenzívebb kapcsolatrendszer
kiépítése, mely akkor következett be (1970-es évek), amikor a mikrorégió szabad
munkaerő feleslege és a zömében ipari munkahelyek munkaerőigénye találkozott.
A 3. sz. táblázat adatait úgy állítottam össze, hogy 2001-ben megvizsgáltam a
népességszám változását, az aktív keresők számát és az ingázók összességét, úgy,
hogy külön kiemeltem a Nyíregyházára ingázókat. A települések adatait összegezve vonzásintenzitási fokozatokat állítottam fel, melyeket térképen is ábrázoltam (1. sz. térkép), ennek alapját a Nyíregyházára ingázók összes aktív keresőkhöz viszonyított aránya képezte, de figyelembe vettem a Nyíregyházára ingázás
mértékét, és azt, hogy az adott település aktív keresőinek hány százaléka ingázik.
A részletes elemzés szétfeszítené e dolgozat terjedelmi korlátait, néhány fontos
összefüggés elemzése azonban elkerülhetetlen.

1. térkép. Nyíregyháza munkaerő vonzása (2001)

A táblázat adataiból is egyértelmű, hogy a vonzásintenzitás markánsan átalakult. Összehasonlításul bemutatom az 1980. évi vonzásintenzitást térképet is
(2. sz. térkép). 1980-ban Nyíregyházán 67225 db munkahelyet tartottak nyilván,
melyből a helyben lakó aktív keresők száma 48693 fő volt, a városba bejárók
száma 18532 fő (27,5%), s Nyíregyházáról mindössze 1900 aktív kereső járt el
más településekre dolgozni. A bejárók 91%-a (16849 fő) 62 db SzabolcsSzatmár-Bereg megyei településről érkezett. A 2001. évi népszámlálás vonatkozó adatai alapján megállapítható, hogy mind az aktív keresők, mind az ingázók
száma jelentősen, mintegy 1/3-dal csökkent. 2001-ben Nyíregyházán 53871 db
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munkahelyet tartottak nyilván, ahol 41871 aktív kereső Nyíregyházáról, 12000
fő pedig zömében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeiről járt be, ekkor
Nyíregyházáról 2359 fő járt el más településekre dolgozni. A bejárók közel
75%-a (8929 fő) 36 db Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településről érkezett.
Az ingázók arányának és számának csökkenése nem volt arányos, az egyes
településeket sem egyformán érintette, melynek eredményeként Nyíregyháza
vonzáskörzete zsugorodott, a vonzásintenzitás azonban továbbra is erős maradt.
A megyében ingázó foglalkoztatottak közül minden harmadik (12 ezer fő) Nyíregyházán talált magának munkát. Az általunk vizsgált településekből ingázók
száma kevesebb lett, de az összes foglalkoztatotton belüli arányuk magas, a
többi községét jóval meghaladó maradt. A város vonzáskörzetéhez kapcsolódó
25 község aktív keresőinek (13080 fő) több mint 50%-a (6604 fő) 2001-ben is
más településen jutott munkához. Az általunk vizsgált települések ingázóinak
90%-a (4551 fő) Nyíregyházára jár, melyek között jelentős differenciák figyelhetők meg (1. sz. térkép).

2. térkép. Nyíregyháza munkaerő vonzása (1980)
Az első csoportba azokat a településeket soroltam (5 db), ahonnan az aktív
keresők több mint 50%-át Nyíregyházán foglalkoztatták, s a vonzásintenzitás
erejét mutatja, hogy az összes ingázók 82-96%-a Nyíregyházára járt rendszeres
gyakorisággal (3. sz. táblázat). A csoporton belül a legmagasabb értéket
Nyírpazony (61,2%) és Kótaj (55,1%) érte el, ami mutatja, hogy a két település
aktív keresőinek több mint fele Nyíregyházán dolgozott, s az összes ingázóik
93-96%-a. A csoport másik két települése (Nyírtura és Nyírtelek) is igen szorosan kapcsolódott Nyíregyházához, s meglepő módon az 50%-os határértéket Buj
185

Kókai Sándor

település adatai is elérték. A munkaerővonzás mellett más adatok is a települések szoros kapcsolatrendszerét támasztják alá. Egyrészt az alap- és középfokú
oktatási intézményekbe járók magas száma (pl. Nyírtelekről 512 tanuló,
Nyírpazonyból 323 tanuló, Kótaj 265 tanuló, Nyírtura 158 tanuló, Buj 101 tanuló stb.), másrészt a rendkívül kedvező közlekedésföldrajzi helyzet (Kókai S.
2003). A települések központjai 10-14 km távolságra vannak Nyíregyházától,
mind a vasúti, mind a menetrendszerinti autóbuszjáratok száma magas.
A második csoportba került települések (5 db) esetében csökken a vonzásintenzitás, de még mindig az aktív keresők 40-50%-át Nyíregyházán foglalkoztatják, s az összes ingázók 85-95%-a Nyíregyházára járt rendszeresen. A csoporton belül a legmagasabb értéket Sényő és Napkor (46,9% ill. 43,8%) érte el,
míg az ingázókból a Nyíregyházára bejárók aránya Kálmánházán (95,1%) és
Nagycserkeszen (93,9%) volt a legmagasabb. A munkahelyi adatok mellett az
oktatási intézményekbe bejárók magas száma (Napkor 279 tanuló, Nagycserkesz 122 tanuló, Kálmánháza 121 tanuló, Apagy 114 tanuló, Sényő 82 tanuló) e
csoportnál is szoros, mély és sokoldalú kapcsolatrendszert feltételez.
Az első két csoportba sorolt településeknek a megyeszékhelyhez történő
szoros kötődését az is mélyíti, hogy a szolgáltatások zömét is Nyíregyházán
veszik igénybe. A pénzintézeti, hivatali és adminisztratív kapcsolatok (pl. okmányirodai, munkaügyi, földhivatali stb.) mellett az egészségügyi (pl.
járóbeteg-szakellátás, kórház, gondozóintézetek stb.) és oktatási intézmények
nagyfokú megyeszékhelyi koncentrációja, az ellátás körzetesítése szintén erősíti
a központhoz történő kötődést.
6. A népesség iskolai végzettsége
A XX. század második felére Nyíregyháza iskolaváros lett, napjainkban
több mint tizenötezer főiskolás tanul a városban, és legalább ugyanennyien az
alap- és középszintű oktatásban. A lakosság iskolázottsági színvonala folyamatosan emelkedett, s 2001. február 1-én végzett népszámlálási adatok kedvező
értékeket mutatnak, mind a foglalkoztatottakra, mind az összlakosságra vetítve.
A folyamat egyértelmű, csökkenő azok száma, akik csak 8 osztályt végeztek,
rohamosan emelkedik a felsőfokú végzettségűek aránya, Nyíregyháza és a községek között azonban a különbségek meglehetősen nagyok, a Nyíregyházán
élők kiugróan jobb iskolázottsági szintje mellett.
Az iskolai végzettség bemutatására többféle adatsor (pl. 7 évesnél idősebb
népességre, munkanélküliekre, foglalkoztatottakra, megfelelő korúakra vetítve
stb.) áll rendelkezésünkre, melyek közül leggyakrabban a foglalkoztatottak
iskolai végzettségét használják, végeredményben itt hasznosul legintenzívebben
a megszerzett tudás. A 3. sz. táblázat vonatkozó adatsoraiból megállapíthatjuk,
hogy 15-64 éves korosztály több mint 99%-a elvégezte az általános iskolát.
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Mindössze néhány százalék tizedpont különbségek adódnak a 8 osztálynál alacsonyabb végzettségűek tekintetében. Jelentősebb különbségek – a foglalkoztatottak iskolázottságát tekintve – a magasabb iskolai végzettségűeknél mutatkoznak. Természetes, hogy Nyíregyháza minden tekintetben a legkedvezőbb értékekkel rendelkezik, míg a belső és a külső gyűrű településeinél differenciáltabb
képet rajzolhatunk.
Meglepő, hogy a belső gyűrű foglalkoztatottjainál a megyei átlagtól is magasabb a csak 8 osztályt végzettek aránya (25,2%) és a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők (40,3%) száma. Az sem véletlen, hogy az érettségizettek
(24,2%) és a diplomások (9,6%) aránya nem csak Nyíregyháza, hanem a megyei értékek alatt (30% ill. 15,9%) van. Igen markáns a különbség a megyeszékhely és a vizsgált településeken élő foglalkoztatottak felsősfokú végzettséggel rendelkezők arányát tekintve (25% ill. 9,6%). Ez nem véletlen, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felsőfokú végzetséggel rendelkező lakosságának
40%-a Nyíregyházán él, s a foglalkoztatottak 26%-a vezető, értelmiségi és 24%a szellemi foglalkozású volt (KSH 2001). Összehasonlításul a belső gyűrű négy
településén 11% vezető, értelmiségi, s 15,7%-a szellemi foglalkozású, a megyében -18,1% ez az arány mindkét relációt tekintve. Mindez meghatározó a jövedelemviszonyok tekintetében is.
7. A jövedelemviszonyok alakulása
A kedvezőbb foglalkoztatási helyzet a demográfiai tényezőkkel együtt összességében jobb jövedelmi viszonyokat eredményez, mint a megye többi részében
együttesen. A megtermelt személyi jövedelem és az ingázók aránya között szoros
korreláció van, mely értelemszerűen tükröződött a foglalkozási szerkezetben is.
Nyíregyházán a népesség egészére (egy állandó lakosra) vetítve az SZJAköteles jövedelem 2001-ben is meghaladta mind a megyei, mind a regionális
értéket, a vizsgált települések körében pedig a legalacsonyabb Nagycserkesz
értékeinek 3,1-szerese volt (4. sz. táblázat). Az adóköteles jövedelem tekintetében
2004-re sem történt változás. Nyíregyházán 588,8 ezer Ft/fő, a nyíregyházi kistérségi átlag 533,9 ezer Ft/fő, mely magasabb a megyei (365,1 ezer Ft/fő) és az
Észak-alföldi Régió átlagától (416,9 ezer Ft/fő). A vizsgált települések tekintetében figyelemre méltó, hogy a megyei átlagot csak Nyírpazony (421,7 ezer Ft/fő)
és Nyírtelek (387,2 ezer Ft/fő) haladta meg, Nyírtura (363,2 ezer Ft/fő) pedig
megközelítette azt. Ez abból ered, hogy a vizsgált települések közül itt a legnagyobb a foglalkoztatottak aránya, akik kiugróan nagy része dolgozik a tercier
szektorban, jelentős jövedelemmel, de mérsékelt eltartási kötelezettséggel. Az egy
adófizetőre vetített adóköteles jövedelem értékei hasonló szóródást mutatnak,
érzékeltetve, hogy a nagyváros közelsége lényegesen javítja az ott élők jövedelmi
pozícióját. Nyírbogdány esetében a jövedelemviszonyokra egyértelműen pozitív
hatást gyakorol a MOL telephelye és az ott dolgozók magasabb fizetései. Nem
187

Kókai Sándor

hagyható figyelmen kívül, hogy Nagycserkesz és Kálmánháza adatai a legalacsonyabbak a vizsgált települési körben, alig meghaladva a megye községeinek átlagát, újabb bizonyságát adva annak, hogy a településeket még nem alakította át
markánsan a szuburbanizációs folyamat. A többi település jóval előnyösebb pozícióban van e tekintetben is, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyéb falvai.
Nem elhanyagolható tény, hogy a Nyíregyházára bejárók több mint 20%-át
(3. sz. táblázat). Nyírtelek, Kótaj, Nyírpazony és Nyírtura adja, s ilyen mértékű
és mélységű kapcsolatrendszer nyilvánvalóan hatással van a bejárók szemléletére is, ami számos olyan tényező erősödésével jár e településeken, amelyek a
jövedelemviszonyokra kedvezően hatnak.
7.a. A személygépkocsi-állomány változása
A vizsgált települések esetében a jövedelmi viszonyok megítéléséhez olyan
mutatókat is fel lehet és kell használni, amelyek nem annyira egyértelműek,
mint az adóköteles jövedelem, azaz forintban nem számszerűsíthetők. Az életminőséget, illetve annak anyagi tényezőit jelzi a lakosság tulajdonában lévő
nagyértékű, tartós fogyasztási cikkek mennyisége és értéke. Ehhez általában az
1000 főre vetített személygépkocsi-állományt veszik alapul. Az elmúlt évtizedekben rendkívül dinamikusan bővült a gépkocsipark, ami a korábbiaknál gyakoribbá teszi a személygépkocsik használatát a mindennapi közlekedésben.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye személygépkocsi-állománya 2002. év végére a tíz évvel korábbi 80 ezerről 122 ezerre, a nyíregyházi településegyüttesben 27 ezerről 38 ezerre növekedett. Az általunk vizsgált 13 településen
ez a növekedés még dinamikusabb volt, 1992-ben 29885 db, 2004-ben 46289
db személygépkocsit tartottak nyilván. A személygépkocsi-állomány növekedése 2001-2004 között is, a korábbi időszaknak megfelelően, differenciáltan következett be (4. táblázat), melynek eredményeként átlagosan 302 db személygépkocsi jutott 1000 lakosra. Nyíregyházán 324 db, a községekben 240 db, de
Nyírpazony esetében 301 db, Nyírtura (261 db), Napkor (253 db), Nyírtelek
(249 db) és Nagycserkesz (249 db) is meghaladta a községi átlagot. Rendkívül
alacsony ez az érték Buj (173 db), Kálmánháza (201 db) és Levelek (209 db)
esetében. A 4. sz. táblázat adataiból látható, hogy az utóbbi években jelentősen
(15-30%-kal) nőtt a személygépkocsi-állomány mindegyik településen (legnagyobb mértékben Nyírturán) ez azonban csak akkor jelenti a jövedelmiszínvonal emelkedését, ha egyben javul a gépkocsi-állomány életkora is.
7.b. A lakásállomány jellemzői
A lakásállomány témakörén belül az épített lakások arányát célszerű vizsgálni
– amely jó tájékoztatást nyújt a régió vonzóképességéről, differenciált jövedelemviszonyairól és fejlődési dinamikájáról. Mind a megyeszékhely, mind a vizsgált tele188
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pülések – kivétel Kálmánháza, Nagycserkesz, Buj, Apagy – lakásállománya dinamikusabban bővült a megyei átlagnál. A 2000-2003-ban épült lakások arányát
vizsgálva megállapítható, hogy a megyei lakásépítések közel ¼-e zajlott Nyíregyházán (2846 db), míg a vizsgált településeken összesen 335 db lakást építettek.
Ezek a népességi arányt figyelembe véve az átlagosnál intenzívebb építéseket jeleznek, különös tekintettel Kótaj (41 db), Napkor (56 db), Nyírpazony (60 db) és Nyírtelek (55 db) településekre (4. táblázat). Hosszabb időintervallumra vonatkoztatva,
hasonló tendenciák jellemzőek (pl. 1990-2004 között Nyíregyháza és Nyírpazony
2004 évi lakásállományának 18-18%-a épült, Nyírtura esetén 16%-a, míg Nagycserkesz (6,8%) és Kálmánháza (7,5%), ettől jóval elmaradt stb.).
A épített lakások egyre több szobaszámmal készülnek. A 4 és több szobával építettek aránya a régióban magasabb mint a megyei átlag. A vizsgált településeken 2000-2003 között összességében minden harmadik lakás (38%) 4 és
több szobával épült. Nyíregyházán az érték 38,3%, míg a többi települések (12
db) 39,4%, azonban egyértelmű, hogy polarizáció érvényesül. Addig amíg Buj
településen egyetlen egy ilyen lakás sem épült, Kálmánházán is csak egy a 16
db épített lakásból, Apagyon (69%), Nyírpazonyban (65%) és Nyírtelken
(43,6%) az átlag feletti százalékos arány jellemző. Okkal feltételezhetjük, hogy
az alacsony értékekkel jellemezhető településeken a szuburbanizáció ilyen jellegű hatása sem érvényesül. A részletes elemzés helyett utalnom kell még arra a
tényre, hogy a 2004. évi lakásépítések jól jelzik a folyamatok differenciált megjelenését (pl. Apagyon mindkét új lakás 4 szobánál többel rendelkezett, Napkoron 23 új lakásból 10 db, Nyírbogdányban 9 új lakásból 5 db, Nyírturán 10 új
lakásból 6 db, Sényőn 4 új lakásból 3 db épült négy vagy több szobával stb.).
Az említett településeken 2004-ben több négy vagy több szobás lakást építettek,
mint az előző három évben együttvéve.
8. A működő vállalkozások sajátosságai
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egyéni vállalkozások aránya
(62,9%) meghaladja az országos értéket, kis mértékben a regionális mutatót is.
A jogi személyiségű vállalkozások rendkívül alacsony aránya (37,1%) a megyében a vállalkozások gyengeségére és a lakosság anyagi helyzetére is utal. Az
általam vizsgált településeken (13 db) és a nyíregyházi kistérségben az egyéni
(54,8%) és a társas (45,2%) vállalkozások aránya az országos tendenciáknak
megfelelő. Nyíregyházán a megye vállalkozásainak közel 40%-a található, melyek a megyei jegyzett tőke 40%-át kötik le, és a megye összes árbevételének
50%-át állítják elő. A vizsgált településeken működő vállalkozások (16938 db)
közel 94%-a nyíregyházi székhelyű.
A demográfiai folyamatokban kitüntetett szerepe van a vállalkozások ezer
lakosra jutó számának, mely 2003 végén átlagosan 115 db volt, 1,8-szerese a
megyei átlagnak. Nyíregyháza vállalkozási sűrűsége az 1000 lakosra jutó vál189
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lalkozások száma (129,1) alapján meghaladja az országos átlagot, s kétszerese a
többi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei város átlagának (Dajka J. – Malakucziné
Póka M. 2003). A lakosságszámhoz viszonyítva magas a vállalkozási sűrűség
Nyírpazony (83,1), Nyírtura (61,9), Napkor (54,3) és Nyírbogdány (54,3) településeken. A vállalkozások területi koncentrációját vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy meghaladja az országos átlagot, és a többi ÉK-magyarországi megyeszékhely és szűkebb térsége közötti eltérést is.
Figyelemre méltó, hogy a működő vállalkozások ágazatok szerinti megoszlása eltér a makrorégió értékeitől és a megyeitől. A hazai, a megyei és regionális
átlagtól alacsonyabb a mezőgazdasági vállalkozások részaránya, az ipar súlya
szintén valamivel alacsonyabb, az építőipar jelentősége viszont jóval magasabb.
A szolgáltatásokban működő vállalkozások megoszlását tekintve a gazdasági
szolgáltatások (pl. ingatlanügyletek stb.) területe az ahol a kiemelkedő arány
szembetűnő.
9. Összegzés
A demográfiai tendenciák a XXI. század elején számos ponton jelentenek
alapvető kihívásokat a városok számára. Nyíregyháza hosszú távú fejlesztési
stratégiáját több esetben módosították, átértékelték, a 2000. január 31-én elfogadott verzió szerint a népességszám előre láthatólag 2010-re 112000 főre,
2020-ra pedig 110 ezer főre fog csökkenni. Nyíregyháza Településszerkezeti
Tervét 2005 májusában fogadta el a város közgyűlése, melynek második fejezetében a Népességprognózis címszó alatt a következőket olvashatjuk: „… Nyíregyháza 2010-re ill. 2020-ra várható népességprognózisa kedvező esetben a
2001. évi népességszám (117002 fő) körüli érték…” Ugyanez a határozat 4.7
fejezetében kismértékben ellentmondó állásfoglalást találunk, itt a tervezők
2020-ra 125 ezer fős lakónépességgel számolnak. A Fömterv által készített
prognózis (A, B, C változat) hasonlóan bizonytalan (pl. 2020-ra 112 ezer, 122
ezer és 127 ezer fős népességgel számol stb.), ami nem véletlen. Az országos
tendenciával ellentétben Nyíregyházán egészen 2001-ig nőtt a népesség, a növekedés azonban napjainkra csökkenésre váltott, melynek okai a természetes
fogyásban és a születések számának – nyugat-európai tendenciáknak megfelelő
– mérséklődésében keresendő.
Azonban Nyíregyházán a bevándorlások számának növekedése várható, az
M3-as autópálya megépülése, az előkészítés alatt álló városi beruházások, az új
ipari park létesítése mind olyan tényező, mely vonzóvá teheti a várost a környező agy akár távolabbi településeken élők számára. A lakosság átlagos iskolai
végzettségének a magasabb irányba történő eltolódása szintén a megyeszékhelyre történő beköltözések számát fogja emelni. E hatások azonban nagyon nehezen prognosztizálhatók és sok bizonytalanságot rejtenek magukban.
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5. táblázat. Nyíregyháza és a szuburbium néhány településének
várható népességszáma 2025-ig
Év
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Nyíregyháza
A vált.
B vált.
116190
116743
115842
117007
115494
117592
115841
118180
116188
118771
116537
119364
117120
120319
117705
121282
118294
122252
118885
123230
119480
124216
120077
124837
120677
125461
121281
126089
121887
126719
122497
127353
122742
127989
122987
128629
123233
129272
123479
129919
123726
130568

Nyírpazony
3305
3338
3371
3405
3439
3473
3491
3508
3526
3543
3561
3579
3597
3615
3633
3651
3651
3651
3651
3651
3651

Kótaj
4620
4666
4713
4760
4807
4855
4880
4904
4929
4953
4978
5003
5028
5053
5078
5104
5104
5104
5104
5104
5104

Kálmánháza
2086
2086
2086
2096
2107
2117
2128
2139
2149
2160
2171
2182
2193
2204
2215
2226
2237
2248
2259
2271
2282

Az agglomeráció településeinek esetében kevesebb a bizonytalanság, a
népesség alakulását elsősorban a szuburbanizáció határozza meg. A városban
családot alapító, de a magas lakásárak következtében az agglomerációba kényszerülő fiatal korosztály a belső gyűrű településeinek lakónépességét fogja tovább növelni, különösen Nyírpazony és Nyírtura esetében. A külső gyűrű települései közül Napkor és Nyírbogdány valamint Kálmánháza esetén ez a hatás
később, de nagy valószínűséggel jelentkezni fog 100-200 fős gyarapodást eredményezve (5. táblázat). A többi település esetében jó esetben is csak stagnálás
prognosztizálható. Az agglomerációban a szuburbanizáció és a beköltözések
száma fogja elsősorban meghatározni a népességszám alakulását, mely az általános tendenciától eltérően valószínűleg ellensúlyozni tudja a népességfogyást,
és lassú növekedést eredményezhet a nyíregyházi településegyüttesben.
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AZ IFJÚSÁGI TURIZMUS KUTATÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI HATÁR MENTI RÉGIÓKBAN
ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ (SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE) –
KÁRPÁTALJA (UKRAJNA) – SZATMÁR MEGYE (ROMÁNIA)

KOMÁROMI ISTVÁN

I. Bevezető
Az ifjúsági turizmuskutatás célja az ifjúsági, s ezen belül is elsősorban a
középiskolás korosztály üdülési és pihenési szokásainak a megismerése. A
gyermekek és a fiatalok számára szervezett és részvételükkel zajló speciálisabb
programokkal valamint a turisztikai termék sajátos jellemzőivel az idegenforgalom egyik külön formáját jelenti az ifjúsági turizmus. Az ifjúsági turizmus feltételeinek és lehetőségeinek a – kistérségi, megyei, s majd esetlegesen regionális és országos illetve határokon is átnyúló nemzetközi szintű - felmérése alapján javaslatok készülhetnek az idegenforgalom különböző szintű fejlesztési
koncepcióihoz, hogy – többek között az ifjúsági korosztályt tekintve is – javuljon és fejlődjön az érintett térségek-területek fogadókészsége.
Az ifjúsági turizmuskutatás térbeni kiterjedését tekintve jelenleg konkrétan az
Észak-alföldi régió egyik megyéjéhez (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) kapcsolódik, melyet összehasonlító jelleggel kiegészít az ország más régiói illetve megyéinek településein (Észak-Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Szerencs,
Közép-Magyarország, Fejér megye – Enying, Dél-Magyarország, Baranya megye –
Pécs) valamint a „kutatott” megyével határos határon-túli területeken (Ukrajna,
Kárpátalja, Beregszászi-járás – Beregszász, Románia, Szatmár megye – Szatmárnémeti) szintén az adott korosztály körében elvégzett felmérés is!
II. Az ifjúsági turizmus
A gyermekek és fiatalok számára szervezett és részvételükkel zajló speciálisabb programokkal valamint a turisztikai termék sajátos jellemzőivel az idegenforgalom egyik külön formáját jelenti az ifjúsági turizmus. Az ebben érintett
korosztály komforttal és kényelemmel kapcsolatos elvárásai általában kisebbek,
ugyanakkor lényegesen nagyobb aktivitást és színesebb programot - például
hazai és nemzetközi vízi- és kerékpáros túrák, ökoturisztikai programok vagy
éppen iskolai osztálykirándulások, stb. - kívánnak, amelyek általában nem csak
egyszerűen a kikapcsolódást szolgálják, hanem ismeret- és tapasztalatszerző,
bővítő funkciójuk is van. (BODNÁR L. 2000.)
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III. Az ifjúsági turizmus kutatás néhány tartalmi-módszertani eleme
1. Az ifjúsági életkorhatár kérdése
Kérdésként merülhet fel, hogy ha az ifjúsági korosztályról, a fiatalokról beszélünk, akkor hol, mely életkori szakasznál-szakaszoknál húzhatjuk meg a
korosztályos határvonalat?
 Az Európa Bizottságnak az Európai Kormányzásról szóló un. „Bizottsági
Fehér Könyv” c. munkájához szervesen illeszkedő, s az ifjúságpolitikával foglalkozó „Fehér Könyv” c. anyagában „A fiatalok jelen esetben a 15-25 év közötti korosztályt jelölik, a Parlamentnek és a Tanácsnak az Ifjúság 2000-2006
programra vonatkozó döntésével megegyezően”.
 Az „Előterjesztés a Kormány részére az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról szóló törvényről” c. – jelenleg még nem hatályos – törvénytervezet
értelmező rendelkezésében „a, gyermek: a 14 év alatti személy”, b, fiatal: a 1430 év közötti személy,” c, ifjúság: az a,-b, pont szerinti gyermek és fiatal”!
Kutatásaim alanyaiként az ifjúsági korosztály 15-19. éves középiskolás generációját választottam. Úgy gondolom, hogy e speciális tartalmú és eltérő igényeket támasztó réteg helyzetének és lehetőségeinek - korosztály-specifikus fogyasztói felmérésen alapuló - sokoldalú feltárásával hozzájárulhatunk a számukra még vonzóbb programok kialakításához. Ez szerepet játszhat környezetünk
értékeinek még jobb megismertetésébe/megismerésében, az ahhoz való pozitív
attitűd, érzelmek alakításában, s nem utolsósorban a jövő turistájának környezettudatos és hagyománytisztelő neveléséhez is.
2. A kutatásban érintett résztvevők mintája - kutatási lehetőségek és megoldások a szomszédos országokban
A kutatásban-felmérésben részt vevők mintájának a meghatározása a kérdőíves felmérésnek mindig az egyik kritikus pontja.
A mintavétel körébe beletartozik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyakorlatilag összes 15-19. életév közötti, különböző középiskolákba járó diákja, fiatalja.
(A megyében élő 15-19 éves korosztály teljes létszáma 2004. évi adatok alapján
43 278 fő!) Ennek teljes létszáma - a rendelkezésre álló legfrissebb statisztikai
adatok alapján – 31 655 fő. Ahhoz, hogy az ifjúsági korosztály vizsgált szegmensét illetően megjelenő vélemények és igények tekintetében a korosztály egészére
vonatkozóan helyes következtetéseket vonhassunk le, a megoldások közül a véletlen alapú reprezentatív mintavételi arányt tekintve lehetségesek az alábbiak:
 A megye középiskolás tanulói közül minden 5.-et megkérdezve (6331 fő)
20%-os lehet a mintavételi arány;
 A megye középiskolás tanulói közül minden 10.-et megkérdezve (3165.5 fő)
9,9%-os lehet a mintavételi arány;
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 A megye középiskolás tanulói közül minden 15.-et megkérdezve (2110.3 fő)
6,6%-os lehet a mintavételi arány.
 A magyarországi un. „kontrol” régiókban illetve annak egyes megyéiben működő középiskolákat illetően az adott középiskola különböző tanulólétszámát
figyelembevevő vevő, s a megfelelő feldolgozhatóságot illetve értékelhetőséget
biztosító reprezentatív %-os értékek megállapításával történt-történik a felmérés!
 A megyével határos szomszédos országok (Románia és Ukrajna) határ-menti
térségeiben (Szatmár megye illetve Kárpátalja - Beregszászi-járás, melyek részei illetve tagjai a Kárpátok Eurórégiónak) végzett kutatás-felmérés a vizsgált
korosztályt illetően az adott térségben meghatározó szerepet betöltő középiskolák (Szatmárnémeti valamint Beregszász) fiataljainak a meghatározott körére
terjed ki! (Külön érdekessége e kategóriának, hogy a szatmári-szatmárnémeti
középiskola diákjai román, míg a beregszászi középiskola diákjai magyar nemzetiségűek illetve anyanyelvűek!)
A választott kutatási módszer
Alkalmazott kutatási módszerként - az ifjúsági korosztály turizmussal kapcsolatos érdeklődését, igényeit és elképzeléseit feltáró vizsgálatban - a kérdőíves felmérést választottam. A turizmus hatásainak vizsgálatában alkalmazott
módszereket illetően a szakirodalom fontos szerepet tulajdonít a kérdőíves felmérésnek, s hangsúlyozottan emeli ki azt, hogy e módszer fontos kutatási eszköz a turizmus fejlődésével és a turistákkal kapcsolatos attitűdök elemzésében:"
A felmérés alkalmas egy adott időpontban jellemző attitűdök megismerésére,
így a kapott eredmények a későbbiekben kiindulópontot jelenthetnek az attitűdökben végbement változások értékelésében is. Egy kérdőíves felmérés általában tükrözi egyrészt a hatásvizsgálatot vagy attitűdelemzést végző kutató előzetes hipotéziseit a várható eredményekkel kapcsolatban, de tartalmaznia kell
mindazon kérdéseket is, amelyek jelentősek az érintett közösség számára."(PUCZKO L. - RÁTZ T. 2001.)
IV. A „régiók Európája” – A Kárpátok Eurorégió
1. Európa – centralizmus vagy regionalizmus?
Kontinensünk jövője minden bizonnyal nem a nemzetállamok Európájaként
(centralizmus), hanem az azonos vagy hasonló gazdasági érdekeltségű – határ
menti – területekből kialakított vagy kialakítható régiók Európájaként (regionalizmus) képzelhető el. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy, az országhatárokon átívelő eurorégió alkalmas lehet az egyes államokon belüli illetve az államok közötti problémás helyzetek, s eddig esetleg meg nem oldott
konfliktusok kezelésére.
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„Az eurorégió olyan behatárolt földrajzi területet jelöl, amely egy, két vagy
több ország adott területeit foglalja magába, melyek megállapodtak abban, hogy
összehangolják tevékenységüket a határ menti térségek eredményesebb fejlesztése érdekében. Tehát ez egy olyan terület, ahol a kölcsönös interregionális vagy
határokat áthidaló (transznacionális) gazdasági, szociális, kulturális, illetve más
jellegű együttműködések léteznek kettő vagy több állam, illetve helyi önkormányzatok között.” (CARPATHIAN EURORÉGION 2001.)
2. A regionális és interrregionális kapcsolatok „legújabb-kori” történelmi
előzményei a Kárpát-medencében
Az 1990-es években Közép- és Kelet-Európában végbement társadalmipolitikai- és gazdasági rendszerváltozás egyik következményeként átrajzolódott
a Kárpát-medence politikai térképe is. Az egykori Szovjetunió utódállamaként
Ukrajna jelent meg a térségben, míg Csehország és Szlovákia szétválásával
előbbi kikerült, utóbbi pedig – Magyarország mellett – teljességében a Kárpátmedence országává vált. A jugoszláv államalakulat - drámákat és tragédiát sem
nélkülöző - felbomlásával hazánk déli határai mentén három, egymástól több
vonatkozásban is különböző ország kelt életre. Az említett országok politikai
rendszerének változása mellett – nyilvánvalóan azzal sok vonatkozásban összekapcsolhatóan - kiemelkedő jelentőséggel bírt az un. „vasfüggöny” megszűnése
illetve Ausztria 1995-ös belépésével az Európai Unió megjelenése a Kárpátmedencében. (A folyamat természetes következményeként 2004. május 1-től –
több más ország mellett – immár az Európai Unió tagjává vált Kelet-KözépEurópa államai közül Magyarország, Szlovákia és Lengyelország is!)
A lényeges és mélyreható politikai változások és átalakulás kedvezően hatott és felértékelte a Kárpát-medencei regionális együttműködés reális lehetőségeit, miután sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy az „összeurópai modellnek
nincs reális alternatívája”, s többek mellett a Kelet-Közép-Európai regionális
együttműködés is segítheti az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó államok
törekvéseit és szándékát!
Magyarország központi földrajzi fekvését és nyitott gazdaságát tekintve
érintett, s jelentős szerepet tölthet be mind a kistérségi, mind a nemzetközi regionális kooperációkat illetően valamint a Kárpát-medence országainak az azon
túlnyúló fejlesztési lehetőségeit illetően is. A Kárpát-medence mindegyik államát érintő és számos specifikumot megjelenítő legfontosabb stratégia kapcsolódási irányai – nyugat, észak, kelet és dél – közül a keleti legjelentősebb regionális kapcsolatrendszerét a szlovák-ukrán-román-magyar határvidék illetve a
Záhony-Csap-Ágcsernyő csomópont jelenti. Ez a – számos perspektívát magába
foglaló – térség a Kárpátok Eurórégió! (A keleti stratégiai kapcsolódási irány
egy másik nemzetközi együttműködési térsége a magyar-román határ mentén az
Alföldön jeleníthető meg!)
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3. A Kárpátok Eurorégió
A Kárpátok Eurorégió - az 1990-es évek változásai után - a kelet-középeurópai volt szocialista országok azon hasonló történelmi múlttal és tradíciókkal
összekötött térségeiből jött létre, amelyek az egyes országokban a periférián
helyezkednek el, s gazdasági-társadalmi fejlettségüket tekintve elmaradottnak
tekinthetők. A közös érdekek, a jószomszédi kapcsolatok és a béke fenntartásának a felismerése vezette az érintett országok politikusait a Kárpátok Eurorégió
1993. február 14-én Debrecenben történt létrehozásához.
(A Kárpátok Eurorégió megalakítását olyan kétoldalú – bilateriális jellegű együttműködések előzték meg, mint amilyen például a lengyelországi Krosnó
vajdaság és a szomszédos szlovákiai területek vagy az Ukrajnához tartozó Kárpátalja és Magyarország észak-keleti megyéi között jött létre. Megalakulásakor
a Kárpátok Eurorégió 53 000 km2 –es területet foglalt magába megközelítően 5
millió lakossal. Az alapító országok – Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna és
Magyarország – mellé 1997-ben csatlakozott Románia is, s a korábbi létrehozó
államok újabb önkormányzatainak (régiók, megyék, megyei jogú városok, vajdaságok, oblasztyok, városok) csatlakozásával a Kárpátok Eurorégió területe
napjainkban már több mint 141 485 km2-re terjed ki, s az itt élő lakosság száma
meghaladja a 14 794 858 millió főt, míg népsűrűsége eléri a 105 fő/km2-t!)
4. A Kárpátok Eurorégió szövetségének célja és missziója
A Kárpátok Eurorégió céljait – EU-konform „Alapszabály és Szervezeti és
Működési Szabály”-zata alapján az alábbiak szerint fogalmazza meg:
 „társadalmi, gazdasági, tudományos, ökológiai, oktatási, kulturális és sport
jellegű együttműködés elősegítése;
 „a határokon átnyúló projektek megvalósításának lobbytámogatása, kölcsönösségi alapú együttműködés a nemzeti intézményekkel és szervezetekkel.”
A Kárpátok Eurorégió alapdokumentumában foglaltak szerint a szövetség miszsziója a következő:
 „Az itt élő emberek életminőségének javítása, a béke megőrzése, a határ menti
lakosság jó kapcsolatainak kialakítása, megőrzése, a határok elválasztó szerepének csökkentése, a határok átjárhatóságának biztosítása.”
5. A Kárpátok Eurorégió Stratégiai Fejlesztési Programja
A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség EU-konform fejlesztési
stratégiája a szövetség társadalmi-gazdasági fejlesztési missziójának teljesítése
érdekében célkitűzéseit a prioritásokat és a területfejlesztési célkitűzéseket figyelembe véve több – szám szerint VII, a közlekedési kapcsolatokkal, a versenyképes gazdasági szerkezettel, a humánerőforrásokkal, az egészségügyi, a
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szociális és a kulturális környezettel, az idegenforgalommal, a környezet- és
természetvédelemmel és a külső kapcsolatokkal foglalkozó – fejlesztési célcsoportba, stratégiai programcsomagban foglalja össze.
Az ötödik fejlesztési cél a Kárpátok Eurorégió idegenforgalmának komplex
fejlesztésével foglalkozik, mely szerint a „…jövő és a béke ipara az idegenforgalom, mely a gazdaság fejlesztésében, a népesség jólétének növekedésében
egyre nagyobb szerepet tölt be.”
A Stratégia Fejlesztési Program az idegenforgalom komplex fejlesztési célkitűzéseit 11 stratégiai programban – mint például az üdülőkörzetek, üdülőközpontok és a fesztiválvárosok fejlesztése, a kulturális-építészeti örökségek és erőforrások hasznosítása, a termálvízkincs hasznosítására épülő gyógy-turizmus kiépítése, a hivatás- és a falusi turizmus fejlesztése, utóbbival összefüggésben a minőség
javítása, a képzés és marketing, s például a teleházak, az idegenforgalmi információs kialakítása, a rekreációt, kultúrát, a termelési hagyományokat és a táji adottságokat, a néprajzi turizmust is magába foglaló turisztikai programcsomagok
ajánlása, erdő- és vadgazdálkodás fejlesztése, a turizmus, a lovas-, a kerékpárosés gyalogos-, a vízi- és a vadászturizmus céljait szolgáló úthálózat kialakítása és
korszerűsítése valamint a köz- és vagyonbiztonság fejlesztése - foglalja össze.
V. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével határos szomszédos országok (Ukrajna és Románia) határ-menti régióinak adottságai és néhány jellemző vonása
A szomszédos országok határ-menti területei természetföldrajzi szempontból
részben természetes egységet alkotnak (az Alföld ÉK-i része), másrészt pedig az
egyes szomszédos, de más ország területén található régiók sajátos természeti és
ember alkotta turisztikai vonzerői, értékei jól kiegészítik egymást (ÉK-i Kárpátok).
Egy adott kistérség, regionális idegenforgalmi kiskörzet - mint például a
Tarpa - Kisar - Kölcse-i vagy a Csenger - Porcsalma - Jánkmajtis-i - nem határolható be csak részlegesen illetve választható el a határon túli, de ahhoz sok
szempontból szervesen kapcsolódó kistérségektől. Az említett Tarpa - Kisar Kölcse-i idegenforgalmi kiskörzet a kárpátaljai Beregszász társkörzettel, míg a
Csenger - Porcsalma - Jánkmajtis-i a romániai Szatmárnémeti társkörzettel
alkothat egy-egy regionális kiskörzetet.
1. Kárpátalja (Ukrajna) néhány jellemző vonása
 Kárpátalja földrajzi helyzete, fekvése
- A Kárpát-medence északkeleti részét elfoglaló Kárpátalja földrajziközlekedésföldrajzi helyzete kedvező. Az észak-déli és a nyugat-keleti nemzetközi jelentőségű tranzitforgalom 20. század végétől történő dinamikus növekedése perspektivikusan is kedvező lehet a térség számára, s e mellett utóbbi
irányban összeköttetést is jelent Európa és Ázsia között!
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 Kárpátalja természeti viszonyai, adottságai
- A Kárpátok biológiai változatossága páratlan jelentőségű természeti kincs. Kárpátalja négyötöd részét – völgyekkel és apró medencékkel sűrűn tagolt - hegyvidék borítja, míg kisebb részén, az Északkeleti-Kárpátok délnyugati előterében az
Alföld pereméhez kapcsolódó Tisza menti törmeléklejtő, s a Szatmár-Beregisíkság helyezkedik el! (A Kelet-Közép-Európában mintegy másfél ezer kilométeren és 150-250 kilométer szélességben nagyszerű ívet rajzoló, s mind morfológiai,
mind pedig kőzettani felépítésében változatos Kárpátok részeként az ÉszakkeletiKárpátok természeti képében és adottságaiban lenyűgöző hegyvidék!)
- Kárpátalja éghajlati jellemzőit illetően a kontinentalitás és az óceáni hatás
egyaránt érzékelhető, mely az önálló flóratartományt jelentő növényzetét illetően is meghatározó, s az őshonos növényfajok mellett a közép-európai és az
alpesi flóraelemek is képviseltetik magukat. (A kontinens magashegységi erdeinek jelentős része – foltokban őserdei jelleggel – is itt található!)
- A Kárpátok egyedülálló élővilága rendkívül változatos, s a Földön sehol másutt nem található fajnak is otthont ad. (A Kárpátok az egyes nagytestű ragadozók – mint amilyen a barnamedve, a farkas és a hiúz – utolsó menedékét jelenti
Európában!)
- Kárpátaljának a Felső-Tisza vízrendszeréhez tartozó folyói - több szempontból is
kihasználható - sűrű vízhálózatot alkotnak, melyek közül a Tisza a legjelentősebb.
- A vidék meghatározó és különleges kincsét jelentik a sok helyen előforduló
ásványvizek, hévforrások és gyógyfürdők, melyek a térség egyik legjelentősebb
turisztikai vonzerejét, attrakcióját jelenthetik.
 Kárpátalja népessége, nemzetiségi viszonyai
- Kárpátalja Ukrajna Kárpátok Eurorégiós megyéi (oblaszty) között - 1 288 000
fős lélekszámával - a második legnépesebb terület.
- Kárpátalja népességének nemzetiségi összetételéből – ukrán/ruszin (78,4%),
magyar (12,5%), orosz (4%), román (2,4%), szlovák (0,6%), egyéb (2,1%) –
következik kulturális sokszínűsége, multikulturalitása.
- A Kárpátok vidékének különlegessége gazdag kulturális örökségéből fakad. Itt
szinte mindenütt továbbélnek a hegyvidéki életmód ősi hagyományai, a pásztorkodás, a sajátos hitvilág és a népszokások, a zene, a tánc és az építészet. (A
jellegzetes néphagyományoknak fontos szerepe van abban, hogy a zord természeti körülmények ellenére összekovácsolja az etnikai és az országhatárok által
elválasztott népeket!
 Humánerőforrás-fejlesztés és idegenforgalom Kárpátalján
- Kárpátalja idegenforgalmának fejlesztése, a meglevő adottságainak optimálisabb kihasználása nélkülözhetetlenné teszi idegenforgalmi szakemberellátottságának lényeges javítását és bővítését illetve a képzés feltételeinek korszerűsítését. (Az idegenforgalmi szakembergárda – akár egyetemi szintű - alap199
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képzése mellett az irányítás, az adminisztráció, a koordináció, az idegenvezetés
és a különböző szolgáltatások igényként jelenítik meg a turisztikai jellegű tovább- és átképzéseket is!)
- Kárpátalja idegenforgalmi fogadóképességének javításában kulcsszerepet
tölthet be a térség jobb nemzetközi megismertetése, pozitív arculatának kialakítása és erősítése. (A határállomások információs rendszerének fejlesztése mellett a régió illetve egyes részeinek kiemelkedő turisztikai vonzerőit, értékeit
megjelenítő – kiadványokban, prospektusokban és az informatika modern eszközeivel megjelenített reklámanyagokban testet öltő - megfelelő marketing- és
reklámtevékenység fejlesztése szükséges!)
- Kárpátalja rendkívül gazdag és változatos adottságaira, vonzerőire épülő különböző idegenforgalmi szolgáltatásait – más korosztályok mellett – célszerű
kiemelten népszerűsíteni az ifjúság, a jövő leendő turistáinak a körében. (A
korosztályos speciális programok tervezésének és kivitelezésének megfelelő
szinterei lehetnek az egyes oktatási intézmények illetve az azokon belül működő
különböző szervezetek, ifjúsági egyesületek!)
 Kárpátalja infrastrukturális adottságainak néhány jellemzője
- A különböző kategóriájú határátkelő állomások napjainkban már megfelelő
számban állnak az utazók rendelkezésére. (A határállomások folyamatban levő
korszerűsítésének folytatása mellett, célszerű lenne a határátlépés procedúrájának könnyebbé, gyorsabbá tétele illetve a nyugat-európából érkezők vízumkényszerének megszüntetésére!)
- Kárpátalja vonalas – a közúti-, a vasúti-, a légi közlekedési- és a telefonhálózatot is valamint magába foglaló – infrastruktúrája jelenleg biztosítja mind a
tranzit, mind pedig a megyén belüli közlekedés és szállítás alapfeltételeit valamint a kommunikációt. (Az egyes főutak korszerűsítését jelentő fejlődő közúti
közlekedési hálózat mellett – különösen a városokban és a településeken belül –
az útburkolatok minőségének javítása elodázhatatlan feladat, miként a megfelelő üzemanyagot biztosító töltő- és szervizállomások, s például a kerékpárutak
rendszerének bővítése is!)
- A szállodák, motelek és kempingek száma és férőhely-kapacitása jelenleg
kevés, nem elégséges. (Az utóbbi években – esetenként a magántőke bevonásával - megkezdett felújítások és bővítések folytatása nélkülözhetetlen az idegenforgalom további fejlesztése-fejlődése céljából. Az általános – a helyben élő
lakosság és a turisták alapellátását is biztosító – illetve az út menti infrastruktúra
hiányos kiépítettségén és színvonalán is jelentős mértékben szükséges változtatni. A falvak infrastrukturális adottságainak fejlesztésével pedig jó lehetőségek
nyílnának a falusi turizmus fejlesztése területén is!)
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2. Szatmár megye (Románia) néhány jellemző vonása
 Szatmár megye földrajzi helyzete, fekvése
- Szatmár megye Románia északnyugati – a magyar és az ukrán államhatár
valamint Máramaros (Maramures), Szilágy (Salaj) és Bihar (Bihor) megyék
által határolt – részén helyezkedik el. (A megye egykor Szatmár vármegye néven – az I. világháborút lezáró békeszerződésekig – egy közigazgatási egységet
alkotott a ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez tartozó Szatmárral!) Félperiférikus fekvéséből következően nemzetközi jelentőségű köz- és vasútvonal
jelenleg nem érinti területét, azonban a megye un. „hármas-határmentisége” – a
megyeszékhely Szatmárnémeti (Satu Mare) például mindössze 8 km-re fekszik
a magyar (Pétea - Petea), míg 35 km-re az ukrán (Halmi – Halmeu) határtól –
regionális szempontból felértékelheti e szerepkörében!
 Szatmár megye természeti viszonyai, adottságai
- Természetföldrajzi szempontból sok a közös vonás az egykor egységes, de ma
két országhoz tartozó Szatmár között, mivel mindkét területen meghatározó a
síksági formavilág! (A romániai Szatmár megye területének 62%-át borítja
síksági térszín!)
- Románia egyik nagytájaként ismert az a síkvidék, amely az Erdélyiszigethegységnek kb. 40-120 kilométeres síksági előtereként a Nyugati-alföld
nevet viseli. A Szatmári-síkságtól az Al-Dunáig terjedő hordalékkúp-síkság
nagyobb részét jégkori (pleisztocén) lösztakaró borítja, mely Románia egyik
legértékesebb mezőgazdasági területe! (Ez a terület is része a Kárpát-medence
legnagyobb, központi részét kitöltő természetföldrajzi tájegységnek, a több mint
100 000 km2 összterületű Alföldnek!)
- Északkeleten a belső-kárpáti vulkáni övhöz tartozó Avas (Muntii Oasului), keleten
a Kőhát (Creasta Pietrii) és Gutin (Muntii Gutai) délkeleten pedig a Szilágyság –
harmadidőszaki üledékekkel fedett – hepehupás halom- és dombvidéke alkotják a
természetes határt. (E tájból meredek lejtőkkel emelkednek ki a kristályos alapzatú,
6-900 méter magas rögök, mint például a Réz-hegység, a Meszes vagy a Bükk!)
- Szatmár megye éghajlata – az itt némiképp még érvényesülő atlanti-óceáni
hatás miatt – hasonló, mint a szomszédos magyarországi területeké.
- A terület folyóvizekben gazdag! Fő folyója a Szamos – a megyében a folyó 60
km hosszúságú szakasza található - , de itt kacskaringózik a Túr (66 km) és az
Ér-Kraszna (57 km) vízvidéke is, s a hordalékkúpok között kisebb mocsarak és
lápok is képződtek.
 Szatmár megye népessége, nemzeti viszonyai
- Szatmár megye népességszámát tekintve – Románia hét Kárpátok Eurorégióhoz
tartozó megyéjének lélekszámát összevetve – csak az ötödik helyet fogalja el. (A
megye 395 014 főt számláló lakosságának megközelítően 1/3-a – 130 729 fő – a
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megyeszékhelyen, Szatmárnémetiben – Satu Mareban él! Nagyobb lélekszámú
települései még Nagykároly – Carei 26 224 fős, Avasfelsőfalu - Negresti Oas
16 539 fős és Tasnád – Tasnad 10 353 fős népességgel!)
- A megyében több – román (58,5%), magyar (35%), sváb (3,6%), stb. – nemzetiség él együtt. (Szatmárnémeti – Satu Mare nemzetiségei összetétele – 55% román,
41% magyar, 3% német és 1% egyéb – is jól tükrözi a nemzetiségi sokszínűséget!)
- A különböző nemzetiségek – bár napjainkban Szatmár területe már sokban
különbözik a régitől, s ezzel együtt néprajzi tájegységei is mások – kultúráját
tekintve is érdekessé és vonzóvá teszi a megyét. (A szatmári néprajz és folklór
egységes, de nem alkot zárt egységet. Míg például Torockó, Kalotaszeg, Szék
és számos más erdélyi település népe szinte teljesen elzárt közösséget alkotva
megőrizte több évszázados hagyományait, s főként népviseletét, addig Szatmár
vidéke összekötő kapocs volt. Az itt élő magyar lakosság többnyire megőrizte
egységes hagyományait, népszokásait, sőt gazdagította is azt a magyar kultúrközösségekbe beolvadó sváb szokásokkal, de sok településen megfigyelhető a
román, tót és rutén hatás is!)
 Humánerőforrás-fejlesztés és idegenforgalom Szatmár megyében
- Szatmárnémeti – Satu Mare idegenforgalmi információs központjában
(Centrul de infromare turistica BTT), számos szállodájában és vendéglátóhelyein képzett idegenforgalmi szakemberek és felkészült munkatársak dolgoznak.
(Az idegenforgalom megyei fejlesztése terén, a különböző szolgáltatások személyi feltételrendszerének biztosításához, képzéséhez és továbbképzéséhez jó
lehetőségeket jelent a megyeszékhely közép- és felsőfokú szinteket is magába
foglaló oktatási intézményhálózata!)
- Az idegenforgalmi marketing, Szatmár megye sokszínűségének, idegenforgalmi vonzerőinek bemutatása és minél szélesebb körű hazai és nemzetközi
megismertetése terén az országról és benne a megyéről rendelkezésre álló általánosabb jellegű információs anyagok – például különböző útikönyvek – folyamatos frissítésével és kiegészítésével növelhető az ismertség és látogatottság. (A
hagyományos információhordozók - prospektusok, kiadványok, stb. – mellett
multimédiás anyagokkal és az Internet nyújtotta előnyöket kihasználó tájékoztatással különösen a megyeszékhely vonatkozásában találkozhattunk az utóbbi
időben, mely a megye és más idegenforgalmi vonzerővel rendelkező települése
számára is követendő modellként szolgálhat!)
- Az idegenforgalom egyes - a megyében számottevő vonzerővel rendelkező területeinek hazai és nemzetközi szintű fejlesztése mellett megye és a megyeszékhely jelentős számú diák- és ifjúsági korosztályú népessége indokolttá teheti a különböző – s elsősorban az aktív turizmus kategóriájába tartozó programok
– kiemelt kezelését és szervezését. (Az iskolák iskolaközi és nemzetközi kapcsolatai illetve az együttműködés során kidolgozott projectjei hozzájárulhatnak
a turizmus fejlesztéséhez!)
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 Szatmár megye infrastrukturális adottságainak néhány jellemző vonása
- A nemzetközi utasforgalmát lebonyolítására – mind Magyarország (Pétea –
Petea), mind pedig Ukrajna (Malmi – Halmeau) irányában korszerű határátkelőhelyek állnak rendelkezésre. (A magyar-román határátkelőhelyet a közelmúltban korszerűsítették, s ugyanezen a határszakaszon működik a Vállalj – Csalános – Urziceni átkelő is. A határátlépés gyorsasága, az ügyintézés színvonalakultúráltsága a korábbi évekhez képest számottevően javult!)
- A megye vonalas infrastruktúrájának adottságai – a közúti-, a vasúti-, a légi
közlekedést és szállítást valamint a telekommunikációt tekintve - jók mind a belföldi, mind a nemzetközi forgalom lebonyolítása szempontjából. (A határállomások és a megyeszékhely - Szatmárnémeti – Satu Mare - illetve az ország más
térségei és városai – Erdélyi-medence irányában Zilah – Zalau, Kolozsvár – ClujNapoca illetve a főváros Bukarest – Bucuresti valamint a Nyugati-alföld felé
Nagykároly – Carei, Nagyvárad – Oradea, Arad és Temesvár – Timisoara – jól
megközelíthetőek, elérhetőek e térségből! A főközlekedési utak közelmúltban
történt rekonstrukcióját követően azok minősége kifogástalan, míg a másodrendű
úthálózat illetve a településeken belüli utak felújítása szükséges. A megye szempontjából jó lehetőséget jelent majd Magyarországot és Románia északkeleti
részét – Szatmár és Máramaros megyéket – összekötő, s az érintett térségeket a
magyarországi autópálya-rendszerhez, így az európai úthálózat vérkeringésébe is
kapcsoló 2010-re megépíteni tervezett gyorsforgalmi út elkészülte!)
A megye vasúthálózat belföldi jelentősége hangsúlyosabb, miként a megyeszékhely mellett üzemeltetett repülőtér szerepe és forgalma is!
A telekommunikációs hálózat, s különösen a mobil- illetve az Internetszolgáltatás színvonala óriási léptékben fejlődött!)
- A szállodai és a vendéglátóhelyek illetve a turisták kiszolgálását biztosító
egyéb létesítmények a megyeszékhelyen jelentős számban – 3 szálloda-étterem,
4 étterem, 3 idegenforgalmi iroda, számos új bank, stb. - és minőségben állnak
rendelkezésre. Megfelelő, de természetesen korszerűsíthető a megyében szép
számmal található termál- és gyógyfürdő infrastruktúrája is – Bixad, Tarna
Mare, Micula, stb. -, s az utak mentén már több helyütt is láthatóak a magánerőből épített és működtetett panziók és vendéglátóhelyek!
VI. Az ifjúsági turizmuskutatás néhány konkrét eredménye és mutatója
Az ifjúsági turizmus feltételeinek és lehetőségeinek felmérését célul tűző
kutatás illetve az ehhez összeállított és felhasznált kérdőív két nagy részből áll:
„Kérdőív a 15-19 éves középiskolás korosztály üdülési, pihenési szokásainak
felméréséhez és értékeléséhez” (10 +1 kérdés);
„Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai vonzerőinek, adottságainak számbavétele (A 15-19 éves korosztály véleménye a megye természeti, kulturális és speciális vonzerőiről illetve az idegenforgalom infrastrukturális feltételeiről.) (18 kérdés)”
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(„Az ifjúsági turizmus fejlesztésének lehetőségei határ menti régiókban” c.
prezentációs anyag összeállítása a kérdőív első részének felhasználásával történt, míg a konferenciakötetben – a terjedelem szabta korlátok okán – annak is
csak a leginkább közérdeklődésre számot tartó elemei kerültek publikálásra!)
1. A 15-19 éves korosztály üdülési és pihenési szokásainak néhány jellemzője Nyíregyházán (Magyarország), Beregszászon (Ukrajna) és Szatmárnémetiben (Románia) illetve környékén
1.1 A kérdőívet kitöltő nyíregyházi diákok statisztikája
 A felmérésbe elméletileg bevonható diákközösségek megoszlása évfolyamonkénti osztályba sorolás és létszám alapján
Évfolyam
9.
10.
11.
12.
Összesen:

Osztály
3
2
2
2
9

Létszám
75 fő
51 fő
48 fő
43 fő
217 fő

 A kérdőívet kitöltő diákok összefoglaló statisztikája
Évfolyam
9.
10.
11.
12.
Összesen:

Létszám
17 fő
12 fő
11 fő
10 fő
50 fő

%-os arány
22% (7.8%)
23% (5.5%)
22% (5.0%)
23% (4.6%)
23%

1.2 A kérdőívet kitöltő beregszászi diákok statisztikája
(Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium)
 A felmérésbe elméletileg bevonható diákközösségek megoszlása évfolyamonkénti osztályba sorolás és létszám alapján
Évfolyam
9. (5.o.)
10. (6.o.)
11. (7.o.)
12. (8.o)
Összesen:
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Osztály
2
2
2
2
8

Létszám
57 fő
52 fő
52 fő
38 fő
199 fő
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 A kérdőívet kitöltő diákok összefoglaló statisztikája
Évfolyam
9. (5.o.)
10. (6.o.)
11. (7.o)
12. (8.o.)
Összesen:

Létszám
31fő
24 fő
24 fő
0 fő
79 fő

%-os arány
54% (15.5%)
46% (12%)
46% (12%)
0% (0%)
39%

1.3 A kérdőívet kitöltő szatmárnémeti diákok statisztikája
(„Mihai Eminescu” Kollégium Szatmárnémeti)
 A felmérésbe elméletileg bevonható diákközösségek megoszlása évfolyamonkénti osztályba sorolás és létszám alapján
Évfolyam
9.
10.
11.
12.
Összesen:

Osztály
8
8
8
8
32

Létszám
230
230
230
230
920

 A kérdőívet kitöltő diákok összefoglaló statisztikája
Évfolyam
9.
10.
11.
12.
Összesen:

Létszám
0 fő
29 fő
29 fő
29 fő
87 fő

%-os arány
0%
12,6% (3,1%)
12,6% (3,1%)
12,6% (3,1%)
9,4%

1.4 A 15-19 éves középiskolás korosztály üdülési és pihenési szokásai – néhány jellemző elem összehasonlítása alapján – Nyíregyházán (Magyarország), Beregszászon (Ukrajna) és Szatmárnémetiben illetve környékén.
 Jellemző utazási illetve üdülési formák (1)
Utazási illetve üdülési
forma
Egyedül
Családdal – családtaggal
(3-5 fő)
csoporttal – osztálykirándulás (25-35 fő)
csoporttal – baráti társaság
(4-8 fő)
egyéb

Résztvevők száma
NYH - BSZ 6 fő - 20 fő 32 fő - 47 fő

SZN
9 fő

%-os arány
NYH - BSZ - SZN
13% - 25% - 10.3%

- 45 fő

71%

- 59% - 51.7%

27 fő - 33 fő - 36 fő

60%

- 41% - 41.3%

26 fő - 45 fő - 48 fő

57%

- 56% - 55.1%

5 fő - 12 fő - 6 fő

11,1% - 15% -

6.9%
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 Az utazás illetve üdülés térbeli kiterjedésének jellemzői (2)
„Hova – merre?”
A lakóhely közvetlen környéke
A megye (Mo. = Szabolcs-SzatmárBereg megye; Ua. = Kárpátalja –
Bergszászi járás; Ro. = Szatmár megye)
Az ország valamely közelebbi része
(Mo. = Tiszántúl, Duna-Tisza köze,
stb.; Ua. = Ungvár és Munkács környéke, a Felső-Tisza-vidéke, stb.; Ro. =
Mezőség – Erdélyi-medence, NyugatiKárpátok – Erdélyi Érchegység, stb.)
Az ország valamely távolabbi része
(Mo. = Dunántúl; Ua. = Lvov környéke, Krím-félsziget, stb.;
Ro. = Munténia, Fekete-tenger, stb.)
Az ország fővárosa
A megyével határos szomszédos
ország (Mo. = Ukrajna, Románia, stb.;
Ua. = Magyarország, Románia, stb.;
Ro. = Magyarország, Ukrajna, stb.)
Európa valamely más országa, országai
Egyéb

Résztvevők száma
NYH - BSZ - SZN
5 fő - 19 fő - 27 fő

%-os arány
11% - 24% - 31%

19 fő - 35 fő - 33 fő

42,2% - 44% - 37,9%

19 fő - 49 fő - 39 fő

42,2% - 62% - 44,8%

16 fő - 17 fő - 27 fő

35% - 21% - 31%

20 fő - 9 fő - 18 fő

44%

- 11% - 20,6%

17 fő - 54 fő - 15 fő

37,7% - 68% - 17,2%

15 fő - 6 fő - 30 fő
1 fő - 4 fő - 6 fő

33% - 7,5% - 34,5%
2,2% - 5%
- 6,9%

 Az utazás illetve üdülés időtartama (3)
Időtartam - időintervallumok
1 – 2 nap
3 – 4 nap
1 hét
1 hétnél hosszabb
Egyéb (több hét)

Résztvevők száma
NYH - BSZ - SZN
17 fő - 33 fő - 15 fő
18 fő - 31 fő - 15 fő
29 fő - 45 fő - 48 fő
9 fő - 32 fő - 45 fő
1 fő - 4 fő - 3 fő

%-os arány
38% - 41%
40,5% - 39%
64% - 56%
21,5% - 40%
2,% - 5%

-

17,2%
17,2%
55,2%
51,7%
3,4%

 Az utazás illetve üdülés évszak-specifikussága (4)
Évszak + jellemző hónap
Tavasz (május)
Nyár (június – július – augusztus)
Ősz (október)
Tél (december)
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Résztvevők száma
NYH - BSZ - SZN
10 fő - 17 fő - 9 fő
43 fő - 75 fő - 46 fő

22% - 21% - 10,3%
95% - 94% - 52,5%

9 fő - 17 fő - 3 fő
4 fő - 8 fő - 27 fő

21,5% - 17% - 3,5%
8 % - 10% - 31%

%-os arány
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 Az utazás illetve üdülés során leggyakrabban igénybe vett közlekedési eszköz (5)
Közlekedési eszköz
Személygépkocsi, motor
Autóbusz
Vasút
Repülőgép
Kerékpár
Egyéb (hajó, csónak, stb.)

Igénybevevők száma
NYH - BSZ - SZN
38 fő - 55 fő - 51 fő
23 fő - 56 fő - 51 fő
28 fő - 36 fő - 42 fő
2 fő
- 1 fő - 9 fő
1 fő
- 15 fő - 9 fő
2 fő
- 3 fő - 0 fő

%-os arány
84% - 69%
52% - 70%
61,5% - 45%
5% - 1,2%
2% - 18,9%
2% - 3,7%

-

58,6%
58,6%
48,3%
10,3%
10,3%
0%

 Az utazás illetve üdülés szervezésének illetve közreműködőinek jellemzői (5 + 1)
Szervezés - közreműködés
Családi szervezés
Önálló szervezés
Iskolai (sportkör, alapítvány,
v. osztályközösség)
Lakóhelyi szervezés (sportszervezet v. egyesület, kulturális intézmény, stb.)
Megyei intézményi szervezés
(sportszervezet v. egyesület,
kulturális intézmény, stb.)
Utazási iroda szervezése
Ifjúsági utazási iroda szervezése
Egyéb (baráti kör)

Az érintettek száma
NYH - BSZ - SZN
27 fő - 46 fő - 36 fő
13 fő - 15 fő - 24 fő

%-os arány
60,5% - 58% - 41,4%
30% - 18% - 27,6%

21 fő -

34 fő - 30 fő

47%

- 43% - 34,5%

2 fő

16 fő - 6 fő

4%

- 20% - 6,9%

-

0 fő - 8 fő
3 fő

- 0 fő

0 fő

-

12 fő

0%

-

10% - 13,8%

18 fő

7%

- 0% -

20,6%

-

2 fő - 18 fő

0%

- 2,5% -

20,6%

2 fő -

14 fő - 0 fő

4,5% - 17% -

-

0%

1.5 Összegzés
(A határokon is átnyúló kérdőíves felmérés néhány általánosítható konzekvenciája.)
 A három – egymással határos, különböző, de egyaránt kárpátok eurorégiós
országhoz-országrészhez tartozó – nagyváros középiskolás diákjainak jellemző
utazási és üdülési formákat illető orientációi, a választás arányai lényegesen
nem térnek el egymástól. (Mindhárom iskolában meghatározó számban választották a családi, az iskolai illetve a baráti szerveződésű csoportot mint utazási
illetve üdülési formát, s ez orientáló lehet a különböző, de együtt megjelenő
rétegigényt, az ifjúsági korosztály speciális érdeklődését illetve a befogadóképesség szempontjait is figyelembe vevő – akár a határokon is átnyúló - turisztikai programkínálatok kialakítása során!)
 A három iskola diákjainak az utazásaik és üdüléseik térbeli kiterjedését illető
választásainál – az egye-egy elemnél meglevő hasonló preferációk mellett - már
érzékelhetően jelentős, de értelmezhető és magyarázható különbségeket is találunk. (A diákok számára utazásaik-üdüléseik tervezése során megközelítően
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egyaránt fontos szerepet tölt be közvetlen lakóhelyük környéke, megyéjük illetve járásuk valamint az ahhoz közelebb eső egy-egy más országrész, viszont – a
földrajzi távolság növekedésével és annak nyilvánvalóan többletkiadásokat is
jelentő voltával kisebb számban jutnak el országuk távolabbi részeibe. Kifejezetten igaz ez az adott ország fővárosát illető választási lehetőség esetén Románia – Bukarest, de még inkább Ukrajna – Kijev esteében! A más országokba
irányuló utazásokkal kapcsolatosan feltett kérdésnél az egymással határos országok esetében a magyarországi diákoknál jellemző, az ukrajnai-kárpátaljai
magyar nemzetiségű diákok esetén kiugróan magas, míg a szatmárnémeti román
nemzetiségű középiskolások kapcsán érthetően alacsonyabb az ilyen irányú
szándék illetve igény! A beregszászi diákok – minden valószínűséggel a jelenlegi országon-térségen belüli gazdasági helyzet illetve a külföldre utazás nehézkes adminisztrációjának következtében – lényegesen kisebb számban juthatnak
el jelenleg Európa más, távolabbi országaiba, ugyanakkor a szatmárnémeti líceum tanulóinak – a romániai viszonyokhoz mért – lényegesen kedvezőbb
szociokultúrális háttere nagyobb lehetőségeket és mozgásteret jelent!)
 Az utazás illetve üdülés időtartamát illetően mindhárom középiskolában hasonló arányban jellemzően – az egyébként a komolyabb iskolai szervezésű, s
utazással is egybekötött programok (táborok, nemzetközi programok, stb.) esetében - az egy hét időtartamot jelölték meg a diákok. (A magyarországi és az
ukrajnai-kárpátaljai diákok esetében nagyobb mértékben jelenik meg az egy
héten belüli néhány napos időtartamú programokkal kapcsolatosan adott válaszok száma, míg a romániai középiskolások kissé nagyobb mértékben vesznek
részt az egy hétnél hosszabb utazásokon-üdüléseken!)
 A diákok utazásai és üdülései szempontjából az évszakválasztást illetően – az
iskolai szorgalmi időszak ciklusossága és országoktól függetlenül hasonló intervallumai okán – a nyári évszak hónapjai szerepelnek a legnagyobb arányban
választásaiknál illetve válaszaikban. (Ez szintén meghatározó szempontként jelenhet meg a korosztály-specifikus turisztikai programkínálatok tervezésekor és
szervezésénél is, amellett, hogy természetesen kibővíthető a számba vehető szezon során ajánlott lehetőségek sora a tavasz illetve ősz irányába is, sőt szerencsés
lenne kiaknázni – éppen a hármas határ-mellettiségből adódó, s az eltérő és egymást kiegészítő természeti adottságokat kihasználhatóan – a téli évszak felé is!)
 Az utazásoknál és üdüléseknél igénybe vett közlekedési eszközöket illetően
legnagyobb mértékben és arányban mindhárom ország-országrész illetve város
középiskolás diákjai a megszokott és klasszikus közlekedési eszközöket – a
vonalas infrastruktúra nyújtotta lehetőségeket – használja ki. (A magyarországinyíregyházi diákok a viszonylag fejlettebb hazai motorizáció minden előnyét
élvezhetik, ugyanakkor sajnos a környezetbarát közlekedési formák közül a
kerékpározást – ellentétben a szomszédos országok diákjainak nagyobb arányú
hajlandóságával – lényegesen kevesebben veszik igénybe, s használják ki! Ez és
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a hasonló, s az aktív turizmussal összekapcsolódó formák nagyobb kiaknázása
mindhárom országban jelentősen bővíthető!)
 A diákok utazásai és üdülései szervezésénél közreműködőként mindhárom
iskola diákjainál jelentős szerepet kap – a jellemző utazási és üdülési formákra
adott válaszokkal abszolút szinkronban – a család és az iskola, azonban korosztály-specifikus szempontból meglepően alig vagy ha igen, akkor is kis szerepet
kapnak az egyes helyi és megyei, s még inkább az ifjúsági utazási irodák. (Az
ebben a vonatkozásban a valamivel jobb helyzetben levő szatmárnémeti középiskolások adottságai és lehetőségei mellett is e területen az ifjúsági turizmus
fejlesztése, jobb kiaknázása és kihasználása érdekében bővíteni célszerű a professzionális szervezők illetve közreműködők körét!)
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NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK FŐBB JELLEMZŐI 1941-TŐL

NAPJAINKIG A BEREG-SZATMÁRI-SÍKSÁGON
KORMÁNY GYULA

Az Alföld ÉK-i részén elterülő 1670 km2 kiterjedésű Bereg-Szatmárisíkság évszázadok óta lakott terület volt. A népesség korai letelepedését régészeti ásatások során előkerült kő-, réz-, bronz- és vaskori műtárgyak, honfoglalás előtti lak- és temetkezési helyek maradványai, illetve a honfoglaló magyaroktól származó leletgyűjtemények bizonyítják.
A folyóvizekben gazdag, árvizektől gyakran látogatott táj az emberi letelepedésre az árvízmentes részek – a környezetükből 2-5 méterre kiemelkedő folyóhátak, homokszigetek – kínáltak a legkedvezőbb feltételeket. A kistáj természet kínálta adottságok csak kis hatású, csekély népességű településhálózat
kialakulását, fejlődését tette lehetővé döntően az árvízvédelmi, folyószabályozási, belvízrendezési munkálatokig. Ezt követő évtizedekben a települések térbeliés népességbeli nagysága, ha változott is, de alapvető átalakulásról nem beszélhetünk, mivelhogy a kistáj településeinek 79%-a napjainkban is az apró- és
kisfalvak kategóriájába sorolható. Ebből fakad, hogy a Bereg-Szatmári-síkság
településeinek zömében a népesség száma 350-1000 fő.
A népesedési viszonyokban a XX. század második felében bekövetkezett
változások elemzéséhez nélkülözhetetlen a korábbi időszakok népesedési folyamatainak vázlatos áttekintése. A népszámlálási adatokra támaszkodva az
alábbiakban vizsgáljuk meg a Bereg-Szatmári-síkság demográfiai viszonyait.
Magyarországon a népesség számáról, minőségi változásairól a II. József-féle
népszámlálás óta (1784-1785) vannak viszonylag megbízható adataink. Területünkön az 1785-ös népszámlálás évében az itt élők száma 42191 fő volt.
Az 1867-ben megszervezett Statisztikai Szolgálat két évvel később, 1869ben végezte el az első korszerű szakmai alapokon nyugvó népszámlálást Magyarországon. A II. József-féle törvény szellemében történt összeírás időszakától az első magyar hivatalos népszámlálásig eltelt 84 esztendő alatt több mint
másfélszeresére növekszik a Bereg-Szatmári-síkság lakossága (1. táblázat).
A rendszeres magyarországi népszámlálások kezdete óta területünk kitűnik
a gyermekkorúak (1-14 évesek) magas arányával, a természetes szaporodásnak
a mindenkori országos átlagot meghaladó értékeivel. A természetes szaporodás
közel száz éven át tartó, magas szinten stabilizálódott értékeire nehéz egyértelmű magyarázatot adni. Nyilvánvaló, a magas termékenység tartós fennmaradásában több tényező játszhatott közre, melyek közül kiemelhetők a következők:


A tanulmány a T1646821 számú OTKA kutatási pályázat keretében készült
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- A Bereg-Szatmári-síkságon évszázadok óta a mezőgazdaság (állattenyésztés,
növénytermesztés) jelentette a foglalkoztatás döntő formáját, ahol a népes, a
soktagú családeszme öröklődött generációról-generációra. A sok gyerek rendszerint a mezőgazdaságból élő családoknál volt. Ott, ahol célszerűnek és szükségesnek is látszott a munkaerő családi körből való merítése.
- A kistáj a peremi fekvése, a közlekedési elzártsága, városi települések hiánya,
és más városi központoktól való fekvés kizárta a városi magatartásformák példájának követését, az életvitelt a helyi társadalmak erkölcs- és szokásrendszer
szabályozta.
1. táblázat. A népesség számának változásai 1785-2001-ig
Bereg-Szatmári-síkságon
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
változás (%-ban)
változás (%-ban)
népesség
népesség
1870-2001
1870-2001
42191
108794
1785
68865
100,0
299441
100,0
1870
75029
108,9
288327
90,3
1880
85687
124,4
329131
109,9
1890
97145
141,0
384060
128,3
1900
101785
147,8
418482
139,8
1910
99562
144,6
435119
145,3
1920
111022
161,1
502136
167,7
1930
116741
169,5
546639
182,6
1941
120559
175,1
558098
186,4
1949
143166
207,8
586449
195,8
1960
127174
184,7
567557
189,5
1970
127731
185,5
593829
198,3
1980
116464
169,1
572301
191,1
1990
114085
165,7
582256
194,4
2001
114048
165,6
583564
194,9
2003
Forrás: KSH népszámlálási adatbázisa
Év

A magas természetes szaporodás tartós fennmaradásának okai között meg
kell említetnünk a nagy termékenységű cigányság jelenlétét is.
Íme néhány azokból az okokból, amelyeknek bonyolult kapcsolatrendszere
hozzájárult a magas és tartós természetes szaporodáshoz.
A természetes szaporodás a XIX. század utolsó évtizedei és a XXI. század
első évei közötti értékei népszámlálási időszakonként más-más mértékben befolyásolták a tényleges szaporodás alakulását. Területünkön a természetes szaporodás az 1870-1900 közötti években az országos átlagot 5,3%-kal, a SzabolcsSzatmár-Bereg megyeit 12,7%-kal és a többi alföldi megye átlagait 13,6%-kal
meghaladó mértékben 41%-kal növelte meg a lakosságot.
Ebben a lendületes gyarapodásban a XIX. század negyvenes éviben meginduló átfogó folyószabályozás, árvízvédelem és belvízmentesítési munkálatok
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által nyert szántóföldek, rétek, legelők növekedése játszott meghatározó szerepet. Az árvízveszélyes és belvízjárta területek mentesítésével biztonságossá vált
a növénytermesztés, növekedett a termőterületek eltartóképessége. Az igényesebb szántóföldi növények (búza, kukorica, takarmánynövények, ipari növények, zöldségfélék) elterjedésével növekszik a munkalehetőség. Javulnak a
lakás- és egészségügyi viszonyok, életkörülmények, s mindezek összhatása
hozzájárult a dinamikus népesség gyarapodásához.
A XVIII. század végétől a XIX. század végéig a társadalmi-gazdasági fejlettséggel összhangban a születések és halálozások száma egyaránt magas volt.
Például a XIX. század második felében a nők átlagos termékenysége 7-8 gyermek volt, a születési ráta 44-46% körül alakult. Ugyanakkor a halandóság meghaladta a 36-37%-et. Különösen az egy éven aluliak – csecsemők – halandósága
volt igen magas. Ezer élve született közül több mint 200 nem élte meg az első
születésnapját.
A XIX. század utolsó három és a XX. század első évtizedében, vagyis négy
évtized alatt 32920 fővel, évente 6584-gyel növekedett a népesség száma. Ez a
folyamat a mezőgazdaság fokozatos fejlődésével, az általános műveltségi színvonal és az egészségügyi viszonyok javulásával függ össze.
1910-1914-ig lényegében az első tíz év átlagának megfelelően alakult a
természetes szaporodás. Az első világháború kitörését (1914) követően azonban
jelentősen csökkent az élve születések száma és emelkedett a halálozások aránya (2. táblázat). 1915-1919 között közel 1600-zal kevesebb gyerek született,
mint az előző öt évben. Az 1910-es évek második felében a népesség száma évi
átlagban 222 fővel csökkent. Ennek oka mindenekelőtt az I. világháború hazai
eseményeivel függ össze. Példátlan mértékben növelte a halottak számát 19181919-ben a spanyol-nátha járvány is.
2. táblázat. Természetes népmozgalom főbb adatai 1901-2003 között
Élveszületések
Halálozások
száma
%-a
száma
%-a
1901
4235
4,3
2406
2,5
1910
4141
4,1
3298
3,2
1920
3858
3,9
2189
2,2
1930
3915
3,5
1968
1,8
1941
3095
2,6
1767
1,5
1949
3730
3,1
1439
1,2
1960
2556
1,8
1267
0,9
1970
2369
1,8
1299
1,0
1980
2369
1,9
1471
1,2
1990
1722
1,5
1595
1,4
2001
1652
1,4
1781
1,5
2003
1175
1,0
1642
1,3
Forrás: KSH népszámlálási adatbázisa
Évek

Természetes, szap., fogyás
száma
%-a
1829
1,8
843
0,8
1669
1,6
1947
1,7
1328
1,3
2291
1,9
1289
0,9
1070
0,8
898
0,7
127
0,1
-129
-0,1
-609
-0,5
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Ezekben az években már igen jelentős volt a tengeren túlra, Amerikába
való kivándorlás is. Ezek többsége a munkát adó országban maradt, letelepedett.
Kevesen voltak azok, akik néhány munkával eltöltött év után visszatértek szülőföldjükre. Az 1920. évi népszámlálás szerint területünk lakosai közül több mint
ezren vándoroltak ki külföldre.
Az 1920-as éveket a magas születési (35%) és a csökkenő halálozási arányszámok (18%) jellemezték. A természetes szaporodás évi átlaga 1947 fő volt. A
fokozatosan növekvő természetes szaporodás 10 év alatt pótolta a háború és a
járványok okozta emberveszteséget, sőt az 1930-as népszámláláskor 11460
fővel, 11,5%-kal rögzítettek többet, mint az 1920-as népesség összeírásakor.
Az 1930-as években lassúbb ütemben, de folytatódik a népességnövekedés,
évenkénti 1328 fős gyarapodással 1941-re 116741 fő él a Bereg-Szatmárisíkság területén. A népesség gyorsabb iramú számbeli növekedését fékezte az
É- és D-Amerikába, illetve Ny-Európába kivándorlók népes tábora.
Az ország hadba lépése (1941), a fiatal férfiak frontszolgálata kedvezőtlenül hatott a népszaporodásra. Az élve születések éves átlagban 1941-1945 között 1,3%-kal csökkent, a halálozásoké 8,7%-kal emelkedett.
A II. világháború alatt példátlanul megnőttek nemcsak a harcoló katonai
egységek, hanem a polgári lakosság emberveszteségei is. Ez utóbbi különösen
1944 tavaszán a zsidólakosság deportálásakor, illetve 1944 őszén, amikor az
Alföld területe hadszíntérré változott.
Területünk demográfiai folyamatainak alakulása 1945-2003 között összességében illeszkedik az országos trendbe, amely az Alföld településállományára
általában jellemző volt.
A II. világháború utáni években (1945-1949-ig) az alapvető társadalmigazdasági változások jelentős hatást gyakoroltak a népesedési folyamatokra. A
konszolidált életkörülmények hatására a házasságkötések és a születések aránya
tekintélyes mértékben emelkedett, lényegesen csökkent a halandóság, növekszik
a fiatalkorúak aránya.
1949-1960 közötti években a népességszám dinamikusan növekszik, az évi
gyarapodási átlag 2255 fő. Ilyen mértékű természetes szaporodás sem előtte, sem
azt követő évtizedben nem volt a Bereg-Szatmári-síkság településeiben. Az össznépesség száma az ötvenes évtized végére, 1960-ban volt a legnagyobb 143166
fő. Ez a tekintélyes népességnövekedés azonban az ötvenes években nem volt
folyamatos 1951-1953-ig, a negyvenes évek második felében tapasztalt energikus
népességgyarapodás csökkenő tendenciába hajlott. Az országos jelenség ellensúlyozására adminisztratív intézkedéseket hoztak. A születések csökkentésének
megakadályozása végett abortusz-tilalmat rendeltek el. Ezek az intézkedések
elérték céljukat, a születések aránya ismét emelkedni kezdett, a népesség növekedése 19%-es. A korlátozások hatása azonban csak átmeneti volt, 1956 után fokozatosan csökken az élve születések száma. A másik jelentős eseményként az
1956. év végi és az 1957. év eleji emigrációs hullámot emeljük ki, melynek következtében néhány hónap alatt több százan hagyták el szülőföldjüket, amely a
népesség veszteség mellett erősítette az elöregedés lassú folyamatát. Mindezek
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ellenére a magas természetes szaporodás, az országos átlagot két-háromszor meghaladó értékeivel a korábbi évtized népességszámát túlszárnyalta.
1960-tól azonban az össznépesség a fiatal korosztály elvándorlása, az élve
születések visszaesése miatt jelentős mértékben 15992 fővel csökken. E kedvezőtlen folyamatot némileg mérsékelte az 1967-ben életbe lépett népességpolitikai intézkedések (anyagi juttatások, szociális támogatások stb.), melyek hatására átmenetileg javult a születési arány, de sajnos az előre becsülhető kedvezőtlen demográfiai folyamatokon érdemben változtatni nem tudtak.
Az 1970-es évtizedben az élve születések száma szerény mértékben emelkedett. Ebben szerepet játszottak az 1973-ban hozott újabb népességpolitikai intézkedések, melynek hatása 1974-1977 között 18%-re növelte a születési rátát.
Az 1980-as évek legfőbb népesedési sajátossága, hogy 1981-től máig tartó, hol
erősebb, hol szerényebb mértékű, de folyamatos népességcsökkenés tapasztalható.
A lakónépesség 1980-ban elérte a 127731 főt, de ezt követő években egyirányú
csökkenés figyelhető meg. 1980-2003-ig 13683 fő a veszteség. Ez egyenes következménye a születések csökkenésének, illetve a halandósági ráta növekedésének.
A Bereg-Szatmári-síkság népesedésének alakulását az 1990-es években az
előző évtizedben kialakult kedvezőtlen tendenciák jellemzik, amely nem elszigetelt jelenség, hasonlóságot mutat az Alföldön lejátszódó folyamatokkal. E
kedvezőtlen jelenség számos tényezőből ered. Ezek közül kiemelendő a népesség elöregedése, az átlagos családnagyság (4-5 fő) csökkenése, a házassági és
születési arányszámok ingadozása, a halandóság emelkedő irányzata, valamint a
magas válási arány folyamatos növekedése. Térségünkben e negatív tendenciák
felszámolása érdekében a megoldandó feladat tulajdonképpen a demográfiai
folyamatok tartós egyensúlyának megteremtése lenne, ami összecseng az ország
kiemelt társadalmi-gazdasági-politikai szándékaival is.
Népességmozgalmi folyamatok
A népesség számszerű alakulásában több tényező játszik szerepet, ezek
közül feltétlenül kiemelendő a házasságkötések, a születések, halálozások és a
vándorlások aránya. Ezeknek a demográfiai tényezőknek a külön-külön történő
vizsgálata is célszerű, hogy a lakosság számának alakulásában kifejezésre jutó
okokat megismerjük.
Házasságkötések, válások
A házassági szokások minden társadalomban erősen kötődnek a hagyományokhoz, nemzedékekről-nemzedékeken át öröklődnek. Ez volt a jellemző az itt
élő népesség házassági életmódjára is. Az 1950-es évektől kezdődően azonban
jelentékeny változásokat tapasztalhatunk. A statisztikai adatokra támaszkodva
regisztrálhatjuk, hogy a II. világháború utáni években 1949-ig a házasságkötések
és születések aránya dinamikusan emelkedett. Az 1940-es évtized végén a házasságkötések évi átlaga 1382 volt, ami jóval felül múlta az 1941. évit. 1949-től
viszont mérséklődött (a házasságkötések száma), 1949-1959 között évi átlagban
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1263-an kötöttek házasságot. Ezer lakosra vetítve évenként változóan 11-12 házasság jutott. 1960-as években 1085, a következő tíz évben 1158, majd 19801990 között már csak 950 volt a házasságkötések évenkénti átlagos száma.
A házasságkötések csökkenése az 1990-es évek után is még lendületesebben folytatódik, évenként csupán 549, ezer lakosra 5-6 házasságkötés jut, mintegy 42-43%-kal kevesebb, mint 1949 és 1959 között. A XX. században itt ennél
kevesebb házasságot csak az első világháború idején kötöttek.
A házasodási kedv hanyatlása a 25 éves és idősebb nem házas férfiak, valamint nem házas nők valamennyi korcsoportjában megfigyelhető. Az 1950-es
évektől kezdve a házasságkötések kisebb ingadozásoktól eltekintve folyamatosan csökken, ugyanakkor a házasságon kívüli kapcsolatokon alapuló családok
aránya emelkedő tendenciát mutat. 1970-ben száz család közül 2,1, 1990-ben
már 4,5 alapult élettársi viszonyon.
A népesség családi állapot szerinti összetétele is lényegesen módosult az
elmúlt évtizedekben (3. táblázat).
3. táblázat. A 15 éves és idősebb népesség megoszlása nemenként és családi
állapot szerint az 1960-2001 közötti években
15 éves és
Ebből %-ban
idősebb népes- nőtlen
házas özvegy elvált összesen
ség41184
összesen /hajadon
férfi
33,9
61,9
3,9
0,3
100
1941 nő
44592
28,4
58,4
12,5
0,6
100
együtt
86776
férfi
44136
34,9
61,4
3,3
0,4
100
1949 nő
48064
27,4
58,1
13,7
0,8
100
együtt
92200
férfi
68457
23,4
72,3
3,8
0,5
100
1960 nő
72847
19,4
65,8
13,7
1,1
100
együtt
141304
férfi
48978
25,2
71,1
3,3
0,4
100
1970 nő
49147
18,5
65,9
14,1
1,5
100
együtt
98125
férfi
33785
27,9
64,8
4,9
2,4
100
1980 nő
20757
15,7
66,7
15,3
2,3
100
együtt
54542
férfi
42075
22,8
64,3
4,2
3,7
100
1990 nő
47011
14,6
63,2
18,1
4,1
100
együtt
89086
férfi
43345
29,2
61,6
4,1
5,1
100
2001 nő
48586
18,6
55,6
20,1
5,7
100
együtt
91931
Forrás: KSH népszámlálási adatbázisa
Év
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1941-1949 között a 15 éves és az idősebb népesség átlagában 28-34%-a
volt a nőtlen és hajadon, a házasságban élőké 60% körül ingadozott, az özvegyeké 3-13%, a törvényesen elváltak aránya pedig 0,3-0,6% között váltakozott.
1949-től 1980-ig a nőtlenek számának növekedése, a hajadonok csökkenése
tapasztalható. A hatvanas évtizedben a házasságban élő férfiak aránya csökken,
különösen az 1970-es években erőteljes az apadás, a nőknél viszont egy szerény
mértékű emelkedés figyelhető meg. A házasságok aránya 1960-2001 között
folyamatosan csökken, 72,3-65,8%-ról 61,6-55,6%-ra, az 1960. évi népszámlálási adatokhoz viszonyítva 14,8-15,5%-os apadás mutatható ki. Ugyanakkor az
özvegyek és az elváltak aránya jelentős mértékben emelkedett. A férfiak között a
nőtlenek és a házasságban élők, a nőknél az özvegyek és az elváltak voltak
többen. Az özvegy nők magas aránya, a házas férfiak nagyfokú halandóságával
indokolható. Az özvegy nők aránya 4,5-5-szöröse az özvegy férfiakénak.
A válások számának és arányának nagymérvű növekedése mindenképpen
kedvezőtlen jelenség, ami főleg fiatal korban, felszínes ismeretség alapján kötött
házasságoknál gyakori, illetve az idősebb korosztály tagjai közül azoknál a
házasfeleknél, ahol az egyik fél tartós távollét (a lakó- és munkahely nagy távolsága miatt) elhidegülést eredményezett. Az elvált férfiak és nők aránya megközelítő mértékben nőtt. A válások arányszáma az utóbbi 20-25 évben mind a
megyei (0,3-0,2%), mind az országostól (1-1,5%-kal) magasabb.
Az élveszületések alakulása
Az élveszületések számának alakulását számos társadalmi-gazdasági tényező (pl. a népesség kormegoszlása, gazdasági helyzete, kulturális színvonala,
vallásosság, családdal kapcsolatos tradíciók, a lakóhely funkciója, helyzete stb.)
befolyásolja. Ezek közül a társadalmi-gazdasági helyzetnek, igényeknek megfelelően más és más lehet a domináns tényező (pl. családi hagyományok, vallási
indítékok, gazdasági helyzet stb.).
Az élveszületések aránya területünkön a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
és az országos értékhez hasonlóan az elmúlt évszázadok folyamán számottevően változott. A XIX. században még igen népes évjáratok születtek, arányuk
40% felett volt. A XX. század elejétől viszont egyértelmű csökkenő tendencia
mutatkozik. A trenden az sem változtat, hogy időszakonként különböző tényezők hatására erőteljes csökkenés (pl. a II. világháború éveiben) vagy növekedés
(pl. az 1940-es évek végén az 1950-es évek első felében) tapasztalható. Nagyobb arányú csökkenés 1930-1941 között (0,9%) és 1949-1960 közötti években (1,3%-os) következett be, a ’70-es évektől 2003-ig a születések csökkenésének átlaga 0,1-0,4% körül alakult (2. táblázat).
1941. évi népszámlálási adatokhoz viszonyítva 1941-1945 közötti években
a háborús események következtében kevesebb gyerek született, évi átlagban
2575 fő. Ennél kevesebb csak az 1915-1919 közötti, majd az 1960 utáni években volt. A II. világháború után egy évtized sem kellett ahhoz, hogy a háborús
évek vesztségei pótlódjanak. 1946-1956 között évenként átlagosan 3179, a hat217
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vanas években 2303, a hetvenesekben 2367 fő volt az élve születettek száma.
1970-1980 között az előző évtizedhez hasonló mértékű a születések aránya,
1980-tól viszont folyamatosan csökken az újszülöttek száma.
A születések számának visszaesése különösen az 500 és 1000 főnél kevesebb népességű falvakban tekintélyes. A születések jelentékeny visszaesése
ellenére évtizedek óta az országos átlag felett van az élveszületések aránya.
Például 1990-ben az országos átlag 9,6%, területünkön 15%, vagy 2003-ban az
országos 9,3%, Bereg-Szatmári-síkságon 10%.
Az élveszületések száma a folyamatos csökkenése közben évenként erőteljesen ingadozott, amely esetenként több százat is elért. Ez az ingadozás régóta
tart, és még a további években is számos feszültség forrása marad. Pl. a gyermekellátó- és tanintézetekben hol férőhely hiányt, zsúfoltságot, hol kihasználatlanságot idéz elő. A népesebb évfolyamoknak az iskola elvégzése után az elhelyezkedés, a munkába állás jelent nehézséget.
Az adatok jól tükrözik azokat a társadalmi-gazdasági folyamatokat, az emberek szociális körülményeiben és gondolkodásmódjában bekövetkezett változásokat, amelyek az elmúlt öt évtized során történtek. Így például a II. világháború
befejeződése után a béke első éveiben az elemi erővel feltörő élni-fennmaradni
akarás, a népes, soktagú család eszménye. Az 1950-es évek elején a születések
csökkentésének megakadályozása érdekében miniszteri törvény abortusz-tilalmat
rendelt el, melynek nyomán évente 350-400-zal többen születtek. A tilalom feloldása után (1956) fokozatosan csökkent a csecsemők száma. Az ötvenes és a hatvanas években a népszaporodás szempontjából produktív korosztályok (16-40 évesek) soraiból több ezren kényszerültek – munkaalkalom illetve jövedelem hiányában – lakóhelyüktől távoli iparvidéken munkát vállalni, havonta, hetente ingázni.
Az élveszületések arányát fentieken túl a következő – jórészt az országos, a
megyei tendenciákkal megegyező – körülmények befolyásolják:
1. Területünk vándorlási vesztesége, amely 1950-1990-ig 22-25 ezer fő volt.
Ezeknek több mint 60%-a az aktív korosztályból került ki. Ez hátrányosan érintette a népesség korösszetételét, ezen keresztül pedig a születések alakulását.
2. A társadalmi-gazdasági viszonyok változásával, az igények növekedésével a gyermeknevelés jelentős anyagi áldozatokkal jár. Így a sokgyermekes
családok lényegesen hátrányosabb anyagi helyzetbe kerülnek.
3. A nők munkába állása 1950-től a nyolcvanas évek végéig igen nagyarányú volt. A dolgozó nők esetében a Gyes, a Gyed bevezetése ellenére is súlyos
probléma a gyermek gondozása, bölcsődébe illetve óvodába való elhelyezése.
Mindezek miatt általában a nők nem vállalnak kettőnél több gyermeket.
4. Az élve születések alakulására ható tényezők közül megemlíthetjük még
a terhesség megszakítások számának ingadozását is. Az 1970-es évek végén
felgyorsult a művi vetélések száma, az 1990-es évek közepéig viszont csökkent,
majd ezt követő években ismét emelkedni kezdett. A növekmény elsősorban a
20 éven aluli házasságban nem élő nők, illetve 20-29 éves korban lévő három és
többgyermekes családanyák körében jelentkezett.
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5. Megváltozott a fiatalok életvitellel kapcsolatos gondolkodása. Ez abban
nyilvánul meg, hogy előbb biztos anyagi körülményeket akarnak teremteni
(lakás, biztos, hosszú távra szóló munkahely, autó, utazás stb.) és csak azt követően gondolnak gyermekáldásra.
6. A gyermeknevelésben az állam jelentős, hathatós támogatást nyújt, de ez
távolról sem elegendő, és nem tünteti el a családok nagyságától függően kialakult életszínvonalbeli különbségeket.
A felsorolt tényezők természetesen településenként más és más hatást váltanak ki, ezért az egész kistájra, sőt az egész megyére kiterjedt szabályozások
mellett helyileg, településenként konkrét intézkedések is szükségesek (pl. munkahelyteremtés, lakásviszonyok javítása, gyermekintézmények bővítése stb.).
A gyermekek többsége házasságban születik, de gyorsan nő az ezen kívül
születettek aránya. Például 1980-ban 3,5%, 1990-ben 5,1%, 2001-ben már
11,4%-ra emelkedett. Figyelemre méltó, hogy a házasságon kívül szülő nők
közül 1/3-a 20 éven aluli.
A halálozások alakulása
A halálozás arányát a lakosság életkörülményei, életvitele, az egészségügyi
ellátottság színvonala, korszerinti összetétele, az egyes emberek alkata, fizikai,
szellemi adottságai befolyásolja..
A felsorolt körülmények időszakonként változnak, és területileg is lényeges
eltéréseket mutatnak.
A századfordulót követő évtizedekben számottevő ingadozás figyelhető
meg a halálozás arányaiban (2. táblázat). A két világháború között, különösen a
harmincas években az országos átlagnál kedvezőbb volt. A II. világháború alatt
és néhány évig utána a halálozási mutató a hazai átlagot meghaladta. A halálozások trendje az 1940-es évek végétől irányt változtatott és csökkenni kezdett
1969-ig, majd 1970-1979, illetve 1980-1989 között megfordult az irányzat.
2001-re a halálozás folyamatos növekedést mutat (2. táblázat). A halálozás
nagysága 2001-ben volt a II. világháború után a legmagasabb, 1781 fő. Okát
mindenekelőtt a népesség öregedésében kell keresnünk.
Lényegét tekintve megállapítható, hogy az 1990-es években magas szinten
stabilizálódott a halálozási arányszám. Területi vonatkozásai közül kiemelkedő,
hogy a legkedvezőtlenebb arányszámok a 600 főnél kisebb lakónépességű településekre jellemzőek.
Már régóta ismert, hogy legnagyobb a halálozási arány csecsemő- (0-1 év)
és idős (60 éven felüli) korban. A csecsemőhalandóság és a halvaszületések
számának csökkenése tapasztalható az 1950-es évek végétől. A halvaszületések
száma 1957-ig évenként 45-50 között ingadozott, az egészségügyi intézkedések
hatására folyamatosan mérséklődött, 1960-tól 6-10 között változik. A csecsemőhalandóság csökkenése terén még nagyobb az előrehaladás. A harmincas
évek végén ezer újszülött közül 150 halt meg mielőtt elérte volna az egyéves
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kort. 1959-ben ezek száma 100, tíz év múlva már 55 volt, a hetvenes években
25-35 között változott. Az 1980-as években az arány 15,0-20,5%. 1989-től
sajnos a csecsemőhalandóság növekszik, aminek legfőbb oka a házasságon
kívül született gyermekek erőszakos halála, valamint az anyák egy részének
nem megfelelő életvitele; dohányzás, italozás, drogfogyasztás stb., amely kedvezőtlenül hat a gyermek méhen belüli és szülés utáni fejlődésére.

1. ábra. Élveszületések területi megoszlása 1990-2001 között (%)
(Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján)
A halálozás korszerinti vizsgálatánál kiderült, hogy az elmúlt évtizedek során főleg a 45 és a 60 év közötti korosztálynál volt a legnagyobb az emelkedés,
ahol az arány közel kétszeresére növekedett, a számszerűséget tekintve pedig a
változás ennél is nagyobb volt. Az említett korosztályoknál a férfiak halálozási
arányszáma jóval felülmúlja a nőkét (több mint kétszerese).
Az okok közismertek; túlhajszoltság, a munkaalkalom hiánya, alkoholizmus,
dohányzás stb. Mindezek következtében az ideg- és érrendszeri megbetegedések
gyakoribbak, ami a legtöbb esetben korai halállal végződik. Ezen túlmenően az
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átlagot rontja az erőszakos cselekmények, a balesetekből származó halálesetek száma. A nők és a férfiak halálozásában jelentkező tekintélyes eltérés (2001-ben 2,5%)
részben az említett korcsoportokban kialakult halálozási gyakoriságból adódik.
Az élveszületések és a halálozások arányát tekintve a Bereg-Szatmárisíkság települései között lényeges különbségek nincsenek, ez figyelhető meg az
1-2. ábrán is.

2. ábra. A halálozás területi megoszlása 1990-2001 között (%)
(Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján)
A természetes szaporodás
A születések és halálozások változása hosszú távon egyirányú, de vannak
olyan időszakok, amikor mozgásirányuk ellentétes (3. ábra). Területünkön az
emelkedő természetes szaporodás az 1950-es évek közepéig tart, majd az ezt
követő években, évtizedekben zuhanásszerű csökkenés illetve stagnálás mutatkozik. A nyolcvanas évek derekától ismételten, szinte elkeserítő visszaesés
következett be, amely sajnos napjainkban is tart. 1970-től 2001-ig a halálozások
száma emelkedik, ugyanakkor a születések aránya kisebbedik, melynek hatására
folyamatos népesség csökkenés (0,1%) mutatkozik.
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3. ábra. Az élveszületések és halálozások számának alakulása 1901-2003 között
(Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján)
A Bereg-Szatmári-síkságon a természetes szaporodás csakúgy, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1949-1990-ig terjedő időszakban mindegyik
népszámláláskor felülmúlta a többi alföldi megyék és az országos átlagot is. Ez
azért érdemel különös figyelmet, mert az elvándorlás nagyságával is vezet
mindegyik évtizedben. Annak ellenére, hogy az elvándorlók zömét fiatal szülőképes korosztályok alkották, mindig maradt akkora produktív népesség a területen, amely a természetes szaporodást jóval az országos átlag fölött tartotta.
A természetes szaporodás illetve fogyás területi különbségei az előző részekben vázolt élveszületések és halálozások területi eltéréseit tükrözik. Területünk kisebb községeiben a természetes szaporodás csökkenésének mértéke az
1980-1990 közötti években messze meghaladta Fehérgyarmat, Mátészalka,
Vásárosnamény, Csenger város és néhány nagyközségét (Nagyecsed, Porcsalma, Tyukod, Tiszaszalka, Tarpa), ahol a mezőgazdaság mellett más foglalkoztatási lehetőségek is kínálkoztak. Viszonylag kedvező a népesség számbeli
alakulása az olyan településekben, ahol az alacsony halálozási arány mellett az
átlagosnál jobb a születések nagysága, pl. Fülesd, Jánkmajtis, Milota, Tiszabecs,
Jánd, Tiszakerecseny, Szamosszeg, Tunyogmatolcs stb. és fordítva, ahol mindkét mutató hátrányos, ott a természetes fogyás kirívóan magas, pl. Botpalád,
Fülpösdaróc, Gacsály, Garbolc, Kishódos, Komlódtótfalu. Az 1991-2003 közötti években a természetes szaporodás trendjében és térszerkezetében a városok
kivételével számottevő változás nem tapasztalható, a legtöbb település népessége folyamatosan csökken.
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A népesség demográfiai folyamatai a Bereg-Szatmári-síkságon – hasonlóan
az országos és a megyei folyamatokhoz – nem adnak okot a derűlátásra, többnyire kedvezőtlenek, amelyek hatásai elkeserítőek. Részben mert a terület lakossága számottevően csökkent, másrészt pedig azért, mert a népesség reprodukálási folyamata egyre jobban deformálódik. A jelen társadalmi-gazdasági viszonyok között kevés a remény arra, hogy a kedvezőtlen irányzat megváltozzék.
Vándorlás
A Bereg-Szatmári-síkság népességének számbeli alakulásában a természetes
szaporodáson kívül mindig jelentékeny szerepe volt a vándorlásoknak. Az elvándorlás, akárcsak a természetes szaporodás magas értéke, több évtizedet tekintve is
jellemző az egész megyére, azon belül területünkre még inkább. A vándorlások
indítéka, mértéke, iránya főleg gazdasági, társadalmi tényezőktől, folyamatoktól
függ. Korunkra jellemző társadalmi folyamat a foglalkozási struktúra átalakulása,
ezen belül elsősorban a mezőgazdasági keresők csökkenése, az iparban és a tercier ágazatban dolgozók arányának gyarapodása. Ez a folyamat a legtöbb esetben a
népesség területi átcsoportosításával jár együtt. Bereg-Szatmári kistájon az elvándorlás indítékai között nagy nyomatékkal szerepelt a természetes szaporulat révén
jelentkező munkaerő felesleg, amit a terület mezőgazdasága, szegényes ipara,
szolgáltató ágazat nem tudott lekötni, s jelenleg sem tud. Az elvándorlók zöme a
fiatalabb korúakból (20-40 évesek) kerültek ki.
A vándorlás lakosságszám-alakító szerepe a XX. század folyamán eltérő
mértékű és indítékú volt. Kiváltója a század elején az agrár-túlnépesedés, a krónikus munkanélküliség, amelyet az ország ipara nem tudott levezetni. Az 1900as évek elejére Szabolcs és Szatmár megye az amerikai kivándorlás kisebb centrumává vált. 1905-1907 közötti években kulminál a tengerentúli kivándorlás,
ezekben az években országosan 1000 lakosra 8-9 kivándorlás jutott, Szabolcsban 14-15, Szatmárban 9-10. 1913-ban viszont Szatmár vezet a kivándorlók
számával (4363 fő) (Ekéné dr. Zamárdi I., 1983).
Az első világháború után a kivándorlók száma visszaesett, iránya – az
Egyesült Államok a bevándorlást korlátozó intézkedései miatt – Kanadára illetve Dél-Amerikára tevődött át. Az 1930-as években országos szinten mérséklődik a kivándorlás nagysága, ugyanakkor térségünkben továbbra is – ha csökkenő tendenciájú is -, de jelentős mértékű. Például 1934-1938 között az országból
kivándoroltak 18%-a Szabolcs megyei lakos, melynek egynegyede a BeregSzatmári-síkság településeiből indult szerencsét próbálni.
A XX. század első három évtizedében a kivándorlás következtében a természetes szaporodás rátája mintegy 25%-kal csökkent. Különösen a századforduló második évtizedében erősödött fel ez a folyamat.
Az 1940-es évek első felének népmozgalmát minden tekintetben a katonai,
társadalmi, gazdasági, politikai eseményei határozták meg, miután a népesség
körében többirányú kényszermozgást váltott ki. A háború éveiben a népesség
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számának csökkenéséhez jelentős mértékben hozzájárult a háborúban a zsidó
lakosság deportálása, valamint a harci események elől Nyugat-Európába menekülők, kivándorlók (pl. földbirtokosok, katonai és csendőrtisztek stb.).
A II. világháború után meginduló társadalmi-gazdasági átalakulás jelentős
népességátrendeződést indított meg. Az 1950-es években kibontakozó iparosítás
elsősorban az ipari nyersanyagokban jelentősebb területeket és a fővárost hozták kedvező helyzetbe. Vidéken, főleg a mezőgazdaságból származó felesleges
munkaerő a gyengén iparosodott térségben, mint a korábbi évtizedekben nem
talált megfelelő munkaalkalmat és emiatt elvándorolt. Ebben az időszakban az
országban valóságos népvándorlás bontakozott ki. A Bereg-Szatmári-síkság
népességének vesztesége az 1950-es években közel 20 ezer (18475) fő volt.
Az 1960-as években a népesség mobilitása az országban az előző évtized
hullámait is felülmúlta. A vándorlás mértéke természetesen rendkívül nagy
területi különbségeket mutat. A Bereg-Szatmári-síkság településeiben, melyek
főleg agrár jellegűek voltak, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek megszervezését (1961) követő években a mezőgazdaság nagyarányú gépesítésének következtében tetemes munkaerő-felesleg képződött. Területünkön az iparon kívül
más ágazatok is fejletlenek voltak, városhálózattal nem rendelkezett (Mátészalkát 1969-ben, Fehérgyarmatot, Vásárosnaményt 1973-ban, Csengert 1989-ben,
Nagyecsedet 1997-ben nyilvánították várossá), így nem volt munkaalkalom a
területen, de ekkor még a megyében sem léteztek olyan gazdasági ágazatok
(építőipari vállalatok, könnyű- és élelmiszeripari üzemek stb.), amelyek a mezőgazdaságból felszabadult munkaerő jelentős részét felvegye.
1961-ben a kereső lakosság 7,9%-a vállalt munkát az ország különböző
részein. A mezőgazdaság nagyüzemi átszervezésével szoros kapcsolatban rendkívül felgyorsult a lakóhely változtatás üteme (pl. 1961-1965 között minden tíz
lakosra jutott egy-kettő lakóhely változtatás), amely az évtized második felétől
mérséklődött. A munkavállalók népes csoportja időszakos, távolsági ingázó,
akik nem költöztek el lakóhelyükről, hanem 200-350 km-re lévő munkahelyükről kezdetben (1950-es években) havonkénti, kéthetenkénti, majd hetenkénti
távollét után történt a hazautazás. A távolsági ingázás a megye iparfejlesztése
következtében jelentős mértékben csökken, a megyén belüli napi ingázások
aránya viszont erőteljesen növekszik.
A népességcsökkenés 1961-1966 között volt a legnagyobb 10,2%, 1967-1970-ig
mérséklődött 1,1%-ra. Ez a jelenség annak tudható be, hogy az 1960-as évek második
felétől Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelt központi támogatásban részesült gazdaságának – első helyen az ipar – fejlesztésére. Az iparfejlesztési és ipartelepítési alap
felhasználásával számos új beruházás valósult meg területünkön is, pl. Mátészalka,
Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Tiszaszalka, Nagyecsed, Porcsalma, Csenger,
Tyukod településeken. A fejlesztések hatására bővült az egyéb ágazatok (közlekedés,
kereskedelem, szolgáltatás stb.) területén is a foglalkoztatottak száma. A fokozódó
iparosítás, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek anyagi helyzetének javulása az
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elvándorlás mérséklődését, sőt némi visszavándorlást eredményezett. Az 1970-es
évekre csökkent a megyén kívülre történő vándorlás, intenzívebbé vált a megyén
belüli népességmozgás. Az iparosodó települések vonzották a munkaerőt, a környező
falvakból sokan naponta ingáztak a lakó- és a munkahely között. Többen költöztek a
megye központjába Nyíregyházára, illetve Mátészalkára, Vásárosnaményba, Fehérgyarmatra, Tiszaszalkára és a városiasodó nagyobb településekre. Ezt a folyamatot a
központi intézkedések (pl. városi lakásépítés kiemelt támogatása) is erősítették.
A megyén illetve a területen belüli kényszervándorlást idézett elő az 1970es szamosközi árvíz. A szatmári terület községei közül 40-et a Tisza mellékfolyóinak (Szamos, Kraszna, Túr) árvize sújtott. Az emberi alkotásokban súlyos
károkat okozott árvíz megismétlődésének elkerülése érdekében védőgátat (övgátat) építettek. A védőgát és az országhatár között, illetve a veszélyeztetett
településeken építési tilalmat rendeltek el, melynek következtében fogyott 4580%-kal Kishodos, Nagyhodos, Garbolc, Komlódtótfalu lakossága, Nagygéc
jóformán megszűnt, amelynek mindössze 20-40 lakosa maradt.
A népesség mobilitása az 1980-as években alapvetően megváltozott. A
korábbi évtizedekben a vándorlások fő mozgató rugója a foglalkoztatási átrétegződés, főleg a mezőgazdasági foglalkoztatottak csökkenése volt. Az 1980-as
években ez a folyamat lényegében befejeződött, illetve jelentős mértékben lefékeződött. A vándorlásokat előidéző tényezők között a munkahely-változtatás és
a továbbtanulás mellett családi okok kerültek előtérbe (házasságkötés, családok
elköltözése – idősebbek a fiatalokhoz és fordítva –, válás stb.).
A nyolcvanas évek végén az iparban foglalkoztatottak számának növekedése megállt, a munkaerő felvevő képesség beszűkült, s ez a helyzet kisebb, rövid
ideig tartó elvándorlást váltott ki. Az évtized végén kezdődött erőteljes gazdasági hanyatlás az 1990-es évek elején tovább folytatódik, ami a munkaerőpiac
általános, az egész országra kiterjedő pangása következtében a megyén kívül is
szinte lehetetlenné tette az elhelyezkedést. Különösen a szakképzetlen, illetve a
korszerűtlen szakmákra kiképzett rétegek elhelyezkedési esélyei romlottak.
A kilencvenes években a vándormozgalom sokat csillapodott. Az 1960-as,
1970-es, 1980-as években az aktív keresők közel 60-65%-a volt eljáró, ingázó
dolgozó, a kilencvenes években a megyében a munkavállalási lehetőségek zuhanásszerű csökkenése folytán az ingázók száma jókora mértékben visszaesett.
Napjainkban a naponta ingázók száma 3-4 ezer, az aktív keresők 5-6%-a. A
vándorlási folyamatok lelassulása tartósnak ígérkezik. Ennek okai között szerepel a foglalkozási lehetőségek általános szűkülése, a városok felvevőképességének csökkenése, a tömeges lakásépítések visszaesése. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye és benne területünk gazdaságának visszaesése, az ország többi részeitől
való leszakadás fokozódása – amennyiben másutt a megélhetési lehetőségek
jobbak – ismét felerősítheti a vándorlási folyamatokat.
A vándorlások mértéke természetesen jelentős területi különbségeket takar.
Az elmúlt négy évtized során területünkről – bár csökkenő intenzitással – megszakítás nélkül az elköltözés volt a jellemző. Ennek következtében néhány tele225
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pülés 1950-1990 között elvesztette a lakosságának 10-50%-át. Pl. Csengersima
50,2%-át, Csengerújfalu 44,8%-át, Vámosatya 40,1%-át, Csegöld 39%-át,
Nagyecsed 28,3%-át, Csaholc 28%-át.

4. ábra. A vándorlások aránya településenként 1949-1959 között (%)
(Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján)
A településenkénti adatokat vizsgálva megállapítható, hogy az ötvenes években meginduló, a hatvanas években felerősödő elköltözések miatt, néhány kivételtől eltekintve minden településnél vándorlási veszteséget okoztak (4. ábra), de
ennek hatását a települések 97%-ában a természetes szaporodás ellensúlyozni
tudta. Az 1970-es években a mérséklődő természetes szaporodás mellett csaknem
mindenütt vándorlási veszteség jelentkezett, s a népesség száma csökkent. A
nyolcvanas években a csökkenő vándorlási veszteséget – az élveszületések jelentékeny visszaesése, a növekvő halálozások miatt – a természetes szaporodás már
nem tudta kiegyenlíteni, s folytatódik a lakosság számának apadása.
Az 1960-1990 közötti években vándorlási nyereség csak Mátészalkán, Fehérgyarmaton, Vásárosnaményban mutatkozott, 2001-től már kisebb településben is jelentkezett, igaz szerény mértékben 1-34 fő, 1-5% (5. ábra). A vándorlási veszteség különösen a kis településeken volt magas.
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5. ábra. A vándorlások aránya településenként 1990-2001 között (%)
(Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján)
A Bereg-Szatmári-síkság településeit népességnagyság szerint vizsgálva
megállapítható, hogy a vándorlási veszteség a települések nagyságával fordítottan arányos. A kisebb kategóriában legnagyobb a veszteség évek óta, és a népességszám növekedésével csökkenő a vándorlás mértéke.
Az elvándorlás kérdéséhez végül egy kiegészítő megjegyzés kívánkozik. Általában véve tagadhatatlan tény, hogy az elvándorlási folyamat mögött valós társadalmi-gazdasági gondok húzódtak meg. Ezért nem szabad csak negatívumként
értékelni a kérdést, hiszen az elvándorlások nyomán a kevésbé fejlett területeken is
olyan kapuk nyíltak meg, és olyan lehetőségek teremtődtek, amelyek révén igen
sok fiatal, középkorú férfi, nő juthatott kedvező munkához, és kerültek előnyösebb
jövedelmi, szociális, környezeti, kulturális stb. helyzetbe. Sokak számára az elvándorlás biztosította az átrétegződést, a foglalkozáscserét, nívósabb társadalmi helyzetet. Az otthon maradottak részére pedig bővülő munkalehetőséget.
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A népesség kor szerinti összetétele
A népesség kor szerinti összetétele fontos demográfiai mutató, amelyet a
születések és halálozások aránya, valamint a vándorlások egyenlege együttesen
határoz meg. Ugyanakkor a visszahatás is egyértelmű az említett jelenségekre.
A népesség kor szerinti összetétele hűen tükrözi a társadalmi-gazdasági folyamatokat, változásokat. Ugyancsak jelzés értékű a népesség számbeli, valamint a
munkaerő jövőbeni alakulásának megítéléséhez.
Az elmúlt fél évszázad során területünkön - hasonlóan a megyei adatokhoz a lakosság kor szerinti összetételében a változás nem volt egyirányú, 1941-ig a
fiatal korosztály (0-39 év közöttiek) nagyobb arányban szerepelt. A népesség
34,6%-a volt 15 évnél fiatalabb, 38%-a 15-39 évesekből tevődött össze, a 40-59
évesek aránya 19,2%, a 60 és idősebbeké 10% alatti (8,3%). 1949-től viszont azt
figyelhetjük meg, hogy a gyermekkorúak aránya egyes időszakoktól eltekintve
folyamatosan csökkent, míg 1941-ben a népességének 34,6%-át, 2001-ben már
csak 19,9%-át adták. Ezzel szemben a 60 éven felüliek részaránya az említett
időszakban 8,3%-ról több mint kétszeresére, 19,3%-ra emelkedett (4. táblázat).
Az előzőekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy – eltérő intenzitással
– csökken a fiatalkorúak (0-14 év), és folyamatosan növekszik az időskorúak
(60 év felett) aránya. A 15-39 év közötti korosztály arányában a vizsgált időszak első évtizedére jellemző a mérsékelt (1,6%-os) növekedés. Az ezt követő
évtizedekben előbb gyors, majd lassú ütemű csökkenés következett. Az 1980-as
években a korosztálybeliek apadása megállt és az évtized végére 1990-ben
4,2%-os gyarapodás figyelhető meg. A 4. táblázat adatai alapján megfigyelhető,
hogy a ’90-es években újabb csökkenési hullám kezdődött. A 40-59 évesek
aránya az ’50-es és ’70-es évek kivételével 1941-től 1990-ig mérsékelt emelkedést mutat. Az 1980-as években 1,9%-os apadás, míg a ’90-es évtizedben erőteljes (5%-os) gyarapodás következett be. Az előbbiek alapján látható, hogy az
aktív korú népesség aránya kedvező, 55-61% között váltakozik.
4. táblázat. A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 1941-2001 között (%)
Korcsoportok

0-14

15-39

40-59

60-nál idősebb

38,0
39,6
35,5
35,2
34,1
38,3
33,6

19,2
20,5
19,6
22,3
24,1
22,2
27,2

8,3
8,7
12,2
14,9
15,1
14,6
19,3

Év

1941
34,6
1949
31,2
1960
32,7
1970
27,6
1980
26,7
1990
24,9
2001
19,9
Forrás: KSH népszámlálási adatbázisa
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6. ábra. Bereg - Szatmári - Síkság népességének korösszetétele 1941. és 2001.-ben
(Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján)
A népesség kor és nemek szerinti megoszlását legjobban az ún. korfa szemlélteti (6. ábra). Ennek szalagjai lehetőséget adnak a népesedési folyamatok
időbeli sajátosságainak tanulmányozására. Ha összehasonlítjuk a BeregSzatmári-síkság népességének 1941 és 2001 korfáját, abból egyértelműen megállapítható két ellentétes demográfiai folyamat. Az 1941-es „piramis alakú”
korfa arányos korcsoport – fiatal-, felnőtt-, öregkorú – megoszlást mutat. A
2001. évi szűkülő talpazata viszont a demográfiai folyamatok zavarát jelzi,
tükrözi a társadalom elöregedését, csökkenő munkaerőbázisát is előre vetíti,
rámutat a jövő nemzedékek egyre kisebb létszámú születésének lehetőségeire.
Élesen kirajzolódnak az egyes demográfiai hullámok és az őket váltó hullámvölgyek. Legszembetűnőbb a 60-69 év közöttiek magas, a másik pólusként a
0-9 és a 20-30 év közötti korcsoportok alacsony létszáma. Az utóbbi két korcsoport arányát – hasonlóan a megyei, illetve az országos arányokhoz – az
1960-as évektől folyamatosan csökkenő élve születések váltották ki.
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7. ábra. A fiatalkorúak (0-14 évesek) területi megoszlása 2001-ben (%)
(Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján)
A népesség korösszetételében szembetűnő területi különbségek vannak. A
kis létszámú falvakban (pl. 1990-ben Botpalád, Császló, Csaholc, Darnó,
Fülesd, Gyügye, Kishódos, Komlódtótfalu, Mánd, Lónya, Márokpapi, Panyola,
Nagyhódos, Olcsvaapáti) az időskorúak 10-15%-kal meghaladják a kistáj átlagát (14,6%). Az elöregedési folyamat részben az alacsony születési arány, részben a többnyire fiatal, illetve munkaképes korúakból adódó vándorlási veszteség következménye. Legkisebb az időskorúak aránya Fehérgyarmaton, Mátészalkán, Vásárosnaményban, Tiszaszalkán, Csengerben, ahol a demográfiai
egyensúly kialakulásához jelentős mértékben hozzájárult a korábbi évek aktív
vándorlási mérlege. Az 1990-es évek 0-14 éves és a 60 év feletti korosztály
területi megoszlását a 7-8. ábra szemléleti. Az ábrákból kitűnik, hogy Mátészalka, Vásárosnamény, Fehérgyarmat vonzáskörzetében elhelyezkedő községekben legnagyobb a gyermekkorúak aránya, míg az apró falvakban az időskorúak rátája magasabb a terület átlagánál.
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8. ábra. A 60 évnél idősebbek területi megoszlása2001-ben (%)
(Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján)

A nemek aránya
A népesség nemek szerinti összetételét számos tényező befolyásolja. Ezek
közül a születésgyakoriságot, a férfiak és nők eltérő halandóságát, a népességvándorlást, valamint a háborúkat említhetjük meg. A születésgyakoriságot tekintve területünkön a XX. század folyamán átlagosan 100 leány születésére 109
fiú születés jut. Az átlagos élettartamtól függően ez a különbség egy bizonyos
idő után (pl. 1930-ban 19 éves, 1990-ben 35-40 éves korban) megszűnik, a
nemek közötti egyensúly azonban nem tartós, mert idősebb korban, határozott
nőtöbblet alakul ki. A nőtöbblet oka többek között az is, hogy az elvándorló
népesség nagyobb hányadát mindenkor – bár erőteljes csökkenő mértékben – az
aktív korosztály férfi tagjai adják.
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A nőtöbblet 1950-től 1990-ig néhány fővel mindig meghaladta az országos,
illetve a megyei átlagot. Például 1990-ben területünkön 1000 férfira 1075 nő
jutott, ez 2 fővel több mint a megyében, és 6 fővel haladja meg az országos
átlagot. 2001-től viszont az tapasztalható, hogy a Bereg-Szatmári-síkságon
kevesebb nő (1065) esik 1000 férfira, mint általában a megyében (1084), illetve
az országban (1067). A vizsgált időszakban (1930-2001) a két nem arányában
kortól függően számottevő különbség tapasztalható. Míg a fiatalkorúaknál a
férfiak aránya magasabb (2,7% ponttal), addig az idős korcsoportnál fordítva, a
nők aránya növekvő tendenciában, jelentős mértékben (3,2% ponttal) felülmúlja
a férfiakét. A fenti átlagtól jelentékeny eltérések figyelhetők meg. Pl. 1941-ben
a különbség 0,8%, 2001-ben 3,2%. A fiatal korosztályok férfi többlete egyértelműen a nagyobb fiú születési arány következménye. 45-50 évtől viszont egyre inkább, főleg az idős korcsoportokban a nők részaránya feltűnően nagyobb, a
férfiak növekvő halandósága miatt.
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A PARLAGFŰ POLLEN KONCENTRÁCIÓ ÉS A
METEOROLÓGIAI ELEMEK KAPCSOLATA SZEGEDEN
MAKRA LÁSZLÓ1 – GÁL ANDRÁS2 – VITÁNYI BÉLA2

Magyarország lakosságának kb. 30 %-a valamilyen allergiás betegségben
szenved, ezek 65 %-a pollen-érzékeny, s e pollen-érzékenységnek legalább 60
%-a a parlagfű pollenjétől ered. A magyar Nagyalföld déli része (Szeged) a
parlagfű pollenjével a leginkább veszélyeztetett terület nemcsak a Kárpátmedencében, hanem egész Európát tekintve, sőt világméretekben is.
A dolgozat célja annak tanulmányozása, hogy a meteorológiai elemek hogyan befolyásolják a parlagfű pollen koncentrációját egy közepes méretű délalföldi városban  Szegeden.
A tanulmány bemutatja a parlagfű pollen karakterisztikáit Szegedre, valamint
egyéb magyarországi és külföldi városokra. A parlagfű pollen vizsgált paraméterei csekély ingadozásokkal növekvő trendet mutatnak. A Makra-próbával körülhatárolja azt az időszakot, amikor a legsúlyosabb a napi pollenterhelés. A faktoranalízis segítségével elemzi egyrészről a parlagfű pollenszámok, másrészről a
vizsgált 11 meteorológiai változó közötti kapcsolatot. A speciális transzformáció
révén megadja a pollenkoncentrációt befolyásoló változók sorrendjét.
Bevezetés
1. Pollen allergia
A pollen-allergia széleskörűen elterjedt betegség lett a 20. század végére.
Napjainkban átlagosan minden ötödik-hatodik személy szenved ebben az immunrendszeri betegségben Európa szerte. A szénanátha kellemetlen tünetekkel
jár, s asztmához vezethet. Ismeretes, hogy azok az emberek, akik pollenallergiában szenvednek, nem tudnak koncentrálni a munkájukra, nem érzik jól magukat, s gyakran kerülhetnek betegállományba.
Magyarország lakosságának 30 %-a szenved valamilyen allergiában. A betegek 65 %-a pollen-érzékeny, s e pollen-érzékenység legalább 60 %-át a parlagfű pollenje okozza. Megdöbbentő, hogy az allergiában szenvedő ismert betegek száma megduplázódott, az allergiás eredetű asztmatikus megbetegedések
száma pedig négyszeresére nőtt a Dél-Alföldön az 1990-es évek végére a 40
évvel korábbi adatokhoz képest.
1

Szegedi Tudományegyetem, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, H-6701 Szeged, P.O.B. 653; e-mail:
makra@geo.u-szeged.hu
2
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Makra László – Gál András – Vitányi Béla

A pollen-allergiát okozó legfontosabb fajok Európában a következők: fűfélék
(Poaceae), nyír (Betula), üröm (Artemisia) és Dél-Európában az olajfa
(Oleaceae). Az 1980-as évektől egy új faj csatlakozott hozzájuk, mely rendkívül
agresszíven terjed. Mind több és több országban jelenik meg, virágzása hosszú
ideig (némely esetekben 3 hónapig is) tart és nagy mennyiségű pollent termel.
Belélegezve, a szénanátha jellegzetes tünetei (köhögés, tüsszentés, orrfújás, a
szem és az orr nyálkahártyáinak gyulladásai) igen hamar jelentkeznek. Ez a rövid
levelű vagy közönséges parlagfű (Ambrosia artemisiifolia = Ambrosia elatior).
Az ambrózia valamikor a mitikus görög istenek ízletes étele volt, melyet azért
fogyasztottak, hogy örökké éljenek. Bár a parlagfű latin neve, illetve az említett
ízletes étel ógörög elnevezése ugyanaz, mégis két teljesen különböző dologról
van szó. Az ambrózia az ógörög istenek újszülötteinek a kizárólagos tápláléka
volt. Hol ételként, hol italként emlegetik az irodalomban. Úgy képzelték, hogy az
ambrózia valamilyen – mézből készült – kivonat. Sebgyógyító erőt is tulajdonítottak neki. Az ógörög istenek természetesen nem fogyasztottak parlagfüvet. Másrészről klinikai kutatások igazolták, hogy a parlagfű rendkívül allergén pollenje a
legkiterjedtebb, legsúlyosabb és legtartósabb szénanátha fő okozója.
A Dél-Magyarországon 1990-1996 között vizsgált különböző növények
pollenszámának évi összegei közül a parlagfűé kb. a felét (47,3 %) teszi ki az
összes többi növény együttes évi pollentermelésének. Jóllehet ez az arány számottevő mértékben függ meteorológiai tényezőktől (1990-ben ez az arány 35,9
%, míg 1991-ben 66,9 %), a parlagfű a legfontosabb aero-allergén növénynek
tekinthető (Juhász, 1995).
A dolgozat célja, hogy rövid áttekintést adjunk a parlagfű történetéről, pollenjének az egészségre gyakorolt hatásáról, majd elemezzük a parlagfű pollen
koncentráció és a meteorológiai elemek kapcsolatát Szegeden.
2. A parlagfű eredete és elterjedése
Ez a kellemetlen gyomnövény valószínűleg Észak-Amerika déli régióiból
származik. A parlagfű a szabad természet és a száraz klíma kölcsönhatásában
alakult ki. Az Ambrosia nemzetség 42 faja közül csupán a tengermelléki parlagfű
(Ambrosia maritima) őshonos Európában – nevezetesen a Mediterráneumban.
Legkorábban Dalmáciában (Horvátország) telepedett meg, ahol endemikus növénynek számított Raguza (ma: Dubrovnik, Horvátország) homokos tengerpartjain. Ismert volt továbbá Budva (Montenegro) térségében, valamint a part menti
szigeteken is. A parlagfüvet először 1842-ben írták le. Nyugat-Európában Brandenburgban (Németország) jelent meg legkorábban  1863-ban. Ugyanakkor ez
idáig már négy amerikai parlagfű faj telepedett meg Európában. Ezek a következők: az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia = Ambrosia elatior) (másik
elnevezése: rövid levelű parlagfű), óriás parlagfű (Ambrosia trifida), évelő parlagfű (Ambrosia psilostachya) és az ezüst parlagfű (Ambrosia tenuifolia). Európában
a rövid levelű parlagfű terjedt el leginkább (Járai-Komlódi and Juhász 1993).
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A parlagfű elterjedése Európában a II. világháború után kezdődött. A különböző parlagfű fajok magvai vöröshere magvak, valamint gabona importjával
hajószállítmányok révén kerültek át Amerikából Európába. Ily módon valószínűleg az európai kikötőkből terjedtek tova: pl. Rijekából és Horvátországból a
Dunántúl felé, Triesztből és Genovából Észak-Olaszország felé, valamint Marseille-ből a Rhône völgye felé.
Napjainkban a parlagfűvel leginkább fertőzött három régió Európában: a
Rhône völgye, Észak-Olaszország, s az összes közül a legfertőzöttebb: a Kárpát-medence (Juhász, 1998).
A parlagfű pollenje a délies szelekkel érkezik Svájcba ÉszakOlaszországból és a Rhône völgyéből.
Ausztria legkeletibb részének levegője is nagymértékben szennyezett. A
parlagfű pollenje feltehetően Magyarország felől jut be Burgenland, illetve Bécs
levegőjébe augusztus és szeptember folyamán, amikor a délkeleti szelek az
uralkodóak a térségben. Jäger és Litschauer (1998) a Dunántúlról származó
parlagfű polleneket mutattak ki Bécs levegőjében.
Szlovákiában a parlagfű forrásvidéke a Csallóköz. Először a délnyugatszlovákiai Komárno-ból adtak hírt róla 1949-ben. Az itteni parlagfű magvai
részben helyi eredetűek, részben pedig a déli szelekkel Magyarország felől
érkeznek. Parlagfű magvak érkezhettek még Szlovákiába gabonaszállítmányokkal is a volt Szovjetunióból (Makovcová et al., 1998).
3. A parlagfű Magyarországon
Magyarországon a parlagfüvet először Orsovánál (az ország déli határa közelében, a Duna mentén) észlelték a 20. század elején. Magyarországon a parlagfű egyik ismert elnevezése: „szerb fű”, mely egyúttal származási helyére is
utal. Az ürömlevelű (rövid levelű) parlagfű akklimatizálódott a leggyorsabban,
csupán ez a faj él Magyarország szerte. Az 1920-as években a rövid levelű parlagfű példányaira bukkantak a Dél-Dunántúlon, s a faj fokozatosan – 30 éven
belül – az egész Dunántúlon elterjedt. Azóta az egész országban megtalálható, s
a leggyakoribb gyomnövénnyé vált. Ugyanakkor 1968-ban Simoncsics et al.
(1968) – amikor a levegő pollenösszetételét tanulmányozta – még egyetlen
parlagfű pollent sem talált Szegeden. Az Alföld déli részének klimatikus adottságai különösen kedveznek a parlagfű fejlődésének. Ily módon fenofázisaik
(csírázás, növekedés, virágzás, magtermelés) korábban kezdődnek, s tovább
tartanak, mint az ország többi részében.
4. A parlagfű éghajlati, ökológiai, mezőgazdasági és társadalmi háttere
4.1. Éghajlati háttér
A parlagfű gyors terjedésének számos oka van. Magyarország a Köppenféle klímaosztályozás Cf (meleg-mérsékelt éghajlat, egyenletes évi csapadékeloszlással) vagy a Trewartha-féle klímaosztályozás D1 (kontinentális éghajlat,
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hosszabb meleg évszakkal) éghajlati régiójába esik. Következésképp, az éghajlat itt kedvező a parlagfű fejlődése, hosszan tartó virágzása és jelentős mennyiségű pollenkibocsátása szempontjából. Minden egyes példány pollentermése
néhány ezer darabtól kezdve elérheti a 60.000 pollenszemet is évente. Pollenjének túlélési ideje a talajban hosszú (5 évtől több mint 20 évig terjedhet).
4.2. Ökológiai háttér
Magyarországon a parlagfű virágzásának fő időszaka az augusztus, de a virágzás július második felétől október végéig tarthat. Akkor borul virágba, amikor a pollenje már megérett. A pollinációs időszak tartama és a pollenképződés
mértéke jelentősen függ a meteorológiai tényezőktől, elsősorban a hőmérséklettől, a légnedvességtől és a besugárzási viszonyoktól. A növekvő hőmérséklet és
csökkenő légnedvesség fokozza a pollenképződést. Megfigyelték, hogy a pollenkibocsátás reggel 8 óra körül kezdődik amikor (a napsugárzás hatására) a
hőmérséklet emelkedni kezd, s vele párhuzamosan a légnedvesség csökkenésnek indul, s dél körül fejeződik be. A parlagfű napi pollentermelése unimodális
eloszlást mutat, dél körüli maximummal.
4.3. Mezőgazdasági háttér
A parlagfű nem csupán az egyik legveszélyesebb aero-allergén növény, de
egyúttal igen kártékony gyom a mezőgazdaság számára. Lévén gyomnövény, a
parlagfű olyan gyakori az utak mentén, vasúti töltéseken, parlagon hagyott területeken, mint a művelésbe vont földeken. Teljesen kiszoríthatja a lucernát és a
vörösherét, komoly károkat okozhat a burgonyaföldeken, s gyakran megjelenik a
kukorica- és napraforgó ültetvényeken is. Nagy mennyiségben tenyészik továbbá
tarlón is az Alföldön. Mivel a parlagfű új fajnak számít a magyarországi flórában,
egyetlen természetes versenytársa sincsen. A fény fokozza csíraképességét, következésképp a parlagon hagyott területeket és a kevert talajokat nagyon hamar
ellepi. A magyarországi talajok ideálisak a megtelepedése és fejlődése számára.
Ily módon a parlagfű széleskörűen elterjedt és homogén növénykultúrákat alkot
az egész országban. Különleges tulajdonságai miatt kiszoríthat élőhelyéről más
növényeket, sőt még évelő növényeket is és  versenytárs hiányában  domináns
növénnyé válhat. Ezenkívül a parlagfű  a többi gyomnövényhez képest  kevésbé érzékeny a vegyszeres gyomirtó szerekkel szemben. Az itt említett tulajdonságai, valamint a kedvező környezeti feltételek hatására a parlagfű az egyik leginkább tanulmányozott nem-gazdasági növény Magyarországon.
4.4. Társadalmi háttér
A napjainkban zajló társadalmi változások is elősegítik a parlagfű gyors
terjedését. Az 1989. évi politikai rendszerváltást követően a korábban termelőszövetkezetekhez tartozó mezőgazdasági területeket országszerte fölparcellázták, majd privatizálták. Az alapvető követelmény továbbra is a föld megművelé236
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se és a gyommentesítés maradt. Azonban az új tulajdonosok  miután birtokon
belülre kerültek  nem foglalkoztak a szabályozókkal. Felismerve a veszélyt,
egy országos méretű parlagfű-ellenes kampány indult az Országos Környezetegészségügyi Akcióprogram keretein belül. A 3.600 magyarországi település
közül több százban különleges előírásokat vezettek be a parlagfűszennyezettség ellen. A programot a Népjóléti Minisztérium is támogatta.
Felhasznált adatok
Szegeden a levegő pollenkoncentrációját egy nagy teljesítményű pollencsapdával (Lanzoni VPPS 2000) mérik 1989 óta. A mintavevő a belvárosban
működik, a Szegedi Tudományegyetem Ady téri épületének tetején, a város
szintjétől kb. 20 m magasságban. A meteorológiai adatok a parlagfű pollen
mintavételi helyétől 2 km távolságban – egy forgalmas útkereszteződésben –
található monitoring állomásról származnak, melyet az ATIKÖFE (Alsó Tisza
Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség; felügyelő szerve: Környezetvédelmi
Minisztérium) működtet.
Az adatbázis 11 meteorológiai elemnek, valamint a parlagfű pollenkoncentrációjának (db/m3) ötéves (1997-2001) napi átlagait tartalmazza részben a vizsgált július 15. - október 15. közötti 93 napos időszakra, részben pedig a vizsgált
ötéves periódus fő pollinációs időszakaira (Main Pollination Period = MPP)
vonatkozóan. Az MPP fogalmát Nilsson és Persson (1981) vezették be, mely az
évi összes pollenkoncentráció 90 %-át lefedő időszakot veszi figyelembe, eltekintve a kezdő 5 %-ot és a végső 5 %-ot tartalmazó időszakoktól.
A figyelembe vett meteorológiai elemek napi paraméterei a következők:
középhőmérséklet (Tmean, C), maximum hőmérséklet (Tmax, C), minimum
hőmérséklet (Tmin, C), napi hőmérsékleti ingás (T = Tmax  Tmin; C), relatív
nedvesség (RH, %), globális sugárzás (I, MJ/m2), szélsebesség (WS, m/s), gőznyomás (VP, mb), telítettségi gőznyomás (E, mm), potenciális evapotranszspiráció (PE, mm) és a harmatpont (Td, C).
Faktoranalízis
Abból a célból, hogy a kiindulási adatkészlet dimenzióját csökkentsük, s ily
módon a vizsgált 12 változó közötti kapcsolatokat meg tudjuk magyarázni, a
faktoranalízis többváltozós statisztikai módszerét alkalmazzuk. A faktoranalízis
fő célja, hogy a kiindulási p db X1, X2, … , Xp változót m db (m < p) lineárisan
független index, az ún. faktorok segítségével fejezhessük ki. A faktorok jelentik
a kiindulási adatkészlet „dimenzióit”. Minden egyes X változó kifejezhető az m
faktorok lineáris függvényeként, azaz:
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X i    ij F j

(1)

j 1

ahol az  ij konstansok a faktorsúlyok (sajátvektor együtthatók). Az  ij négyzete reprezentálja az X i varianciájának az F j faktor által megmagyarázott részét.
Mind az X i kiindulási változókat, mind a kapott F j faktorokat standardizálni
kell, s ily módon középértékük 0, szórásuk pedig 1 lesz. Ennek az eljárásnak
egyik célja az, hogy mindegyik változónak egyforma súlya legyen, szemben a
kiindulás változókkal, melyek varianciája szélsőségesen eltérhet egymástól. A
másik érv a standardizálás mellett az, hogy a vizsgált változóknak eltérő lehet a
mértékegységük. Ezzel az eljárással mindegyik változó mértékegységét kiküszöböljük. A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy  ij  1 . Ha valamely  ij faktorsúlyra teljesül, hogy ij  1 , ez azt jelenti, hogy az X i változó szorosan
korrelál az F j faktorral. Továbbá valamely kiindulási változónak némelyik
faktorral való magas korrelációja ezek kovariabilitásának erős bizonyítéka. A
változók közötti kovariabilitás ismerete nagyon fontos eszköz, mivel abból
szignifikáns következtetéseket vonhatunk le a kiindulási változók közötti változás és/vagy kapcsolatok eseteire vonatkozóan (Bartzokas and Metaxas, 1993;
1995; Sindosi et al., 2001).
A módszer egyik fontos lépése a megtartott faktorok (m) számának meghatározása. Erre a célra számos kritérium ismeretes. A dolgozatban a Guttmannkritériumot vagy az 1. szabályt használjuk, mely szerint csupán azokat a faktorokat tartjuk meg, melyek sajátértékére (k) teljesül, hogy k > 1. Továbbá mellőzzük azokat, amelyek nem magyarázzák meg legalább egy standardizált X i
változó varianciáját. A faktorok kiválasztása a főkomponens analízis
segítségével történt (a k-adik sajátérték a k-adik főkomponens varianciája). A
faktoranalízis során az ortogonális varimax rotációt alkalmaztuk.
Feltesszük, hogy a kiindulási adatbázis különböző valószínűségi változói
egyenként normális eloszlásúak. Ezeknek eltérő a mértékegysége, s csak akkor
lesznek értelmezhetők, ha standardizálással dimenzió nélkülivé alakítjuk őket.
A kiindulási adatbázis eleget kell, hogy tegyen a következő kritériumnak: n (= a
változók száma) << N (= a megfigyelések száma). Ugyanis csak ebben az esetben létezhet a korrelációs mátrix inverze. A gyakorlatban ez általában azt jelenti, hogy: N > 3n. Ha n alig kisebb, mint N, akkor az eredmények kívánatos statisztikai stabilitása gyengül, igen megnövekedhetnek a hibahatárok.
A faktorok vektoroknak tekinthetők, amelyek komponensei a faktorsúlyok,
a faktorok összessége pedig a faktorsúlyok mátrixa. A faktorok száma általában
lényegesen kisebb, mint a kiindulási valószínűségi változók száma. Mivel a
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faktorok összessége visszatükrözi a kiindulási valószínűségi változók összességét, a vizsgált probléma lényegesen egyszerűbbé, áttekinthetőbbé válik.
A vizsgálatot a kiindulási változók 12 oszlopból (12 változóból) és 93 sorból (a július 15. – október 15. közötti 93 napból) álló adattáblázatára alkalmaztuk (első nap: július 15.; utolsó nap: október 15.). Az említett 93 adat a vizsgált
12 változó 1997-2001 közötti ötéves napi átlagai.
A faktoranalízissel kapcsolatos számításokat az SPSS (9.0 verzió) szoftverrel végeztük.
Eredmények
1. A parlagfű pollenszámok csúcsértékei Európában, az Egyesült Államokban és
Szegeden
Az 1. táblázat a parlagfű pollenszámok maximális napi csúcsértékeit tartalmazza (mintegy összehasonlításként, az USA-ból, Pennsylvania államból
származó adatokat is bemutatunk).
A legnagyobb napi csúcsértékeket a Kárpát-medencében – SzerbiaMontenegró vajdasági területén és Magyarországon – mérték. Újvidék (= Novi
Sad, Szerbia-Montenegró), az Alföld déli része (Szeged) és DélnyugatMagyarország (Pécs) a parlagfű pollennel legszennyezettebb régiók nemcsak a
Kárpát-medencében, hanem egész Európában is. 3247 db m-3 parlagfű pollennél
(Újvidék) nem mértek nagyobb parlagfű koncentrációt sem Európában, sem az
Egyesült Államokban a súlyos pollenterhelésű napokon. Sőt, az Újvidéken,
illetve Szegeden mért legnagyobb pollen koncentrációk egy nagyságrenddel
nagyobbak voltak, mint Európa többi városában, illetve az USA-ban a legszenynyezettebb régiókban mért hasonló értékek. A súlyos pollenterhelésű napokon
még Budapest levegőjében is több parlagfű pollen található, mint a felsorolt
európai és egyesült államokbeli városok összes parlagfű pollen mennyisége
(Budapest mutatja a legalacsonyabb parlagfű pollenszámot a felsorolt magyarországi városok között) (1. táblázat).
A 2. táblázat a parlagfű pollenszámok csúcsértékeit jelzi néhány településen súlyos pollenterhelést mutató években. Az évi összes pollenszámok Újvidéken és Szegeden mért csúcsértékei külön-külön a többszörösét teszik ki a felsorolt legszennyezettebb osztrák, cseh, szlovák, svájci és bolgár városok együttes
értékeinek (2. táblázat).
A parlagfű pollennek a fő pollinációs időszakra (MPP) vonatkozó jellemzőit a vizsgált ötéves időszakban, illetve az öt évre átlagolt értékeinek a karakterisztikáit a 3a. táblázat tartalmazza. A pollinációs időszak első napja (június 20.
– július 13.), csakúgy mint az utolsó napja (október 11-29.) nagy változékonyságot mutat. A pollinációs időszak tartama, a parlagfű pollen átlagos napi száma, valamint összes évi száma – 1998 kivételével – kifejezett növekvő trendet
jelez.
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1. táblázat. A parlagfű pollenszámok csúcsértékei a súlyos pollenterhelésű
napokon, db/nap
város
ország
év
pollenszám, db/nap
Újvidék
Szerbia-Montenegró
2001
3.247
2
Szeged
Magyarország
1991
2.003
2
Szeged
Magyarország
1994
1.899
2
Szeged
Magyarország
1992
1.658
2
Pécs
Magyarország
1994
1.394
3
Budapest
Magyarország
1996
1.254
1
Újvidék
Szerbia-Montenegró
1999
723
4
Pozsony
Szlovákia
1995
391
4
Pozsony
Szlovákia
1997
267
6
Easton
USA
2001
213
6
Erie
USA
2001
174
5
Ljubljana
Szlovénia
1997
118
6
Pittsburgh
USA
2001
90
1
Predrag Radisic, University of Novi Sad, Serbia; 2Juhász, 1998; 3Járai-Komlódi, 1998
4
Makovcová et al., 1998; 5Seliger, 1998;
6
www.dep.state.pa.us/dep/deputate/airwaste/aq/pollen/sites (sites for Pennsylvania
state, USA)
1

2. táblázat. A parlagfű pollenszámok csúcsértékei a súlyos pollenterhelésű
években, db/év
város
ország
év
évi összes pollenszám, db/év
Újvidék
Szerbia-Montenegró
2001
20.559
2
Szeged
Magyarország
1994
17.142
3
Szeged
Magyarország
1991
16.781
3
Szeged
Magyarország
1992
16.111
2
Pécs
Magyarország
1994
15.092
2
Pécs
Magyarország
1993
13.625
1
Újvidék
Szerbia-Montenegró
1999
11.246
2
Szekszárd
Magyarország
1994
9.938
2
Zalaegerszeg Magyarország
1994
8.478
2
Budapest
Magyarország
1993
6.753
2
Debrecen
Magyarország
1993
3.202
4
Bécs
Ausztria
1992
1.869
6
Brno
Csehország
1995
1.685
2
Pozsony
Szlovákia
1994
1.569
5
Lugano
Svájc
1994
932
2
Szófia
Bulgária
1993
179
1
Predrag Radisic, University of Novi Sad, Serbia; 2Juhász and Gallowich, 1995;
3
Juhász, 1995; 4Jäger and Litschauer, 1998; 5Peeters, 1998; 6Rybnícek, 1998
1
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A pollen-érzékeny embereknél a klinikai tünetek küszöbértéke 20 pollenszem a levegő minden egyes m3-ében (Jäger, 1998). Egyes szerzők szerint a
küszöbérték 50 pollenszem/m3, melynél a szénanáthában szenvedő betegek 6080 %-a érzékeny a parlagfű pollenjére (Juhász, 1995). Ugyanakkor az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál (ÁNTSZ) a küszöbérték 30 pollenszem/m3. A legalacsonyabb határérték 10 pollenszem/m3. A vizsgált öt év
parlagfű pollenszámait és a küszöbérték fölötti pollenszemmel rendelkező napok számát a 3b. táblázat mutatja.
A vizsgált időszak során mind az összes pollenszám, mind a súlyos pollenterhelésű napok pollenszáma fluktuációk közepette növekszik. A napi pollenszám
a parlagfű 3 hónapos szezonján belül 24-50 napon haladja meg az 50 pollenszem/m3 küszöbértéket – mely a levegő súlyos pollenterhelését jelenti. Az adatok
alapján a küszöbértéket meghaladó napok száma is növekvő tendenciát mutat.
Ha összehasonlítunk két időszakot (1990-1996, éves adatok; 1997-2001, július 15. - október 15.), az utóbbi értékei kevésbé tűnnek szélsőségesnek. Ugyanakkor a 30 pollenszem/m3 fölötti pollenterhelésű napok száma határozottan nőtt
az utóbbi időszakban.
3a. táblázat. A parlagfű pollen jellemzői Szegeden a fő pollinációs időszakban
jellemzők
első nap
utolsó nap

1997
július 9.
október
29.
tartam (napok)
113
átlagos napi szám (db m-1)
61
összes szám (db m-3)
7.994

1998
július 13.
október
14.
94
29
3.859

1999
július 6.
október
23.
110
67
8.847

2000
június 20.
október
22.
95
88
11.592

2001
július 7.
október
11.
97
93
12.277

átlag
július 5.
október
20.
102
68
8.914

3b. táblázat. A parlagfű pollen jellemzői Szegeden
év

pollenszámok a
súlyos pollenterhelésű napokon
(pollenszem/m3)

1997
1998
1999
2000
2001
a
átlag
b
értékek

848
332
571
608
1.125
697
301-2.003

1

azon napok száma, 2azon napok száma, 3azon napok száma,
amelyeken a pollen- amelyeken a pollen- amelyeken a pollenkoncentráció
koncentráció
koncentráció
nagyobb
nagyobb
nagyobb
20 pollenszem/m3-nél 30 pollenszem/m3-nél 50 pollenszem/m3-nél
41
37
34
37
31
24
41
37
32
61
57
50
56
50
43
47
47
37
16-43

1

A klinikai tünetek küszöbértéke Jäger (1998) szerint
A klinikai tünetek küszöbértéke az ÁNTSZ szerint
3
A klinikai tünetek küszöbértéke Juhász és Gallowich. (1995) szerint
a
a fő pollinációs időszak, 1997-2001
b
1990–1996, éves adatok
2
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2. A parlagfű pollen egyéb paraméterei
Az 1. ábra a napi parlagfű pollenszámokat mutatja a vizsgált ötéves (1997-2001)
adatsorban. Ezen túlmenően feltüntettük minden egyes pollinációs időszak átlagértékeit (pontozott vonalak). A görbék az ötnapos mozgó átlagokat mutatják. A függőleges vonalak a fő pollinációs időszakot jelzik. A maximális pollenszámok mindegyik
évben augusztus 15. és szeptember 15. között tapasztalhatók. Ebben az egyhónapos
időszakban a parlagfű pollenkibocsátása (az évi összes kibocsátás %-ában) a következő: 1997: 79,3 %, 1998: 77,3 %, 1999: 86,6 %, 2000: 83,5 %, 2001: 86,9 %.
A 2. ábra a parlagfű pollenszámok %-os kumulatív összegeit adja meg. A
függőleges vonalak a fő pollinációs időszakot jelzik. Minél meredekebb a görbe
(értékkészlet: 0-100 %), annál rövidebb és intenzívebb a pollinációs időszak.
A Makra-próbát alkalmaztuk a július 15. - október 15. közötti időszak ötéves (1997-2001) napi átlagos pollenszámaira (Makra et al., 2002). Az eredmények akkor tekinthetők megbízhatóaknak, ha a pollinációs időszak ezen tartományából választjuk a részmintát. Ugyanis egyrészről a fő pollinációs időszak
évről évre változik, másrészről a július 15. - október 15. közötti időszak az évi
összes pollenszám csaknem teljes egészét tartalmazza. Azoknak mindössze egy
csekély töredéke jelenik meg a fő pollinációs időszakon kívül (1997: 0,35
%;1998: 0,05 %; 1999: 0,08 %; 2000: 0,38 %; 2001: 0,04 %).
A Makra-próba segítségével megvizsgáltuk, hogy találhatók-e szignifikáns
eltérések a július 15. - október 15. közötti időszak ötéves napi átlagos pollenszámait tartalmazó idősor tetszőleges részmintáinak, illetve a teljes idősornak az
átlagai között. Azt kaptuk, hogy a július 15. - augusztus 14. közötti, illetve a
szeptember 17. - október 10. közötti részminták átlagai szignifikánsan alacsonyabbak, mint a teljes minta átlagértéke. Ugyanakkor az augusztus 16. - szeptember 13. közötti részminta átlaga szignifikánsan magasabb, mint a teljes mintaátlag. Ez azt jelenti, hogy – a vizsgált adatbázis alapján – az augusztus 16. szeptember 13. közötti időszakban a legsúlyosabb Szeged levegőjének parlagfű
pollen terhelése, következésképp ez a legveszélyesebb időszak a szénanátha
kialakulására (3. ábra). A Makra-próbával kapott eredmény szerint a legmagasabb pollenkoncentrációjú – azaz a legsúlyosabb pollenterhelésű – időszak
ugyanaz, mint amit az 1. ábra alapján már korábban megállapítottunk.
3. A parlagfű pollen koncentrációk kapcsolata a meteorológiai elemekkel
Azon célból, hogy elemezzük a parlagfű pollen koncentráció és a vizsgált
11 meteorológiai elem kapcsolatát, a többváltozós statisztikai analízist alkalmaztuk. A fent említett célt a faktoranalízis segítségével valósíthatjuk meg.
A faktoranalízist a vizsgált paraméterek ötéves (1997-2001) átlagait tartalmazó
– július 15. - október 15. közötti – 93 napos időszak adattáblázatára hajtottuk végre.
A rotált komponens mátrix faktorsúlyait a 4. táblázat tartalmazza. A faktoranalízis végrehajtása után a Guttmann-kritérium szerint 4 faktort tartottunk meg.
A megtartott és rotált komponensek sajátértékei, valamint az egyes komponen242
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sek által megmagyarázott varianciák és kumulatív varianciák szintén megtalálhatók a 4. táblázatban. A 4 megtartott faktor a kiindulási 12 változó teljes
varianciájának 90,0 %-át megmagyarázza.
Amikor a standardizált adatokon végrehajtjuk a faktoranalízist, a kapott
faktorsúlyok a kiindulási változó és a rotációt követően az elforgatott tengelyekhez tartozó  neki megfelelő  koordináta értékek (azaz faktorértékek)
közötti korrelációs együtthatók. Valamely faktorsúly  mint korrelációs együttható  statisztikai szignifikanciája az alábbi formulával számítható ki:

r 2 ( n  2)
t
1  r2

(2)

ahol r az adott faktorsúly, n az elempárok száma n = 93 az ötéves (1997-2001)
átlagok adatbázisának napokban megadott hossza, azaz a július 15. - augusztus
15. közötti 93 napos időszak, n – 2 a szabadsági fokok száma és t a meghatározandó paraméter, mely Student-féle t-eloszlást követ. Ha t abszolút értéke n – 2
= 91 szabadsági fok és 5 %-os valószínűségi szint esetén nagyobb, mint a
Student-féle t-eloszlás küszöbértéke (tküszöb = 0,205), akkor azt mondjuk, hogy a
0-hipotézis – amely szerint az eredeti változó és a neki megfelelő faktorértékek
idősorai függetlenek – nem teljesül. Következésképp, ha a faktorsúlyok értéke
nagyobb, mint 0,205, akkor azt az a priori feltevést, miszerint a két idősor független, az 5 %-os valószínűségi szinten elvetjük. A 4. táblázatban – az egyszerűbb áttekinthetőség végett – a 0.205 -nél nagyobb faktorsúlyokat vastagon
jelöltük (Bartzokas and Metaxas, 1993; 1995; Sindosi et al., 2001).
A továbbiakban a vizsgált 12 változó kapcsolatát elemezzük a megtartott és
rotált faktorok súlyai szerint (4. táblázat).
1. faktor. Az 1. faktor a teljes variancia 51,2 %-át megmagyarázza, s – a szignifikáns faktorsúlyai alapján – a napi középhőmérsékletet, a telítettségi gőznyomást, a
harmatpont hőmérsékletet, a gőznyomást, a napi maximum- és minimum-hőmérsékleteket, a potenciális párolgást és a napi pollenkoncentrációt foglalja magába.
Látható, hogy a hőmérsékleti paraméterek (Tmean, Tmin, Tmax) nincsenek szoros kapcsolatban a besugárzással (I). Ugyanakkor – az 1. faktor súlyai alapján –
látható, hogy ha a léghőmérséklet nő, a levegő nagyobb mennyiségű vízgőzt
képes befogadni. Ha a gőznyomás emelkedik, az a hőmérséklet, amelyen a
levegő telítetté válik – azaz a harmatpont hőmérséklet – szintén emelkedik, és
viszont. A hőmérséklet és a telítettségi gőznyomás közötti kapcsolat exponenciális. Ha a léghőmérséklet emelkedik, a minimum-, illetve a maximumhőmérséklet is növekszik. A hőmérsékleti (Tmean, Tmin, Tmax) és a légnedvességi
paraméterek (E, Td, VP, PE) között egyenes arányosság tapasztalható. A magasabb hőmérséklet növeli a potenciális párolgást (PE) és – ily módon – a gőznyomást (VP), következésképp a harmatpont hőmérséklet (Td) is magasabb lesz.
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A napi pollenkoncentráció – bár viszonylag kis faktorsúllyal rendelkezik –
arányosan változik az említett paraméterek értékeivel.
4. táblázat. A rotált komponens mátrix faktorsúlyai. A 0,205 -nél nagyobb
faktorsúlyokat vastagon jelöltük.
paraméterek
pollen
Tmean
E
Td
VP
Tmax
Tmin
PE
RH
I
T
WS
1
sajátérték
megmagyarázott variancia, %
kumulatív variancia, %
1

1. faktor
0,226
0,973
0,973
0,961
0,960
0,929
0,830
0,738
0,014
0,054
0,006
0,018
6,145
51,209
51,209

2. faktor
-0,005
0,184
0,183
-0,209
-0,210
0,222
0,053
0,626
-0,954
0,889
0,193
-0,036
2,470
20,580
71,789

3. faktor
0,232
0,012
0,001
-0,044
-0,056
0,216
-0,517
0,072
-0,140
0,058
0,943
-0,319
1,163
9,690
81,479

4. faktor
0,740
0,108
0,095
0,116
0,100
0,070
0,090
0,066
0,029
-0,029
-0,035
0,749
1,018
8,486
89,965

a négyzetes súlyok rotált összege

2. faktor. A 2. faktor a teljes variancia 20,6 %-át magyarázza meg, s a harmatpont hőmérsékletet, a gőznyomást, a maximum-hőmérsékletet, a potenciális
párolgást a relatív nedvességet és a globális sugárzást tartalmazza. A harmatpont hőmérséklet, a gőznyomás és a relatív nedvesség negatív faktorsúlyokkal
szerepel. Ha nő a besugárzás (ami derült időt feltételez), emelkedik a maximum-hőmérséklet, s viszont. Az intenzív napsugárzás hatására fokozódik a
párolgás, ami alacsony légnedvességet jelez. Innen adódik egyrészt a potenciális
párolgás, másrészt a harmatpont hőmérséklet, a gőznyomás és a relatív nedvesség közötti ellentétes kapcsolat.
3. faktor. A 3. faktor a teljes variancia 9,7 %-át magyarázza, s a maximumés minimum-hőmérsékletet, a napi hőmérsékleti ingást, a szélsebességet és a
napi pollenkoncentrációt tartalmazza. Ebben a faktorban a legnagyobb súllyal a
maximum- és minimum-hőmérséklettel összefüggő napi hőmérsékleti ingás
vesz részt. A pollenkoncentráció faktorsúlya utóbbival egyenesen, míg a szélsebességével fordítottan arányos.
4. faktor. Ez a faktor a teljes variancia 8,5 %-át magyarázza, s mindössze a
napi átlagos szélsebességet, illetve a napi pollenkoncentrációt tartalmazza –
viszont mindkettőt igen magas súlyokkal (0,749, illetve 0,740). A szélsebesség
magas súlya a 4. faktorban azt jelzi, hogy a napi pollenkoncentráció
varianciájának csupán egy részét szabályozzák a már említett hőmérsékleti- és
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nedvesség-paraméterek. Figyelembe véve a 3. és 4. faktor közel azonos megmagyarázott varianciáit, valamint azt a tényt, hogy a 4. faktorban a napi pollenkoncentráció jóval nagyobb súllyal vesz részt, mint a harmadikban, a szélsebesség – a 3. faktorban található negatív súlya ellenére – pozitív szerepet játszik a
napi pollenkoncentráció növelésében.
Mint már említettük, a faktorsúlyok a kiindulási változók és a rotációt követően az elforgatott tengelyekhez tartozó  neki megfelelő  koordináta értékek (azaz faktorértékek) közötti korrelációs együtthatók. Ebből az következik,
hogy ha a célmennyiség a faktorral magasan korrelál, vagyis ha a faktornak a
célmennyiség helyén nagy faktorsúlya van és ugyanazon a faktoron belül egy
befolyásoló tényező a faktorral magasan korrelál, akkor a befolyásoló tényező a
célmennyiséggel is magasan korrelál. Eszerint tanácsos a faktorok összes súlyát
a célmennyiséggel együtt egy faktorban egyesíteni. Azaz célszerű úgy rotálni,
hogy csak egy faktornak legyen a célmennyiséggel nagy súlya. Az összes többi
faktor a célmennyiséggel korrelálatlan, vagyis nulla súlyú legyen (Fischer und
Roppert, 1965; Jahn und Vahle, 1968).
Tekintsük a napi pollenkoncentrációt célmennyiségnek (eredményváltozó),
s a többi paraméter legyen az ezt meghatározó változók (befolyásoló tényezők).
Ahhoz, hogy a változóknak a célmennyiségre gyakorolt hatását rangsorolni
tudjuk, transzformálnunk kell a 2., 3. és 4. faktorok faktorsúlyait az 1. faktorra.
A speciális transzformáció végrehajtása után kapott eredményt az 5. táblázat
tartalmazza (Fischer und Roppert, 1965; Jahn und Vahle, 1968).
A parlagfű pollen koncentrációval – mint célmennyiséggel – egyedül a
szélsebesség mutat szignifikáns (és pozitív) kapcsolatot. Jóllehet sorrendet állítottunk föl a többi változóra is, azonban ezek hatása a faktorsúlyaik alapján nem
mérhető. A szél erősödésével az érett pollenszemek tömegével kerülnek a levegőbe, s – vizsgálataink alapján – egyedül ez a meteorológiai elem módosítja
lényegesen a pollenkoncentrációt.
5. táblázat A változóknak a célmennyiségre (napi pollenkoncentráció) gyakorolt
hatása és a változók rangsora az 1. faktorra transzformált faktorsúlyaik alapján
változók
pollen
Tmean
E
Td
VP
Tmax
Tmin
PE
RH
I
T
WS

1. faktor
0,740
0,102
0,089
0,109
0,093
0,065
0,081
0,062
0,028
-0,029
-0,029
0,747

rangsor
–
3
5
2
4
7
6
8
11
9-10
9-10
1
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Összegzés
A parlagfű a Mediterráneum felől érkezett Magyarországra – az 1920-as
években írták le itt először. Míg az 1960-as évek második felében még egyáltalán nem mutatták ki pollenjét Szeged levegőjében, addig mára – három és fél
évtizeddel később – Szeged levegője a parlagfű pollenjével a legszennyezettebbé vált Magyarországon. Ma Európában Magyarországon és a szerbmontenegrói államszövetség vajdasági területén található a legtöbb parlagfű
pollen a levegőben nemcsak Európa szerte, hanem világméretekben is. A parlagfű pollenje az összes növény pollenje közül a legagresszívebb. Az általa
előidézett szénanátha és egyéb allergiás tünetek egyre inkább a népbetegség
méreteit öltik Magyarországon.
A parlagfű pollen paraméterei maximális napi pollenkoncentráció/év; évi
összes pollenszám; első észlelési nap; utolsó észlelési nap; tartam (nap); átlagos
napi szám; a klinikai tünetek küszöbértékét (20-30-50 pollenszem/m3/nap)
meghaladó napok száma csekély ingadozásokkal növekvő trendet mutatnak.
Szeged levegőjének parlagfű pollen terhelése az augusztus 16. - szeptember
13. közötti időszakban a legsúlyosabb, következésképp ez a legveszélyesebb
időszak a szénanátha kialakulására. A Makra-próbával kapott eredmény szerint
a legmagasabb pollenkoncentrációjú – azaz a legsúlyosabb pollenterhelésű –
időszak ugyanaz, mint amit az 1. ábra alapján már korábban megállapítottunk.
A parlagfű pollenszámok kumulatív összegei (2. ábra) szemléletesen jelzik
a fő pollinációs időszakot (függőleges vonalak; augusztus 10. – szeptember
10.), mely a görbe legmeredekebb része. Minél meredekebb a görbe annál rövidebb és intenzívebb a pollinációs időszak.
A faktoranalízis alkalmazásával a kiindulási adatkészlet (a napi pollenkoncentráció és a figyelembe vett 11 meteorológiai változó) dimenzióját azon célból csökkentettük, hogy könnyebben feltárhassuk a köztük lévő kapcsolatokat.
A faktoranalízis végrehajtása után a Guttmann-kritérium szerint 4 faktort tartottunk meg. Ez a 4 megtartott faktor a kiindulási 12 változó teljes varianciájának
90,0 %-át megmagyarázza. Az egyes faktorokon belül a változók közötti kapcsolatok – szignifikáns faktorsúlyaik alapján – fizikailag jól értelmezhetők. A
speciális transzformáció végrehajtását követően arra az eredményre jutottunk,
hogy a 11 meteorológiai változó közül egyedül a szélsebesség módosítja lényegesen a pollenkoncentrációt.
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Az információs társadalomba való átmenetet gyakorlatilag mindenki ünnepelte. Az volt az általános vélemény, hogy ezek a változások áldások mind a
gazdaság, mind a demokrácia és a szabadság, mind általában a társadalom szempontjából. Kétségtelen, hogy az információs társadalmaknak számos kézenfekvő
áldása van, de vajon valamennyi következménye szükségszerűen ennyire pozitíve, az már nem állítható teljes meggyőződéssel (Fukuyama, F. 2000).
A digitális kor hívei a kibernetikai újítások érdemeit gyakran értékükön felül
dicsőítik és népszerűsítik, és szinte lealázóan lebecsülik, hogy a már létezőnek
még milyen nagy része marad továbbra is olyan, amilyen. Egyesek egyenesen azt
állítják, hogy hamarosan mindannyian olyan világban fogunk élni, ahol „bit”-ek
gyártása, mozgatása és irányítása fog a helyére lépni sok, jelenleg még testi alakban, „atomok” segítségével folyó kapcsolatnak. A digitalizálás anyagtalanná
válást jelent. Mivel ez az emberi történelemben fordulópontot jelent, a számítástechnika már nem a számítógépekről fog szólni, hanem az életről.
A digitális kor hívei nem értenek egyet azokkal, akik azért aggódnak, hogy
nő a társadalmi szakadék az információhoz hozzájutók és hozzá nem jutók, a
gazdagok és szegének között, mert az a véleményük, hogy az igazi kulturális
szakadék a generációk között fog húzódni, mivel a fiatalok teszik először életük
részévé ezt a technikát.
Az azonban aligha tagadható, hogy a tömegközlési eszközök alkalmasak
lesznek a személyre szóló információk és a szórakoztató műsorok adására és
vételére. Kétségtelen, hogy az iskolák is változni fognak. Kétségtelen, hogy az
ismeretszerzés eszközei és csatornái kibővülnek. A digitális kor hívei meg akarnak győzni bennünket arról, hogy akkorának fogjuk magunkat érezni, mint egy
gombostűfej. Meg akarnak győzni arról, hogy az emberiség összekapcsolódásával a nemzetállam funkciója megváltozik; át fogja adni a helyét a nemzetnél
kisebb, illetve nagyobb közösségek értékeinek. Digitális környezetekben fogunk
élni, ahol a fizikai tér nem lesz fontos, és az idő szerepe is megváltozik.
Az feltehetően igaz, hogy a digitális élet, a digitalizálódás az informatikai
forradalom legújabb szakasza lesz. Mint minden korábbi forradalmi hullám, ami
az emberi találékonyság eredményeképpen létrejött, kulcsfontosságú technikai
ágazatokban játszódott le, és mint a neolitikum mezőgazdasági forradalma vagy
akár az ipari forradalom, az információs forradalom is a saját érdeküket képvi*
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selő embercsoportok társadalmi mozgalmaival együtt érkezik, akik, mint a változás előnyt élvező szereplői, elhatározták, hogy átalakítják az emberi környezetet, alapvetően megváltoztatják a kapcsolatokat az emberi szervezet és környezete között.
A digitalizálásért rajongók egy új világ építőinek képzelik magukat, és – ez a
sors iróniája – valóban azok is. Csak talán nem mindenben úgy, ahogy ők gondolják. Mert ők biztosan nem tesznek fel olyan kérdéseket, amikor rákapcsolódnak a
hálózatra, hogy ki jut hozzá és mihez a digitális bolygón, és hogyan működik az
egyenlőtlenség a digitális környezetben (Negroponte, N. 1995).
Az informatika kora drámai változásokat ígér a legkülönbözőbb tudományterületeken, így a társadalomföldrajzban is, hiszen tudományunk jelenségeit a
fizikai tér társadalmi vonatkozásaival magyarázza. Kézenfekvő tehát az a kérdés: az informatika fejlődése eredményeként „létrejött” kibertér belépésével
vége a (régi) világnak? Az új világ teljesen felváltja a régit?
Kétségtelen, hogy az új jelenségek mindig nagy lelkesedést váltanak ki. De
az többnyire általánosítható tapasztalat, hogy nem válnak kizárólagossá, hanem
beépülnek a meglévő rendszerekbe, és ott teret nyerve változtatnak meg korábbi
arányokat. A fizikai (földrajzi) tér természetesen megmarad, nagy jelentőségű
marad, de egy részét átadja kibertérnek, illetve megosztja vele. (A kibertér W.
Gibson találmánya, aki így nevezte a hálózatba kapcsolat számítógépterminálokról közvetlen elérhető digitális, navigálható teret. A kibertér Gibson
felfogásában egy olyan mátrix, amely színes, elektronikus adattájkép, ahol vagy
inkább amelyben az egyének és a cégek interaktív kapcsolatba lépnek az információval, sőt kereskednek vele).
A kibertér megjelenése, hatása régiónként, kultúránként, fejlettségi szintenként természetesen eltér – alapvetően ez a körülmény adja a földrajzi megközelítés lehetőségét.
Újfajta geográfia van kialakulóban. Már teljesen elért bennünket, és egy
generáció múlva olyan drámai módon változtatja meg a földrajztudományról
alkotott elképzelésünket, mint ahogyan Klaudiosz Ptolemaiosz kartográfiája óta
semmi sem - írta Batty, N. és Barr, N. 1994-ben.
A kibernetikai tér „terének” számos aspektusa van, amely geográfiai megközelítésű kutatást és elemzést igényel. Úgy hiszem, hogy a geográfusok nagymértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a digitális világot az ember jobban
megérthesse. Valamint ahhoz is, hogy miként ölt formát, hogyan használatos,
miféle hatásai lesznek a való világra és az emberek életével kapcsolatos dolgokra. Sajnos a geográfusok kissé elkéstek a kibernetikai tér fontosságának a felismerését illetően, bár az utóbbi időben egyre többen fordítanak megkülönböztetett figyelmet a kibertérre.
A digitális számítógépeket először az 1950-es években alkalmazták a földrajztudományban, használatuk valószínűleg az 1950-es amerikai népszámlálás
adatainak feldolgozásával kezdődött. A számadatok nagybani feldolgozása min250
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dig is előrevitte a számítástechnikát. Az első szimulációs modelleket és térbeli
statisztikai technikákat a kvantitaív földrajz fejlesztése során, az 1950-es évek
közepén a washingtoni egyetem kutatói dolgozták ki, Berry, Marble, Garrison és
mások. Ezzel párhuzamosan a szállítás számítógépes modellezése az 1950-es
évek közepén a Chicago térségének teherfuvarozási tevékenységét vizsgáló kutatással indult. Az angol és amerikai kormány pedig a számítógépeket egyre gyakrabban mindenféle hivatalos jelentés és beszámoló feldolgozására használta, és
ezekre egy idő múlva már tudományos jellegű adatfeldolgozó munkákat is rátelepítettek. Már ebben a korszakban elkezdődött számítógépes grafikák készítése is,
de csak a mikroprocesszor kifejlesztése után lehetett a grafikai alkalmazásokat a
rutin jellegű problémák szélesebb körére is kiterjeszteni.
Az első elektronikus konferencia-rendszereket kutatók használták, közös
tudományos munka eszközeként. Ezt követte a MUD-ok és MOO-k használata,
amely lehetővé tette a mindennapi ember számára sci-fi regényekből és fantasy
könyvekből táplálkozó képzelőerejének megjelenítését és „kiélését”. Ezután
jöttek a szimulációk, melyeket közösségformáló célból tervezetek eredetileg, és
kísérleti szinten jelentek meg eleinte, mint például a Diversity University, amelyet a multikulturalizmus „élő laboratóriumaként” terveztek. Az, ami manapság
történik az internettel, mint egésszel – szintén különösen bonyolult. Eredetileg,
mint védekező-és ellenőrző rendszert tervezték (ekkor a DARPANet nevet viselte), aztán az Egyesült Államok kormányának kutató hálózataként funkcionált
(NSFNet). Ma egységes és közös hálózat, ahol a mindennapi ember eladhat,
vehet, reklámozhat, stb. Volt egy másik álom régen egy hálózatról, amely majd
felneveli saját „virtuális közösségét”. Ezt az álmot megvalósították kiberterekben, mint például a San Francisco’s Whole Earth ’Lectronic Link (WELL) esetében, de ezek lassan eltűnnek és periferikussá válnak.
Ez a történet a számítógép-használat állandó és könyörtelen előrenyomulásáról szól, ennek a dinamikus előretörésnek a hajtóereje pedig a számítástechnika és a számítógépes grafika fejlődése volt. Ennek a szakterületnek a legnagyobb része olyan jellegű földrajzi kutatásokat érint, amelyeket korábban számítógépek segítsége nélkül végeztek, bár sok módszerük és kérdéseik egy része
is szervesen kapcsolódott magához a digitális számítástechnikához. Aminek
azonban már az alapja is a digitális számítástechnikától függ.
A képzelt földrajzi világok nagyon fontos részei a számítógépes játékoknak. (A tanítóprogramokban is szerepelnek, bár itt a szerepük nem annyira lényeges). Akárcsak más, földrajzi hátteret használó szimulációk, pl.: az olyan
kötött szabályokat követő társasjátékok, mint a SimCity, a Civilization stb. még
az előbbieknél is sokkal intenzívebben használják ezeket a számítógépes alkalmazásokat, mert úgy kapcsolják össze a valódit a képzeletbelivel, hogy bizonyos mértékig megfelelnek a földrajzi elméletnek. Hogy a képzeletbeli mennyire hatol be a valódiba, azt nehéz felmérni, de a számítógépeket egyre többet
használják arra, hogy lehetőleg mindent látható formában jelenítsenek meg. Egy
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bizonyos szempontból nézve, amikor az ember valamit létrehoz, az mindig a
valódi és a képzelt keveréke. A számítógépek új módokat kínálnak ahhoz, hogy
az ilyen próbálkozásokat (ahol a valódi összekapcsolódik a képzeletbelivel)
fejleszteni lehessen: a való világ földrajzának új szemléltetési módjai bizonyos
értelemben képzeletbeliek. A legjobb földrajzi fikció pedig arra törekszi, hogy a
valódit és a képzeletbelit össze lehessen téveszteni egymással, mint ahogy ez
minden alkotó művészetben történik. (Turkle, S. 1996).
A kibertér földrajzi vizsgálatának lehetőségét két körülmény segítette. Az
egyik az volt, hogy tulajdonképpen a számítógépet a grafikus ábrázolás hozta
közelebb a mindennapi élet világához, és a játékok tették széles körben népszerűvé. A játékokból nőttek ki a legbámulatosabb grafikus csatlakozási felületek.
Csak ülünk a számítógép előtt, rámutatunk a képernyőre és kattintunk, rajzolunk
és szöveget gépelünk be, kivágunk és máshová illesztjük be a kivágott részt. A
grafikus csatlakozási felületek vezettek a virtuális valóságba való visszahúzódáshoz is, ahhoz, hogy egy teljes (komplett) környezetet részletesen ki lehet már
építeni a számítógépben. Egy bizonyos értelemben ma már a legtöbb számítógépes grafika földrajzi jellegű. Ha ez a földrajz a képernyő fölrajza is, mégis nagyon
valószínű, hogy a való világ földrajzához kapcsolódik. A számítógépes játékok
gyakran nyíltan földrajzi jellegűek, mert vagy virtuális valóságot próbálnak kialakítani, vagy az igazi valóságot akarják ábrázolni, az ábrázolás (a kép, amit látunk)
azonban mindkét esetben virtuális lesz. A számítógépes grafika prózaibb célokra,
pl.: munkavégzés céljára készült gyakorlati alkalmazásai gyakran megpróbálják
bevinni a valódi világ földrajzát a számítógépbe azért, hogy elemezhessék, modellezhessék, előrejelzéseket készíthessenek róla. A klasszikus példát a mai földrajzban erre a térinformatikai rendszerek, a GIS jelentik.
A másik körülmény pedig azzal a figyelemreméltó jelenséggel kapcsolatos,
hogy a huszadik századi technika két ága, a számítógép és a kommunikációs
technika fokozatosan közeledett egymáshoz. 1997-ig a világ a számítógépekkel
kapcsolatos tapasztalatainak legnagyobb részét a nem hálózatos személyi számítógépek útján szerezte, de ekkor (1997-ben) mindenki rákapcsolódhatott a hálózatra, és azóta a számítógépek a hálózaton keresztül működnek.
A hálózatok használatát az elektronikus levelezés terjesztette el széles körben.
Az elektronikus levelezés volt a virtuális kommunikáció első gyakorlati alkalmazási
módja. Kezdetben főleg a tudományos hálózatokon keresztül folyt levelezés, pl.: a
BITNET-en. Maga a technikai fejlődés, a kommunikációs szabványok (protokollok), az adattömörítés és a hálózati technika terén elért jelentős előrehaladás is a
hálózat irányába mutatott azzal, hogy az 1990-es évek elejére már megteremtette a
személyi számítógépek összekapcsolásának lehetőségét telefonvonalak segítségével. Ez már előhírnöke volt az internet és a világháló korának.
A kommunikációs rendszerek deregulációja (az amerikai magáncégek megjelenése és eluralkodása a kommunikációs technikák területén, ami korábban az
állam monopóliuma volt, különösen Európában) és a sávszélesség exponenciális
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növekedése nemcsak a hálózatos számítógéptechnika általános elterjedését tette
lehetővé, hanem drámaian új és az élet minden területén elterjedő jelenséggé is
változtatta a távinformatikát, vagyis olyan jelenséggé, mint amilyen a személyi
számítógép volt egy nemzedékkel korábban. Ma a számítástechnika is fokozatosan átköltözködött a hálózatra, a számítógépekkel pedig már nemcsak számításokat végeztettek, hanem egyre inkább használták valódi kommunikációra is.
Azaz már felhasználták adatok és információk szerzésére, szolgáltatásokhoz
való hozzájutásra, beszélgetésre, a hálózaton való böngészésre és mindenféle
olyan típusú kommunikációra is, amelyekhez korábban feltétlenül szükség volt
a használó vagy a felek személyes fizikai jelenlétére vagy együttlétére. A különféle közlési eszközök egymás irányába való fejlődése is felgyorsult.
Ez a fejlődés teljesen új dimenzióval gazdagítja a földrajzot is. A valóságos
földrajz fajtái változóban vannak a virtuális kommunikáció hatására, a hálózaton pedig olyan virtuális földrajzok „jönnek létre”, amelyek csak alig vagy egyáltalán nem hasonlítanak a valóságos földrajzhoz. Taylor, J.írta 1997-ben, hogy
a kibertérben lenni lényegében földrajzi élményt jelent, mivel a virtuális világról szerzett tapasztalatainkat úgy éljük meg, mint térbeli élményeket. Bár valódi
és virtuális világok kialakítására először a számítógépben (a számítógép belsejében) került sor, ezek a világok igazából csak a hálózaton tudnak kibontakozni,
sőt itt szinte maguktól képesek kialakulni.
Az ember manapság komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy teljesen mesterséges vidéket alakítson ki a maga számára, amelyeknek semmilyen közük
sincs a ma valódi világához, és nem egyeznek semmilyen más világgal sem. Ez
az új tér, melyet az ember mostanában kezd a magáénak érezni, sok szempontból izgalmas és érdekes.
A kibertér felfogható, értelmezhető kulturális vidékként is. Néhány geográfus, kultúrantropológus szerint az általunk készített virtuális világok kulturális
termékek is egyben, következésképpen a kulturális földrajz vizsgálatának tárgyai. Úgy tűnhet, hogy a kulturális földrajz legújabb és legavantgárdabb technológiáinak használata sem lehet megfelelő ahhoz, hogy az emberi tér e furcsa
változatát vizsgáljuk. A kulturális földrajz a 20. század végére felismerte, hogy
minden világ, amelyet eddig vizsgált, mesterségesen létrehozott volt. A kibertér
mesterséges világai más szerkezetekből állnak (digitális adatokból) mint az
eddig vizsgált kulturális vidékek, de ezek a szerkezetek a mérnökök által elérhető technológiák elemeiből álltak össze (melyek már önmagukban kulturális
termékek), illetve a felhasználó és készítő érzékelésen alapuló választásaiból és
preferenciáiból, amely szintén a kultúrából származtatható.
A földrajzkutatók számára elengedhetetlen ezzel az új „világgal” való találkozás, amelyben egyre több és több kulcsfontosságú emberi tevékenység zajlik.
Ez egyfajta leszűkítése – nézetem szerint – a kibertér megközelítési filozófiájának. Ez a szemlélet lényegében „tervezői alapú”.
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A virtuális világok tervezői ugyanis számos döntést hoznak annak érdekében, hogy hogyan tervezzék meg virtuális valóságaikat. A legfontosabb az lehet
számukra, hogy milyen típusú világot hozzanak létre. Ezek a világok többnyire
kitöltik az egyes ember látásának teljes mezejét. Ha a lépcsők, falak, stb. megfelelően életszerű formában vannak megjelenítve, a „képernyő-világok” lenyűgöző környezete azt az illúziót kelti a nézőben, mintha ténylegesen és teljesen
benne lenne az adott világban. Az emberek kétségkívül sokkal inkább érdeklődőbbek és könnyebben elmerülnek egy virtuális valóságban.
Igen nagy felelősségű döntést kíván azonban a tervező részéről, hogy
mennyire törekedjen valósághűségre. Az, hogy az ember mennyire érzi realisztikusnak az élményt azon múlik, hogy mennyire tűnnek életszerűnek a virtuális
világban érzékelhető módon megjelenő elemek. (Ezt a körülményt kiválóan
alkalmazza az idegenforgalom kibertérti kínálatában a 3D technológia tökéletesedésével, amikor csaknem sétálhatunk pl.: Mexico City-ben, vagy a kiválasztott szállodai szobánkban).
És itt sorakoznak az igazán fontos kérdések: ki vállalja a felelősséget az
emberek irányításáért a kibertérben? Mennyi választás maradt meg a felhasználónak, és mennyit adnak neki a virtuális tartalom megtervezői? Mik azok a dolgok, amelyek tiltva, engedélyezve, ajánlva vannak? Szociális döntések határozzák meg azt, hogy a kibertér mire lesz használható?! – legyen elektronikus reklámok színtere (piac), civil társaság (közösségi beszélgetések), virtuális kommunák, interaktív média, tiltott interakciók helye (rejtett számítógépes társaság,
vagy tiltott információval való kereskedés, kibertéri bűnözés, kibertéri terrorizmus). Ám ez ügyben alig van ’szabad’ választás vagy döntés, mert a kibertér
infrastruktúrájának kialakításakor – amely egyszerre hardware, software és
irányított döntéshozatali rendszer – eldől, miként tudják majd a felhasználók
„birtokba venni”.
A kibertér, mint kulturális vidék, különleges és kiváltságos. Minden más
vidéktől vagy tájtól eltérő módon, formálja megtestesíti készítői értékeit és
előítéleteit. Mivel digitálisan készül, nincs korábban már létező természetes táj,
ahol korábban ott élt ember keze nyomát fel lehetne fedezni.
Vannak, akik utópisztikus elvárásokat támasztanak a kibertérrel kapcsolatban, míg mások gyakorlatiasabb szemmel nézik az „információs szupersztrádát”. De csaknem mindenki belátja, hogy az utópisztikus ígéretek és álmok
lehetséges, hogy itt sem fognak beteljesülni.
A kibertérben lezajló kulturális változásokat nem lehet kizárólag véletlennek tekinteni, mert a társadalmi döntések eredményei, amelyek olyan intézmények ügynökségein keresztül jelennek meg, amelyek fel vannak jogosítva a
kiberterek fejlesztésére és használatára. (Mizrach, St. 1997).
Az on-line szolgáltatók rájöttek, hogy az emberek többet várnak a kibertértől, mint hogy egyszerűen esztétikailag kellemes, vizuálisan lenyűgöző legyen.
Interaktivitásra vágynak más emberekkel, sőt mesterséges intelligenciákkal,
melyek képesek emberi viselkedési formák és személyiségjegek megjelenítésé254
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re. Személyre szabott módon akarják értelmezni a kiberteret, egyénileg akarnak
tájékozódni benne, még ha ez veszélyekkel jár is számukra.
Bár egyes számítógép-használók esetleg szeretnék szétválasztani két egymástól teljesen elkülönülő területre a kiberteret és a földrajzi teret, szükségszerűen előfordulnak átfedések, mivel a két tér együtt alkot egy valóságot, az
egyetlen valóságot, az emberi tapasztalatok valóságát. A kibertérben folyó interaktív társadalmi érintkezés nyilvánvalóan jelentős hatással van egyes emberekre, megváltoztatja világnézetüket és értékeiket (McRae, S. 1997). Sőt egyes
elmélyült és erős kapcsolatok radikális változásokhoz vezethetnek egy ember
nem számítógépes életében is. Pl.: ha valaki elhagyja földrajzi helyét, hogy egy
másik helyre menjen élni egy olyan társsal, akivel a kibertérben találkozott, és
ott is hódította meg.
Ez az interaktív számítógépes társadalmi kapcsolatok segítségével folytatott
játék az egyén személyiségével azt jelenti, állítják egyes szerzők, hogy a kibertér használói új közösségeket alakítanak ki, és új társadalmi struktúrákat, amelyek nem arra épülnek, hogy milyen a résztvevők külső megjelenése, vagy hogy
hol élnek, hanem arra, hogy mit gondolnak, mondanak, hisznek, és mi érdekli
őket. Sőt a kibertér megjelenésének egyik legfontosabb eredménye az olyan új
közösségek kialakulása, amelyek mentesek a tér korlátaitól, és a kölcsönhatások
új fajtáira és a társadalmi kapcsolatok új formáira épülnek. Rheingold, H. (1998)
úgy határozta meg a virtuális közösségeket mint „olyan társadalmi csoportosulásokat, amelyek akkor alakulnak ki a hálón, ha elég ember folytat elég hosszú
ideig tartó nyilvános vitát egymással, és elég emberi érzést visz bele ebbe a
tevékenységbe ahhoz, hogy személyes kapcsolatok hálózatát alakítsák ki egymással a kibertérben”. Ezek a közösségek nem a földrajzi közelségre, nem az
egymásmellettiségre épülnek, hanem az egymással folytatott kommunikációra.
Baym, N. K. (1995) azt mondta, hogy „a közösséget az a kölcsönhatás alakítja
ki, amely a már korábban is létező struktúrák között alakul ki, ahogy a résztvevők stratégiailag kisajátítják és felhasználják azokat a forrásokat és szabályokat,
amelyeket ezek a struktúrák kínálnak nekik az egymással való folyamatos érintkezés során”.
Ezek a virtuális közösségek tehát részben olyan alternatív térré lépnek elő,
ahol a közösségi érintkezés hagyományos helyszíneinek hitelességét (valahová
tarozás) lehet keresni, mivel sokan úgy érzik, hogy ezek a helyek már eltűnőben
vannak a földrajzi világból.
A virtuális közösségekben az emberek szavakat írnak képernyőkre azért,
hogy tréfás üzeneteket váltsanak, vitatkozzanak, intellektuális társalgást folytassanak, kereskedjenek, ismereteket cseréljenek, megosszák egymással örömeiket
és bánatukat vagy megvigasztalják egymást, terveket szőjenek, váratlan ötletekkel árasszanak el másokat, pletykáljanak, viszálykodjanak, beleszeressenek
valakibe, barátokat találjanak és veszítsenek el, játsszanak, udvaroljanak, egy
kis magas művészetet alkossanak és sok üres fecsegést produkáljanak.
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Rheingold és mások véleménye szerint a kibertér lehetővé teszi az egyének
számára, hogy megkerüljék az anyagi világban gátló tényezőnek érzett földrajzi
korlátokat, megengedi, hogy az emberek maguk alakítsák ki saját közösségeiket, mert alkalmat ad nekik arra, hogy megválasszák, kivel lépjenek kapcsolatba. Akárcsak a földrajzi közösségeknek, ezeknek a számítógépes közösségeknek is megvannak a saját viselkedési normáik, saját jellegük, amely megkülönbözteti őket másoktól, vannak közös értékeik és kötődéseik. Az a tény, hogy
vannak közös megegyezésen alapuló, mindenkire érvényes illemszabályaik, és
már van olyan közös hivatkozási rendszerük is, amely megkülönbözteti őket
másoktól, és hogy erős társadalmi hálózatokat alkotnak, azt jelenti, hogy a számítógépes közösségek ilyen vagy olyan formában már valóban léteznek.
A kibertér potenciálisan gyengíti a földrajzi közösségeket azzal, hogy olyan
központot kínál, amely a földrajzi közelség helyett a közös érdeklődésen alapul.
Attól lehet tartani, hogy ahogy az emberek visszahózódnak a kibertérbe, a földrajzi tér tovább aprózódik, és darabjaira fog széthullani, és így a társadalom
egyre antiszociálisabbá válhat.
Az érintett témakörök és kérdések nemcsak elméletileg, hanem lokálisan és
regionálisan is a társadalomföldrajz vizsgálatának tárgyát képezik. Úgy vélem,
hogy a kibertér társadalmi és térbeli hatásaival a geográfiának lényegesen többet
kellene foglalkoznia.
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Bevezető
Kelet-Közép-Európa 15 évvel a szocializmus összeomlása után is a nemzetközi bevásárlóturizmus egyik kiemelkedő térségének tekinthető. Az itt fekvő
országok Európai Unióhoz való csatlakozásának következményei sem enyhítették
számottevően a külföldön történő vásárlások mértékét (Michalkó–Timothy 2001).
Ebben a folyamatban Magyarország különösen fontos szerepet tölt be, mivel több
felmérés tanúbizonysága szerint az országba érkező külföldiek elsődleges motivációja a vásárlás. Ugyanakkor a magyarok is előszeretettel lépik át a határt valamilyen árucikk beszerzése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából.
Mivel a rendszerváltozást megelőzően a magyarországi áruk minősége,
választéka és az értékesítés körülményei nem tették lehetővé a szórakózással
párosuló vásárlást, ezért a magyarok többsége a nyugat-európai áruházak katalógusainak nézegetésével helyettesítette a vásárlási élményét (Wessely 2002).
Napjainkban már egy olyan mindennapos tevékenység során mint a vásárlás
sem szorítkozunk a helyi kereskedők kínálatára, otthonunkból a világon előállított fogyasztói javak többsége az Internet segítségével elérhetővé vált. Ennek
következtében anélkül, hogy kimozdulnánk a kényelmes karosszékünkből, elméletileg bármilyen árucikk megvásárolható és házhoz szállíttatható. Az emberek mégis útra kelnek, képesek a nagyvárosok közlekedési dugóiban araszolgatni vagy akár többszáz kilométert is megtenni csak, hogy részesei legyenek a
vásárlás élményének.
A különböző magyarországi közvéleménykutató intézetek, kormányzati
szervek és a Központi Statisztikai Hivatal is igyekszik nyomon követni a lakosság fogyasztásával kapcsolatos magatartását. Ezen belül kiemelt figyelmet fordítanak az Internet használatára, az elektronikus kereskedelemre és a külföldön
történő vásárlásokra. A téma kapcsán azonban részletekbe menő vizsgálatra
1

A tanulmányban közölt kutatási eredmények az OTKA T046074 sz. programja keretében, az
MTA Földrajztudományi Kutatóintézetben a Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszéke közreműködésével lezajlott vizsgálatok során kerültek feltárásra.
2
tudományos főmunkatárs, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
3
főiskolai tanársegéd, Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék
4
tanszékvezető főiskolai docens, Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék

Michalkó Gábor – Szalai Katalin – Vizi István

eddig nem került sor. A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos
Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézete 2005-ben először tett kísérletet
arra, hogy megvizsgálja a magyar lakosság külföldi vásárlói magatartását és
rávilágítson a globális áruválaszték iránti igény határokon túli kielégítésére.
Virtuális vásárlás egykor és ma
Amikor napjainkban virtuális vásárlásról beszélünk, akkor legtöbbször az
árucikkek interneten keresztül történő beszerzésére gondolunk. A virtuális vásárlás előzményeit azonban nem a számítástechnika, hanem a bevásárlóturizmus
történetében kell keresni.
A Kelet-Európában fekvő szocialista országok (Magyarország, Csehszlovákia, Lengyelország, Német Demokratikus Köztársaság) vezetői az 1980-as
években kénytelenek voltak szemet hunyni az állampolgáraik nyugati utazásai
alkalmával történő vásárlás és az árucikkek behozatala (gyakran becsempészése) felett (Dessewffy 2002). A keleti jövedelmek és a nyugati árszínvonal között
azonban hatalmas különbségek voltak, ezért a szocialista táborból érkezők fogyasztási preferenciái magában a konkrét vásárlásban nem mindig kerülhettek
kifejezésre, ezért kialakult az úgynevezett virtuális vásárlás kultúrája (Gecser–
Kitzinger 2000). Ez azt jelentette, hogy a javak választéka ugyan megismerhetővé vált, de a fogyasztás az információ gyűjtésére, a vásárlói szerepek gyakorlására korlátozódott, ami a gyakorlatban a kirakatok sóvárgó nézegetésében
vagy a nyugati áruházak lejárt katalógusainak közös böngészésében és a látottak
megbeszélésében merült ki.
Az 1990. évi rendszerváltozás ugyan a kelet-nyugati jövedelemkülönbségeket mind a mai napig nem szüntette meg, azonban az utazás és az információáramlás liberalizálásával, a nyugati áruházláncok betelepülésének és az Internet
kiépülésének támogatásával jelentős mértékben elősegítette a fogyasztói társadalom megerősödést. 2003-ban az 1000 magyar lakosra vetített Internet előfizetések száma 73,9 volt, a kábeltévé és a műholdas televíziózás még ennél is nagyobb mértékben terjedt el, a legtöbb regionális központban megtalálhatók a
legnagyobb nemzetközi áruházláncok egységei, amelynek következtében nagyon kiélezett a verseny a magyarországi kereskedelmi piacon (1. táblázat). A
szocializmus korának keresleti piacát a kínálati piac váltotta fel.
A magyar lakosság virtuális vásárlása mára a postaládájában hétről hétre
elhelyezett, az egymással kiélezett árversenyt folytató hypermarketek áruválasztékának böngészését, az interneten található kínálat megismerését és az elektronikus kereskedelembe való bekapcsolódását jelenti. Mivel a lakosság jóval
nagyobb arányban használja a személygépkocsit mint az Internetet, ezért nagyobb valószínűséggel fog útra kelni, mint klikkelni az árubeszerzés érdekében
(1. táblázat).
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1. táblázat Az Internet felhasználók és a személygépkocsik száma
Magyarországon, 2000-2003
1000 lakosra vetített
1000 lakosra
Internet előfizetéSzemélygépkocsik
Internet felhasznávetített személysek száma
száma (1000)
lók száma
gépkocsik száma
2000
230 100
22,5
2 365
231,0
2001
321 700
31,5
2 483
243,4
2002
445 900
43,8
2 630
258,4
2003
630 100
61,9
2 777
273,8
2004
741 800
73,9
2 828
282,0
Forrás: KSH

A globális áruválaszték
A világméretű fogyasztói társadalom fokozatos kialakulásában a média
meghatározó szerepet játszik. A média a könnyen fogyasztható kulturális mintákat még az analfabéták számára is elérhetővé teszi. A média képes az Amazonas mentén és a Himalája lábánál is azonos életideált megjeleníteni, ugyanazokat a fogyasztási igényeket kialakítani. A műholdas televíziós adások, a számítógépes világháló, a mobiltelefónia, a nemzetközi magazinok és nem utolsó
sorban az óriásplakátok révén a nemzetállamok határaink figyelembe vétele
nélkül, szinte korlátlanul és egyre hatékonyabban terjed a fogyasztás globális
kultúrája. A történelemben most először egységesül az emberiség azáltal, hogy
közel egyforma képzete van arról, hogyan is szeretne élni, milyen árucikkeket
szeretne fogyasztani (Martin–Schumann 1998).
Azonban éppen a bevásárlóturizmusban testet öltő nemzetközi kereslet
bizonyítja, hogy nem valósult meg az uniformizálódott világgazdaság (Timothy
2005). Bizonyos áruk és szolgáltatások még az Európai Unió szomszédos országai között is eltérő árszínvonalon és minőségben kerülhetnek a piacra,
amelynek beszerzése vásárlás-orientált utazásra ösztönzi a lakosságot. A korábbi évtizedek bevásárló útjait az ország nevével fémjelzett, minőségi védjeggyel
ellátott termékek beszerzése is motiválta: értékként jelent meg egy „Made in
Germany” felirat a „Made in USSR”-rel szemben. Ma már azonban a piac magatartását nem befolyásolja, hogy az európai piacra kerülő árucikkek zöme kínai
üzemekből kerül ki. Ennek ellenére az egyes országok kormányai újból hangsúlyt fektetnek a földrajzi áruvédjegyre, mivel belátták, hogy a minőség garantálásában, a piac bizalmának fenntartásában ennek igen komoly szerepe van.
Az élmény szerepe az áruvásárlásban
A mindennapi vásárlás funkciójának napjainkban észlelhető átalakulása és
a turisták életszínvonalának kedvező változása következtében a vásárlás egyre
jelentősebb szerepet játszik egy település vendégeinek programjában (Rátz–
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Puczkó 2002). A turistakibocsátó országokban a lakossági vásárlások nem csupán egyszerű árubeszerzésként, hanem az élmény forrását képező szabadidős
tevékenységként is értelmezhetők, ezek színteréül pedig az intenzív fogyasztóhelyeket jelentő bevásárlóközpontok, hyper-és szupermarketek szolgálnak.
Azáltal, hogy az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb tömegeket érintve emelkedett a turistakibocsátó országok lakosságának életszínvonala, a jövedelmekhez
képest csökkentek a turistautak árai, nagyobb szabadon elkölthető pénzösszeg
áll a turisták rendelkezésére, amelyet szabadidős áruvásárlásra fordíthatnak.
A vásárlás puszta szükségletből élménnyé alakításának szándéka a XIX.
század második felében fogalmazódott meg. A gépi termelés elterjedésének
köszönhetően gyorsabban és nagyobb tömegben lehetett árucikkeket előállítani,
amelyeket a gyárak kereskedelmi megfelelőjét képviselő áruházakban értékesítették (Sennett 1998). Az áruházak a kis üzletekkel szemben abból a szempontból jelentettek újdonságot, hogy alacsonyabb haszonkulccsal, feltüntetett és
szabott áron, nagy tételben kínálták portékáikat, területükre bárki beléphetett és
körülnézhetett anélkül, hogy magára nézve kötelezőnek érezte volna a vásárlást.
A potenciális vásárló becsábítása és az értékesítés ösztönzése érdekében a tulajdonosok az áruházból egyfajta látványosságot csináltak, amely a képzettársítások révén az árukat olyan értékekkel ruházta fel, amelyek valójában hiányoztak belőlük. Az eladásra kínált termékek már nemcsak használati, hanem szimbolikus értékkel is rendelkeztek. Valójában mind a mai napig ezek az elvek
érvényesülnek a kiskereskedelemben.
A bevásárlóturista annak az élménynek kíván a részese lenni, amelyet a
kiskereskedelmi tér (a piactól a luxusáruházig) kínál a számára. Ahogyan az
Egyiptom kincseivel megismerkedni vágyók sem elégszenek meg azzal, hogy
képes albumok, úti filmek vagy az interneten található számtalan információ
alapján alkossanak – a műveltség szempontjából amúgy bőséggel elegendő –
képet az észak-afrikai országról, úgy a bevásárlóturisták is késztetést éreznek a
virtualitást meghaladó vásárlási élmények megszerzésére. A piramisok nagyságát, a bevásárlóközpontok hangulatát csak helyben lehet megtapasztalni és ennek a tapasztalatnak a megszerzése csábítja útra kelésre a művelődésre, illetve a
haszonszerzésre fogékony turistákat.
A magyar bevásárlóturisták külföldön
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a magyar lakosság 2004-ben
16 millió 858 ezer látogatást tett külföldre, a 10 milliós népességszámot figyelembe véve, ez minden magyar lakos esetében megközelítőleg 1,69 határátlépést feltételez.
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Egynapos látogatók

9462
2627

1-3 éjszakát eltöltők

4768

16%

56%

4 vagy több éjszakát eltöltők

28%

1. ábra. A külföldre látogató magyarok száma, 2004. Forrás: KSH
A külföldre látogatók 56%-a egynapos, éjszakázás nélküli, 16%-a 1-3 éjszaka közötti, 28%-a pedig 4 vagy több éjszakára kiterjedő utazást tett (1. ábra).
Amennyiben negyedévi bontásban vizsgájuk a magyar lakosság külföldi utazásait, megállapíthatjuk, hogy az egynapos látogatások a IV. negyedévben, tehát a
karácsonyi ajándékvásárlás időszakára, a legalább egy éjszakára kiterjedő utazások pedig a III. negyedévben, vagyis a nyári szabadságolásokra estek. A külföldre látogató magyarok átlagosan 3,7 napot töltöttek az otthonuktól távol, a 4
vagy több éjszakát eltöltők 9,3 napot.
A külföldre látogató magyarok utazási motivációjában jelentős eltérés mutatható ki annak függvényében, hogy egynapos vagy többnapos látogatást tettek
(2. ábra). Az egynapos látogatások esetében a vásárlás (69%) játszik domináns
szerepet, a többnapos utazásokban pedig a szabadidős turizmus (83,9%) tekinthető az első számú utazási célnak. Itt kell megjegyezzük, hogy a többnapos
utazások során is előfordul a vásárlási szándék elsődlegessége, a 2,4 százalékos
arányszám összesen 179 ezer utazást takar.

Többnapos
látogatók

83,9

2,4

13,7

Forrás: KSH

Egynapos
látogatók

18,2
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Szabadidős turizmus

40%

50%

12,8

60%

70%

Vásárlás

80%
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Egyéb

2. ábra. A magyarok külföldi utazásainak motiváció szerinti megoszlása, 2004
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Amíg a vásárlási motivációjú egynapos utazások negyedévi bontásában
nem mutatható ki valamely időszak kiugró szerepe, addig a többnapos utazásokban a IV. negyedévben az éves átlagot meghaladó a vásárlási célú látogatások aránya (3,9%). Ez a karácsonyi ajándékvásárlásokkal, illetve a karácsonyi
vásárokon való részvétellel egybekötött utazások jelenlétének bizonyítéka.
A külföldre látogató magyarok 2004-ben 578 milliárd forintot költöttek el.
Az egynapos látogatók 93 milliárd, a többnapos látogatók 485 milliárd forintot
fordítottak a határokon túli költségeikre. A vásárlási motivációval utazó egynapos látogatók költése 75 milliárd forint volt. Ha összeadjuk a vásárlási motivációval utazó egy- és többnapos látogatók költését, akkor megállapíthatjuk, hogy
a magyar lakosság külföldi vásárlással összefüggő utazásra megközelítőleg 108
milliárd forintot fordított. Érdemi különbség nem mutatható ki az egy-, illetve a
többnapos látogatók napi egy főre eső költésében mindkét mutató 9-10 ezer
forint között alakult.
2. táblázat A magyarok egynapos látogatásainak jellemző célországai
és a vásárlási motiváció aránya, 2004
Ország
Ausztria
Románia
Szlovákia
Ukrajna
Szerbia-Montenegró
Szlovénia
Horvátország
Lengyelország
Németország
Olaszország
Egyesült Királyság
Svájc
Forrás: KSH

Egynapos látogatások
száma összesen (ezer)
2378
2370
2082
1935
276
274
86
17
24
5
2
1

Vásárlási célú látogatások aránya (százalék)
39,2
92,4
57,8
87,8
79,8
73,2
56,7
73,1
49,2
82,1
45,0
47,1

A magyar lakosság egynapos látogatásainak célterületeit vizsgálva a szomszédos országok tekinthetők a legfontosabb utazási célpontoknak (2. táblázat).
A kétmilliót elérő, illetve azt meghaladó látogatást Auszrtia, Románia, Szlovákia és Ukrajna irányában regisztráltak. Százezres nagyságrendű a látogatások
száma Szerbia-Montenegró és Szlovénia irányában, míg Horvátország felé
mindössze 86 ezer kiutazás történt. Ezek a számok a rokonlátogatások révén
részben összefüggnek a határokon túl élő magyar kisebbség arányával, de sokkal inkább az adott országban megszerezhető árucikkek befolyásolják őket. Az
egy országra eső összes látogatást alapul véve a legmagasabb arányú vásárlási
motiváció Romániában és Ukrajnában mutatható ki, de Szlovéniában és Szer262

Virtualitás kontra élményszerzés: a magyar turisták vásárlási szokásai külföldön …

bia-Montenegróban is meghaladja az átlagos értéket. Figyelemre méltók a nem
szomszédos országok egynapos látogatási és vásárlási célú utazásokra vonatkozó mutatói is. Lengyelország, Németország, Olaszország, az Egyesült Királyság
és Svájc tartoznak azok közé az országok közé, amelyeket a magyarok érdemesnek tartanak akár egy napra is felkeresni. Közülük Lengyelország és Olaszország esetében haladja meg a vásárlási motiváció az átlagos értéket, de a többi
esetében is közelíti az 50 százalékot. Minden bizonnyal vannak olyan árucikkek, amelyekért érdemes az Egyesült Királyságba repülővel elutazni, mivel
gépkocsival 24 óra alatt nem lehet megfordulni a szigetországból.
A vásárlási motivációval több napra külföldre utazó magyarok körében
mindössze 8 ország teszi ki az összes ilyen jellegű út 81,5%-át. A legnagyobb
arányban Németországba (19%) és Ausztriába utaznak (16,8) több napra vásárlási motivációval a magyarok, e mellett Ukrajna (8,9), Olaszország (8,4%),
Románia (7,8%), Lengyelország (7,8%), Hollandia (6,7%) és Szlovákia (6,1%)
szerepel a fontosabb úti célok között.
A magyar turisták vásárlási szokásai külföldön
Módszer
A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézete a
Kodolányi János Főiskolával együttműködve 2005 tavaszán kérdőíves felmérést
végzett a magyar lakosság külföldi vásárlási szokásairól. Ennek keretében egy
standard kérdőív segítségével 2473, 18 év feletti, véletlenszerűen kiválasztott
magyar állampolgárnak az utóbbi 5 évben tett külföldi utazásával összefüggő
vásárlói magatartását sikerült feltárni. A kutatás, a bevásárlóturizmus sajátosságaira való tekintettel minden határátlépést külföldi utazásként értelmezett. Tekintettel arra, hogy a vizsgálat során a megkérdezetteknek az elmúlt 5 év alatt
különböző országokba, eltérő motivációval tett utazásait kellett összegeznie,
ezért minden kérdés esetében az általánosan jellemző magatartásformák regisztrálására került sor.
Annak ellenére, hogy a kutatásban felhasznált minta nem tekinthető reprezentatívnak, nagysága és összetétele alapján alkalmas arra, hogy belőle a vizsgált problémával kapcsolatosan a magyar társadalomra vonatkozó általános
következtetéseket vonjunk le. A mintában 42,6% a férfiak és 57,4% a nők aránya, a 18-26 év közötti korosztály 26,5%-ot, a 27-39 év közöttiek 40,3%-ot, a
40-59 év közöttiek 26,5%-ot, a 60 év felettiek pedig 6,8%-ot képviselnek. A
minta területi megoszlásában domináns szerepet játszik a Központi (50,9%)
régió, e mellett a Közép-Dunántúli (16,2%) és a Nyugat-Dunántúli (14,5) régió
megkérdezetteinek reprezentativitása mondható erőteljesebbnek.
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Eredmények
A válaszadók közül kisebbségben voltak azok, akik a vizsgált időszakban
mindössze egy alkalommal (7,8%) voltak külföldön. A 2-3 évente (27,5%), az
átlagban évente egyszer (32,4%) és a minden évben több alkalommal is utazók
(32,3%) megoszlása viszonylag egyenletesnek mondható. A válaszadók 59,7%a nem utazott vásárlási motivációval külföldre, 40,3%-a viszont igen (10%
mindössze egy, 24% több alkalommal, 6,3% pedig rendszeresen jár külföldre
vásárolni). Akiknél előfordult, hogy vásárlási motivációval indultak útnak, az
átlagnál nagyobb arányban (44,6%) számoltak be évi többszöri utazásról,
ugyanakkor az átlagnál kisebb mértékben (3,4%) jelentek meg az öt év során
mindössze egyszer utazók táborában.
A válaszadók utazási célpontjainak területi preferenciáit vizsgálva megállapítható, hogy a magyar lakosság utazási színtere nem korlátozódik a szomszédos országokra (17%), de még az európai kontinensre sem (49,4%), igen jelentős arányban keresnek fel Európán kívüli országokat (33,2%) is, a tengerentúl
kizárólagossága elhanyagolható (0,4%) mértékű. A területi preferenciák átlagához viszonyítva a vásárlási motivációval útra kelők esetében nem mutatható ki
számottevő eltérés.
Az elmúlt öt évben legalább egy alkalommal külföldre utazó magyarok
döntő többsége érintett a határokon túli vásárlási tevékenységben. Elenyésző
azoknak az aránya (3,9%), akik sem maguknak, sem az otthon lévő rokonoknak,
ismerősöknek nem vásároltak semmit. A külföldi utazás során nem minden
alkalommal vásárlók (33%) kisebbségben vannak a minden alkalommal vásárlókhoz képest (63%). Akiknél előfordult, hogy vásárlási motivációval indultak
útnak, az átlagnál alacsonyabb mértékben (29,9) számoltak be arról, hogy nem
minden alkalommal vásároltak, ugyanakkor az átlagnál magasabb mértékben
(70,1) arról, hogy minden utazás részét képezte a vásárlás. Azok, akik egyáltalán nem vagy nem mindegyik külföldi útjuk során vásároltak, leginkább a magas árakkal (34,9%), az árucikkek iránti érdektelenséggel (32%), az idő hiányával (27,4%), a nem elégséges áruválasztékkal (19,1%) indokolták a vásárlás
elmaradását.
Ami a külföldön megvásárolt árucikkek sorsát illeti, elmondható, hogy az
utazáson résztvevők (72,9%) és az otthon lévő rokonok (76,5%) válnak azok
tulajdonosaivá, ritkábban fordul elő, hogy a barátok vagy a kollégák (45,6%)
kapják meg azokat. Akiknél előfordult, hogy vásárlási motivációval indultak
útnak, az átlagnál magasabb mértékben vásároltak az utazáson résztvevők számára (81,1%).
A válaszadók többségénél az utazás tervszerűségéhez hozzátartozik a megvásárolandó árucikkek körének átgondolása. A válaszadók 44,7%-ánál előfordult, hogy az elindulás előtt végig gondolta, milyen árucikkeket szeretne megvásárolni külföldön, 16,9% már arról is tájékozódott, hogy a környezete mit
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szeretne kapni a visszatérést követően, 38,4% esetében azonban kizárólag külföldön merült fel a vásárlás lehetősége. Nem meglepő, hogy akiknél előfordult,
hogy vásárlási motivációval indultak útnak, az átlagnál magasabb mértékben
tervezték a vásárlás során beszerzendő árucikkek körét (53,7%) és érdeklődtek a
környezetük kívánságairól (21,3%).
A vásárlási döntést segítő források a befolyásolást biztosító csatornák választékának köszönhetően igen sokoldalúak. Ennek ellenére a válaszadók
61,2%-a a vásárlást közvetlenül megelőzően nem vett igénybe külső információt, egyszerűen nézelődés vagy a meglévő ismeretei alapján döntött. A külső
forrást igénybevevők 35,9%-a rokonok, ismerősök ajánlása alapján döntött,
18%-a az utazás során az útitársaknál látott árucikket vásárolt, 14,4%-nak az
idegenvezető ajánlotta, hogy mit vásároljon, 14,3% az Interneten nézett utána,
11,9% pedig egy útikönyvben olvasott róla. Akiknél előfordult, hogy vásárlási
motivációval indultak útnak, az átlagnál magasabb mértékben vették igénybe a
kérdőívben szereplő források többségét. Esetükben a rokonok, ismerősök ajánlásai (44,6%) után következik az Internet (21,4%), egyedül az útikönyvek szerepe mutat az átlagnál kisebb mértéket (10,6%).
Az adott árucikk kiválasztását racionális, gazdasági érvek és a puszta emberi tényezők közel azonos mértékben befolyásolták. Az előbbi csoporton belül
leginkább meghatározó szerepet az árucikk olcsósága (48,7%) jelenti, e mellett
az azonos árkategórián belüli jobb minőség vagy a márkanév (39,5%), továbbá
a magyarországi piacon való hiánya (39,9%) befolyásolja a választást. Az árucikk beszerzésének időszerűsége (10,7%) elhanyagolható mértékben befolyásolja a választást. Az emberi tényező megjelenése is számottevő, a válaszadók
36,7%-át különösebben nem befolyásolta semmi, egyszerűen nem akart üres
kézzel hazatérni. Akiknél előfordult, hogy vásárlási motivációval indultak útnak, az átlagnál magasabb mértékben befolyásolta az árucikk kiválasztását az
azonos árkategórián belüli jobb minőség vagy a márkanév (53,7%).
Az, hogy a vásárlásra az utazás során mikor kerül sor, viszonylag jól kirajzolódik a megkérdezettek válaszaiból. Sem az odautazás (7,7%), sem a visszautazás (15,3%) nem képezi különösebb mértékben a vásárlás fő időszakát. A
legtöbb esetben (50,1%) a célállomáson való tartózkodás során, a többi program
közben szakítottak időt a vásárlásra. Előfordult, hogy a tartózkodás során külön
programként jelent meg a vásárlás (38,1%), de az is, hogy arra közvetlenül a
visszaindulást megelőzően került sor (32,2%). Akiknél előfordult, hogy vásárlási motivációval indultak útnak, az átlagnál magasabb mértékben jelent meg a
tartózkodás során külön programként a vásárlás (46,9%).
A vásárlás helyszínei a forrásokhoz hasonlóan nagyon változatosak. A vásárlások során domináns szerepet kaptak az ajándékboltok (53,5%), e mellett
kiemelkedő a helyi lakosság által is használt üzletek (45,4%), az utcai árusok
(40,1%) és a bevásárlóközpontok (39,1) látogatottsága. Ezen kívül meg kell
említeni a hypermarketek (28,5%), a hagyományos áruházak (25,6%) a repülő265
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téri tranzitok, vasúti pályaudvarok, hajók (23,3%) és a bolhapiacok (22,8%)
iránti keresletet is. Akiknél előfordult, hogy vásárlási motivációval indultak
útnak, az átlagnál magasabb mértékben vették igénybe a helyi lakosság által is
használt üzleteket (50,2%), a bevásárlóközpontokat (49%), a hypermarketeket
(36,2%) és a hagyományos áruházakat (29,6%).
A vásárolt áruféleségek körét tekintve az apróbb ajándéktárgyak (76,4%),
az édesség (64,4%), a ruha, táska és egyéb kiegészítők csoportja (51,3%) játszanak domináns szerepet, e mellett a bor, égetett szesz, sör csoport (40,2%), a
lábbeli (34,9%), az illatszerek (32,1%) az ékszerek (31,2%) tartoznak a legkeresettebbek közé. Figyelmet érdemel az üzemanyag, gázolaj csoport, amelyet a
válaszadók 17,2%-a jelölt meg. Akiknél előfordult, hogy vásárlási motivációval
indultak útnak, az apróbb ajándéktárgyak kivételével minden áruféleségre, illetve azok csoportjára vonatkozóan az átlagnál magasabb mértékű keresletet lehetett kimutatni. Ebből a szempontból különösen kiemelkedik a ruha, táska és
egyéb kiegészítők árucsoportja (61,5%), a lábbelik (46,3%) és az üzemanyag,
gázolaj árucsoport (27,2%).
A válaszadók által vásárolt apróbb ajándéktárgyak közül a képeslap, képes
album, leporelló, matrica csoport (70,6%) tekinthető a legkeresettebbnek, e
mellett jelenetős érdeklődés mutatkozott még a helyiek által árusított
természetközeli tárgyak iránt (53,2%).
Azoknál a megkérdezetteknél, akiknél előfordult, hogy vásárlási motivációval indultak útnak (40,3%) a tartósan alacsony árak (54,3%), a közel azonos
árért kapható jobb minőségű, márkásabb termékek beszerzése (42,6%), a nagyobb áruválaszték (42,3%) és a szezonális leértékelés (41,2%) játszotta a fő
szerepet. A vásárlási céllal útnak induló válaszadók összesen 35 különböző
országot kerestek fel, amelyek közül Ausztria (72%), Szlovákia (20,4%), Románia (13,2%), Olaszország (13,2%) és Németország (10,9%) voltak a legnépszerűbbek. A legtávolabb fekvő vásárlási célországok között az USA, Kína,
Ausztrália és Nigéria szerepeltek.
Összegzés
Sem az 1990 utáni kedvező gazdasági változások (különösen az életszínvonal növekedése és a globális áruválaszték elérhetővé válása), sem az Európai
Uniós csatlakozás (vámmentes import) nem szegte kedvét a magyar lakosságnak, hogy külföldre utazzon vásárolni. A magyar lakosság körében továbbra is
igen jelentős szerepet játszanak a vásárlási célú külföldi utazások, de a nem
vásárlási céllal utazók jelentős többsége sem tér üres kézzel haza. A vásárlási
motiváció ösztönzőleg hat az utazások számának növekedésére. A vásárlási
szándékkal történő utazás során nagyobb annak a valószínűsége, hogy az utazáson résztvevők maguknak vásárolnak és a beszerzendő árucikkek köre előre,
tervszerűen kerül kiválasztásra. A rokonok és ismerősök ajánlása, továbbá az
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Internet használata nagyobb arányban szolgál információforrásul a vásárlási
motivációval útnak indulóknak, mint az átlagos turistáknak. Az utazási motivációtól függetlenül a külföldön történő vásárlásban az olcsóságon kívül a minőségnek és a márkának is meghatározó szerepe van. Akiknél előfordult, hogy
vásárlási motivációval indultak útnak, az átlagnál magasabb mértékben vették
igénybe a helyi lakosság által is használt üzleteket, bevásárlóközpontokat,
hypermarketeket és hagyományos áruházakat. A vásárlási motivációjú utazások
célterületének Ausztria, slágercikkének a ruházat tekinthető.
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Előzmények
A turizmus, a hegyek feltárása osztrák mintára a történelmi Magyarország
legmagasabb hegységében, a Magas-Tátrában kezdődött. A hegység rajongói
1873-ban, a világon hatodikként turista egyesületet alakítottak Magyarországi
Kárpát Egyesület néven. Megkezdték a turistautak, menedékházak építését,
majd megjelentették a hegység turistakalauzát (németül 1876-ban, magyarul
1882-ben). Az első turistatérkép (magyar-német nyelven) is a Magas-Tátráról
jelent meg 1887-ben. Az 1:100 000 méretarányú térkép háromszínű. Kék a
vízrajz, fekete a síkrajz, barna a csíkozásos domborzatrajz.
A következő turistatérképet több mint egy évtizeddel később az Egyesület
budapesti osztálya jelentette meg 1888-ban.
Az első világháborúig több turistatérkép jelent meg, de turistakalauzok mellékleteként. (Például Brassóvármegyei turista-kalauz, Kolozsvár, 1895).
A két világháború között a katonai térképészeti intézet (Állami Térképészeti
Intézet, 1938-tól Honvéd Térképészeti Intézet) adott ki 1:50 000 méretarányú
turistatérképet. Az 1:25 000 méretarányú topográfiai szelvények alapján készült
sorozat 10 méteres szintvonalakkal ábrázolta a domborzatot. A domborzat kisebb
formáit is kifejező, finom rajzú és szép színezésű térképeken vörös vonalak ábrázolták a turistautakat. Az útjelzés valódi színét az út mellé írt betűk mutatták.
A második világháború után a Honvéd Térképészeti Intézet 1947-ben még
megjelentette a Budai-hegység térképét (1:25 000), majd a következő évben,
magánkiadásban napvilágot látott néhány terület (Pilis, Börzsöny, Mátra) térképe
(1:50 000). A kommunista hatalomátvételt követően (1948) a topográfiai térképeket titkosították és elrendelték beszolgáltatásukat, a turistatérképekkel együtt. (Ezt
a rendeletet csak azok hajtották végre, akik múltbeli állásuk [rendőrök, bírók,
magasabb rangú hivatalnokok] miatt számíthattak az új rendszer üldözésére. Akik
nem szolgáltatták be a térképeket azok sem merték használni azokat. A háború
előtti térképek az 1970-es évekig a szekrények fiókjaiban lapultak.)
A kommunista rendszer felkarolta a turizmust, mivel a két világháború között
az kötődött a szakszervezetekhez. Támogatták új turistautak kijelölését, és rendbe
hozatták a turistaházakat. Újra megjelentek útikalauzok, csak a településeket jelző
térképvázlaton szemléltetve a turistautakat. A természetjárók joggal kifogásolták
a turistatérképek hiányát. 1956-ban jelentek meg újra turistatérképek, az ország
magasabb hegységeiről: a Pilisről, a Börzsönyről, a Mátráról és a Bükkről.
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2. ábra. Részlet a Pilis 1956. évi térképéből. Jól látható a vasútvonalak
és az utak szögletes rajza.
Ezek a térképek a domborzatot csak árnyékolással szemléltették. Az utakat
és vasutakat szögletesen megtörő vonalak ábrázolták. Kit és mit akart ezzel
megtéveszteni a kiadáshoz hozzájáruló katonai térképészeti főhatóság, az akkor
sem volt és ma sem világos. A térképen nem tűntették fel a méretarányt, csak a
mértéklécet. A mértékléc alapján számított méretarány nem kerek érték volt.
(1:51 000). A turistautakat piros vonalak mutatták, a vonal mellé írt betűk jelezték a terepen felfestett jelzések színét.
1957-től a Budai-hegység, Mecsek, Zempléni-hegység, majd 1958-tól a Balaton, a Bakony és az 1956-ban megjelent térképek közül a Börzsöny, a Mátra
és a Bükk átdolgozott turistatérképével folytatódott a sorozat. Ezeken a térképeken az utak és vasutak már nem szögletesek és a domborzatot 50 méteres szintvonalak és barna domborzatárnyékolás jelölte. Méretarány továbbra sem volt a
térképeken, csak mértékléc. Az átdolgozott térképeken fekete, valósághű rajzok
szemléltették a jelentősebb műemlékeket. Ezt még elfogadták a turisták, de az
erdőterületekre rajzolt tele fekete farkas, muflon, vaddisznó, mókus, nyúl rajzokat, fenyő- és tölgy ágakat, szőlőfürtöket, a turistautakon bandukoló hátizsákos
turistákat, sétáló párokat már nem. A természetjárók, turisták lenézésének tekintették ezeket az ábrákat. Néhány kiadás után az ábrákat lehagyták a térképekről.
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1963-tól új turistatérkép-sorozat jelent meg. Ezeken a térképeken a mértékléc mellett már feltűntették a méretarányt is. (1963: Cserhát 1:100 000; 1964:
Aggtelek 1:70 000; a Baradla-barlang környékét mutató melléktérkép 1:25 000;
Budai-hegység 1:30 000). A térképek továbbra is 50 méterenként ábrázolták a
szintvonalakat, de megjelentek a felező szintvonalak és a kisebb formákat jelző
pontsorok is. Szürke domborzatárnyékolás segítette a domborzat olvasását. A
korábbi térképek sötétzöld erdőrajzát halványzöld szín, vagy zöld felülnézeti
lombkorona-rajz váltotta fel. Az erdőkben ábrázolták a nyiladékokat. A térképek az országhatáron túli területeket is bemutatták. A piros turistautak mellett
már nemcsak a jelzés színét mutató betűt, hanem a jelzés alakját szemléltető
ábrát (vonal, kereszt, kör, háromszög, barlang) is elhelyezték.
A korábbi egységes nagyságú, címlapú térképekkel szemben az új sorozat
hajtogatott nagysága és címlapjai különbözőek voltak.
A leírtakból kiderül, hogy 1956-1963 között háromféle turistatérkép jelent
meg. A turistatérképek készítését semmilyen központi előírás nem szabályozta. A
kész terveket mindig be kellett adni az Országos Földmérési és Térképészeti Főhatóság Katonai Főosztályának ellenőrzésre. Amennyiben konkrét észrevételekkel adták vissza, annak nagyon örült a szerkesztő. Tudta, hova kell áthelyezni a
címlapot, a jelmagyarázatot, milyen irányban kell eltolnia a térképet és mennyivel, hogy valamelyik területnek az ábrázolását elkerülje. Könnyen végrehajtható
feladat volt adott út és házcsoport elhagyása, az üressé váló terület erdővel való
lefedése. Ilyen véleményeket azonban nagyon ritkán kapott a térképkiadó cég.
Leggyakrabban az volt a válasz, ebben a formában a térkép nem közölhető, mert
túl pontos. Ekkor a szerkesztőnek minden támpont nélkül kellett az adott területről egy újabb turistatérképet készítenie. Idővel a szerkesztők, de a vezetők is úgy
gondolták, az új térképet már eleve torzítva rajzolják, hogy az megfeleljen a katonáknak, a nem ismert, rejtélyes katonai szempontoknak. Ezért került a forrás a
turistaút másik oldalára, a völgyben húzódó turistaút a völgyoldalra, illetve maradt el az erdőt átszelő turistajelzést kísérő nyiladék rajza.
A térképkiadó cég és munkatársai szerették volna, ha egyértelmű, világos
utasítást kapnának a honvédelmi szempontok maradéktalan érvényesítéséhez, ne
kelljen feleslegesen kétszer, háromszor elkészíteni, átdolgozni a turistatérképeket. Senki sem gondolta volna, hogy ez a kívánság a Szovjetunióban hozott
intézkedések nyomán fog megvalósulni.
A titokvédelem módosulása a Szovjetunióban
A cári Oroszország gyengén felmért terület volt. A szovjet állam erőteljes
ütemben kezdte meg területe térképezését, de az új felmérések során megjelenő
térképek titkosak voltak. A második világháborúban a német seregek térképi támogatás nélkül nyomultak előre. Radó Sándor, az ismert szovjet kém ezzel kapcsolatban említette a következőt: „Egyszer Hitler is kifakadt: Hogy lehet egy olyan ország
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ellen harcolni, ahol nincsenek térképek.” Az biztos, hogy a német csapatok egészen
Moszkváig 1:500 000 méretarányban feltérképezték a Szovjetunió területét.
A 60-as évek közepén a Rand McNally (Chicago) nemzetközi világatlaszt kívánt megjelentetni. A térképek tervezett méretaránya 1 : 6 000 000, 1 : 3 000 00,
egyes körzetekről 1 : 1 000 000 volt. A Szovjetunió térképeinek elkészítését a
felkért külföldi kiadók, megfelelő alapanyag hiányában nem vállalták. Radó Sándor jelentkezett, hogy a budapesti Kartográfiai Vállalat el tudja készíteni a térképeket. Feltehetőleg bízva Radó kiváló orosz kapcsolataiban, a cég megbízást
kapott a térképek elkészítésére. Utólag nevetségesnek tűnik, hogy a magyar Hadtörténeti Múzeum és Térképtár raktárában meglévő, a második világháború alatt
készült német topográfiai térképek felhasználásával készültek el az európai részt
ábrázoló atlaszlapok. Az atlasz 1969-ben jelent meg. A Rand McNally és a Kartográfiai Vállalat mellett az Esselte Map Service (Stockholm), a George
Philip&Son (London), Teikoku-Shoin Co., Ltd. (Tokió) közreműködésével.
Az atlasz készítése során, általunk nem ismert okból, a Szovjetunióban megszigorították a titkossági előírásokat. 1966-ig 1:1 000 000 méretarányig voltak
titkosak a térképek. Az ennél kisebb méretarányúak nyíltak voltak. Ezért javasolta
a szovjet küldött 1956-ban, az ENSZ-ben, az 1:1 000 000 méretarányú világtérkép helyett az 1:2 500 000 méretarányú térképsorozat elkészítését. 1966-ban a
Szovjetunióban 1:2 500 000 méretarányig minden térképet titkosítottak. A szocialista országok által közösen készített 1:2 500 000 méretarányú világtérkép Szovjetuniót ábrázoló térképeinek készítését ezért évekig leállították a szovjetek.
Az 1936-ban kiadott nagy szovjet világatlasz 1974. évi új kiadásában a
Szovjetuniót 1:2 500 000 méretarányban ábrázoló térképeket torzították. Az
elrajzolást nyugaton felismerték, és számtalan újságcikk jelent meg az elrajzolt
térképrészletek bemutatásával.
A belső intézkedések mellett, a Szovjetunió a szocialista országok katonai és
polgári térképszolgálatainak részvételével rendezett, 1966. évi konferencián követelte a katonai és polgári térképkészítés és -használat teljes szétválasztását. A legtöbb szocialista ország ezt a követelményt a földrajzi fokhálózati vonalak, és a háromszögelési pontok elhagyásával, a korábban fokvonallal határolt térkép rajzának
2-3 mm-el való túlrajzolásával oldotta meg. Magyarország egy teljesen új vetületű,
földrajzi fokhálózat helyett km-hálózatú térképrendszert fejlesztett ki. Ezek a polgári használatú térképek azonban továbbra is titkos minősítésűek voltak.
Az NDK 1:200 000 méretarányú nyílt (torzított) térkép kiadásával kívánt
megfelelni a szovjet követelésnek. Az ország területét tíz szelvényen ábrázoló,
1:200 000 méretarányú, nyílt használatú térképsorozat 1966-ban jelent meg.
A szocialista országok geodéziai szolgálatainak 1968. szeptember 19. – október 2. között Szófiában tartott VIII. konferenciája felkérte az NDK geodéziai
szolgálatát tájékoztassa a többi országot a nyílt minősítésű 1: 200 000 méretarányú térkép készítéséről. (Jegyzőkönyv 2.4.pont.) 1969 októberében az NDK, a
követségén keresztül, szigorúan titkos anyagként megküldte a térkép készítésé272
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nek módszertani leírását, szerkesztői utasítását és egyik szelvényét. Ebből kiderült, a térképsorozat a hivatalos topográfiai térképek felhasználásával készült, de
torzítva. A levél a torzítás mértékét nem, csak a módját tartalmazta. Ezt követően Radó Sándor hasonló magyar térképsorozat javaslatának a kidolgozásával
bízta meg a Kartográfiai Vállalatot. A vállalat az NDK minta alapján részletes
tanulmányt készített, A/3-as méretű mintaszelvényekkel. A javasolt nyílt térképrendszer torzított volt, sem földrajzi, sem kilométer hálózati vonalakat nem
tartalmazott. A domborzatot húsz méteres szintvonalakkal ábrázolta. A Magyar
Néphadsereg Térképész Szolgálata a javaslatot, a torzítás mértékét kevesellve,
módosításra visszaadta. Az új torzítási séma alapján a katonák 1971 márciusában hozzájárultak a szabadon használható (nyílt minősítésű) térképrendszer
megjelentetéséhez, illetve az ezt lehetővé tevő jogszabály előkészítéséhez.
Rendelet az államtitkot és szolgálati titkot nem tartalmazó térképek
készítéséről
A polgári célú térképek alapjaként szolgáló új térképrendszert állami feladatként, állami költségvetésben biztosított pénzből kellett előállítani. Új állami feladatot csak jogszabály írhatott elő. Ezért a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, akihez a földmérés és térképészet tartozott, rendeletet alkotott az
államtitkot és szolgálati titkot nem tartalmazó térképek készítéséről. A 15/1973.
(XI. 28.) MÉM számú rendelet előírta, hogy „az államtitkot és szolgálati titkot
nem tartalmazó (a továbbiakban: nyílt minősítésű) térképek készítéséhez az ország területéről nyílt minősítésű földrajzi alaptérképeket kell készíteni.” és „az
alaptérképek tartalmában bekövetkezett változásokat folyamatosan vezetni kell.”
A jogszabály a hivatalos és titkos topográfiai térképektől való megkülönböztetés érdekében bevezette a földrajzi térképek fogalmát. Korábban a magyar
térképészeti irodalomban az 1:200 000 vagy 1:500 000 méretaránynál kisebb
méretarányú térképek elnevezésére használták ezt a kifejezést. Az új értelmezésben a fogalom elszakadt a méretaránytól. Ki nem mondva, a fogalom a torzított alapú térképeket jelentette.
A rendelet értelmében a térképrendszer tagjai
 az ország 1: 300 000 méretarányú alaptérképe,
 megyei alaptérképek 1: 150 000–190 000, illetve 1: 210 000–240 000
méretarányok között,
 körzeti alaptérképek 1: 20 000, 1: 40 000, 1: 60 000, 1: 80 000 méretarányban.
A második paragrafus, úgy tesz, mintha egy komoly, új térképrendszer születne. Közli, hogy az alaptérképek tartalmát, vetületét (sicc!), pontossági követelményeit, jelkulcsát, az egyes alaptérképek méretarányát, a körzetek számát és
területét a polgári és katonai térképész szolgálatok vezetői közösen szabályozzák.
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Ez a pont tette lehetővé a katonai térképszolgálatnak, hogy később, különösen a
turista térképek készítésekor, számtalan később ismertetendő előírást tegyen.
A rendelet előírta, hogy az ország területéről nyílt minősítésű térkép – az 1:
1 000 000 vagy annál kisebb méretarányú térképek kivételével – 1975. június
30. után csak az alaptérképek felhasználásával készíthető, illetve hozható forgalomba 1: 300 000, 1: 525 000, 1: 750 000 vagy ennél kisebb méretarányban. A
megyék területéről 1976. december 31. után, a megyéknél kisebb területű körzetekről 1978. június 30. után nyílt térkép csak a térképrendszer alapján, annak
méretarányában készíthető. A rendelet megjelenése előtt kiadott térképeket
1979. december 31-ig lehetett utánnyomni. Végül a rendelet előírta, hogy az
alaptérképek felhasználásáért díjat kell fizetni.
Aki tudott a sorok között olvasni, az mindjárt rájött, hogy csak a kisméretarányú térképek maradtak pontosak. A korábban általánosan elterjedt 1. 500 000
méretarány helyett az 1: 525 000 előírása sejtette, itt valamilyen módon elrajzolt
térképről van szó.
Az előirt határidők az új térképrendszer, Kartográfiai Vállalattal előzetesen
egyeztetett, elkészítési határideihez igazodtak.
A torzítás
A nyílt minősítésű térképrendszer alapját az 1:200 000 méretarányú topográfiai térképek képezték. A szelvényeket az y tengellyel párhuzamos egyenessel, közel egyenlő területű két részre osztották. Az osztóvonal egy-egy szelvénysoron összefüggő vonal volt. A féltérképek filmjeit képtranszformálással 1:
100 000 méretarányú fotómozaik rendszerré alakították. A kibillentett, ferde
lapra helyezett térképek fényképezésekor a megemelt részen rövidülések (koordinátazsugorítás), a süllyesztett résznél hosszabbodások (koordinátanyújtás) állt
elő. A nyújtással és zsugorítással párhuzamosan a koordinátatengelyek merőlegességét is megszüntették Ezáltal nyolcféle, egymástól eltérő alakzatot, fotómozaik szemet hoztak létre. A hosszabbodó, egymástól távolabb kerülő térképrészletek a következő szelvénnyel való csatlakozásnál rövidülő távolságokkal
találkoztak. A hullámzó torzítások, hosszabbodó, rövidülő távolságok miatt a
térkép szög- és távolságmérésre alkalmatlanná vált. Négy 1: 200 000 méretarányú szelvény felezésével nyolc egység alakult ki. A nyolc egység együttesen, a
szemenkénti torzítások ellenére, területtartó maradt és a torzított mozaikok
csatlakoztak egymáshoz.
Az előzetes megállapodás szerint a területtartó tömbök keleti szélein a térképek torzulása 0,8-1,4 km között változott volna. (Két egymásmelletti, 1 : 200
000 méretarányú térképszelvény, négy észak-déli irányú oszlopot alkotott az
ország területén. Az oszlopokon belül voltak a területtartó tömbök.) A művelet
végrehajtását ellenőrző katona azonban minden tömbnél megkövetelte az 1,4
km-es torzítást, azaz a térképi vonalak 1,4 cm-rel való eltolását.
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1. ábra. Az alaptérképek torzítási rendszere

A nyílt minősítésű térképrendszer
Az ország egész területére elkészült, torzított 1:100 000 térképsorozat vált
aztán minden nyílt minősítésű térkép alapjává.
Magyarország 19 megyéjét különböző méretarányokban kellett volna elkészíteni úgy, hogy az érintkező megyék más-más méretarányúak legyenek. A
munka megkezdésekor a Kartográfiai Vállalat (párton kívüli) igazgatója a polgári és katonai térképészet vezetőit egyeztetésre hívta. Jelezte, nagyobb kárt
okoz a szocializmusnak a különböző méretarányú megyetérképek kiadása
(„mindenki ezen fog röhögni”), mint az azonos méretarányú torzított térképek.
Érveit nagy nehezen elfogadták és a rendelettel szemben az összes megyetérkép
1:150 000 méretarányban jelent meg.
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A turistatérképeknél is a torzított 1:100 000 méretarányú térképsorozat felnagyított változatát kellett felhasználni alapként. A turistatérképek 1:40 000,
1:60 000, 1:80 000 méretarányúak lehettek, nehogy az új térképeket rá lehessen
illeszteni egy korábbi katonai térképre. A nagyobb méretarány nagyobb tartalmi
sűrűséget igényelt, a torzított kiinduló anyagnál. A tartalmi sűrítést a torzított
rajzhoz kellett igazítani. Az országhatáron túli területet üresen kellett hagyni.
Egy-egy térkép maximum 1000 km²-nyi területet ábrázolhatott. Ezt a követelményt volt a legnehezebb kielégíteni. A Bakony, Bükk, Zempléni-hegység
területe ennél nagyobb volt. Ekkor következett be a hegység értelmetlen megosztása két részre, két különböző méterarányú térkép formájában. A Bakony
Keleti rész 1:80 000, a Bakony Nyugati rész 1:60 000 méretarányban, a Zempléni-hegység Északi rész 1:40 000, a Zempléni-hegység Déli rész 1:60 000
méretarányban jelent meg. A Bükk hegység esetében nem az egész hegységet,
csak a leglátogatottabb fennsíkot és szűk környezetét ábrázolta a térkép, a kirándulásra nem a legmegfelelőbb 1:60 000 méretarányban.
Az egymás melletti, élben vagy átfedő sávval csatlakozó térképek méretarányainak különbözőnek kellett lenniük.
Az azonos méretarányú térképek nem csatlakozhattak egymással, nem fedhették át egymás területeit, hanem a térképek között 2-4 km széles üres sávot
kellett hagyni. A Börzsöny és a Cserhát térképeit 1:40 000 méretarányúnak
tervezték, ezért közöttük területsáv maradt térképi ábrázolás nélkül.
A térképek a domborzatot 50 méteres szintvonalakkal ábrázolták, de az
egymástól távol lévő szintvonalaknál engedélyezték a felező és negyedelő
szintvonalak használatát.
A szigorúan ellenőrzött első kiadásoknál a szintvonalrajz elég ritka. A későbbi kiadásoknál viszont egyre több felező és negyedelő szintvonal lett megrajzolva a térképeken.
Minden térképre a térkép bal alsó sarokpontjánál kezdődő 2 km-es hálózatot
lehetett elhelyezni.
Ma már teljesen nevetségesen hat, hogy az első kiadásnál a méretarányt
nem lehetett a címlapon feltüntetni. A méretarányszámot a térkép valamelyik
sarkában elhelyezett kivonatos jelkulcs (fontosabb jelek) alatt, a lejtőalapmértékkel és mértékléccel együtt kellett megadni.
A térképismeret oktatása érdekében a katonai vezetés hozzájárult, hogy a
térkép idegenforgalmilag legérdekesebb részét (10-15 km²-nyi területet) 1:20
000 méretarányú melléktérképen is be lehessen mutatni. A melléktérképeken a
szintvonalak sűrűsége 10 méter volt. A melléktérképpel, illetve a jelmagyarázat
négyszögével azt a sarkot kellett lefedni, ahol valamilyen katonai objektum volt.
Ezért a melléktérképek és a jelmagyarázat helye térképenként változó.
Magyarország területének nagy része sík, természetjárásra kevésbé alkalmas terület. Annak érdekében, hogy az Alföldön, Kisalföldön élő gyerekeknek a
térképismeret oktatásához ne kelljen nagyon messzire utazniuk, a katonai térképészeti főhatóság engedélyezte ezeken a területeken, további úgynevezett kis
körzeti térképek készítését. 12 körzetet jelöltek ki, amelyekről térképet lehetett
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készíteni, 25 méteres szintvonalakkal. A kis körzeti térképek célja a térképismeret terepi oktatása volt, a sík felszínű terület homokbuckás, holtágas, azaz kissé
tagolt térszínein.
Az első térképek megjelenése előtt, 1978-ban, a polgári térképészeti főhatóság (OFTH) kiadásában Új térképek címen egy kiadvány-ismertető füzet, illetve
egy jelkulcsfüzet jelent meg (Magyarország 1: 300 000, a megyék 1: 150 000 és
a turistaterületek különböző méretarányú térképeinek jelkulcsa).
A nyílt térképrendszer elkészítését az állami költségvetés fedezte, kivéve a
kis körzeti térképeket. Az eredeti elképzelés szerint a forgalomba kerülő nyílt
minősítésű, (azaz torzított) térképek eladásából nyert bevétel egy része befizetésre került volna a költségvetésbe, azaz az állami ráfordítás 10 év alatt megtérült volna. A rendszerváltozás miatt a torzított térképek felhasználása és az állami visszatérítés is megszakadt.
Az értelmetlen megkötések és a torzított szerkezet ellenére a turisták kedvezően fogadták, és a korábbiaknál sokkal jobbnak tartották az új térképsorozatot.
A terepen valóban jobban lehetett a térképpel tájékozódni, rövidebb túráknál a
távolsági torzítások sem derültek ki, helymeghatározásoknál (hátrametszésnél)
is megközelítően jó eredményt lehetett elérni.
A sorozat 22 térképe 1978-1984 között készült el. A térképek szerkesztése
közben derült ki, hogy a Budai-hegységnél nem lehet betartani az azonos méretarányúnak tervezett szomszédos térképek felé előírt hézagot, mert nagyszerű és
gyakran felkeresett kirándulóhelyek találhatók egymás közelében. Az egymást
erősen átfedő Gerecse, Pilis, Budai-hegység esetében különböző (1:40 000, 1:60
000, 1:80 000) méretarányú térképek alkalmazása esetén az egyik terület térképe használhatatlan lett volna. A Katonai Térképész Szolgálat a Budai-hegység
esetében ismét hozzájárult a jogszabály előírásától eltérő, 1:30 000 méretarányú
térkép készítéséhez.
A 80-as évek közepétől a címlapon is megjelent a méretarány-megírás.
1988-tól, az addig munkaszámként használt számok címoldalra kerülő sorozatszámmá váltak.
A térképek gyakorlati használata jelezte, hogy néhány hegységben az 1:60
000 méretarány kicsi a kedvelt kirándulóhelyek megfelelő bemutatásához. A
Börzsöny, és a Gerecse térkép, 1979. évi kiadása után pár évvel később (1987ben, illetve 1988-ban) már 1:40 000 méretarányban jelent meg. Ezáltal itt három
azonos méretarányú térkép érintkezett egymással, a korábbi tiltás ellenére. Ez is
példa lehet a puhuló, vagy következetlen szocializmusra. Az Aggteleki karszt is
1988-tól 1: 40 000 méretarányú lett.
A katonák kezdetben erősen figyelték a térképek használatát, de mindössze
egy esetben igényelték, a korábban jóváhagyott kivágat módosítását, pontosabban a melléktérkép másik területre való áthelyezését. A Cserhát térképen
Bujákot és környékét kellett elfedni a melléktérképpel. A Bujáki-várrom katonai
területre esett és a katonaság jelezte, túl sok kiránduló jelent meg, akik szeretnék megnézni a várat.
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Turistatérképek a rendszerváltozás után
A rendszerváltozás után hosszas vita volt a természetjárók és a térképészek
között, térjenek-e át a két világháború között annyira kedvelt 1: 50 000 méretarányra. A megbeszélés során világossá vált, a két világháború közötti turistatérképeknek az 1: 25 000 méretarányú topográfiai térképek kisebbített szelvényei
voltak az alapjai. Ezért tűnnek annyira részletesnek. Napjaink 1: 50 000 méretarányú térképei légifényképek alapján készülnek. A szintvonalak fésültek, elsimítottak, a turistát segítő kisebb formákat nem adják vissza. Az 1: 40 000 méretarányú
térképek nagyobb méretarányú térképekből átvett, és helyszíneléssel begyűjtött
részletidomokkal kiegészítve jobb tájékoztatást nyújthatnak, mint az 1: 50 000
méretarányú alapként átvett 1: 50 000 méretarányú katonai térképek.
1990 után a korábbi torzított turistatérképek, katonai és polgári topográfiai
térképek alapján, torzításmentes változatban újrakészültek. Az új térképek már
csatlakoztak egymáshoz, megszűntek a térképeket elválasztó területsávok. A
Bakony, a Zempléni-hegység részeinek méretarányát egységesítették és a Bükk
hegység is 1: 40 000 méretarányban, két részletben jelent meg. (Bükk északi
része és Bükk déli része). A turisták az új térképeken azonban továbbra is igényelték a 10 méteres szintvonalakat.
A korábbi állami térképkiadó, a Kartográfiai Vállalat (Cartographia Kft.), de a
rendszerváltozás után megjelenő kis magán térképkiadók is megkezdték a 10 méteres szintvonalrajzú térképek kiadását. Az új térképek GPS-es helymeghatározásra is
alkalmasak, illetve GPS készülékbe háttértérképként betöltve is használhatók.
Záró gondolat
Egy ország katonai biztonsága minden időben nagyon fontos szempontja az állami vezetésnek. De az ezt szolgáló intézkedéseket ésszerűen, a békés időszak belföldi tevékenységét nem zavaró módon kell kialakítani. Az NDK és Magyarország
második világháború előtti térképei, részben térképészeti intézetek közötti nemzetközi térképcsere révén, illetve a világháború végén kimenekített állományok formájában ott voltak a nyugati „tőkés” országok katonai szervezeteinél. A torzított, elrajzolt térképek így nem tévesztették meg az elképzelt „ellenséget”, csak a hazai
térképhasználatot nehezítették. Ennek hatása sajnos még ma is érződik. Alacsony a
térképkultúra, a térképhasználat iránti igény, a térképismeret színvonala.
Distorted Hiking Maps In Hungary (Summary)
Following the communist takeover after World War II hiking maps had to
be published distorted. A ministerial order of 1973 ruled that maps classified
„open” could only be published on the basis of a new map system. The maps of
the new map system had a distorted structure following a pattern worked out in
eastern Germany.
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PRISTYÁK ERIKA
Bevezetés
Megyénk 229 települése (ebből 2005-től 24 város) 11 db statisztikai kistérségbe van besorolva, melyből: a Fehérgyarmati, a Csengeri, részben a Mátészalkai és a Vásárosnaményi kistérségek fedik le a Szatmár-Beregi síkságot. Két
területen: Fehérgyarmat környékén, azaz a Szatmárban és Vásárosnaményon
túl, azaz a Beregben a turizmus szerepe egyre növekszik, területfejlesztő hatását
tapasztalják. Ebben a tanulmányban a Fehérgyarmati és a Vásárosnaményi statisztikai kistérségeket vizsgáltam. A Fehérgyarmati kistérség a legnagyobb településszámmal (49) rendelkező megyei kistérség, így a vizsgált területre 76 település
esik, összesen 2 város és 74 község. Ezek közül ma már a falvak is egyre ismertebbek, például Kölcse, Milota, Panyola, Penyige, Szatmárcseke, Tiszabecs,
Túristvándi, illetve Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Lónya, Tákos, Tarpa,
Tiszaadony, Tivadar, Vámosatya. Ez a térség az ország közepétől az egyik fizikailag legtávolabb eső terület, elérhetősége útjaink korszerűsödésének köszönhetően
azonban jelentősen javul. Határmenti övezet, különböző okokból kialakult hátrányos helyzetű térség, remélhetőleg a mentális távolsága is egyre csökken.
E kistájainkat magába foglaló Felső-Tisza-vidék (mezorégió) magyarországi területéhez a Szatmári-sík és a Beregi-sík mellett a Rétköz és a Bodrogköz is hozzátartozik (Marosi S.–Somogyi S., 1990), utóbbiak egyrészt nem megyénkbe esnek (Bodrogköz), másrészt településszerkezetükben, néprajzilag (Rétköz) és az elmúlt évtizedben történt változások alapján eltérnek a vizsgált
területtől, így e tanulmány keretében a Szatmár-Beregi síkság sajátosságait mutatom be. Az Alföld észak-keleti része önálló településhálózati régió (Beluszky P.
1999), településhálózata eltér az alföldi sajátosságoktól: megmaradt az Árpád-kori
településrend, néhány XII-XIII. századi templom is, a török keveset háborgatta a
vidéket, a tanyák itt már nem jellemzők, apró és kisfalvakat találunk.
A falvak népszerűségének növelésében, a Tisza menti viziturizmus mellett
a falusi turizmus életre keltésében és fejlesztésében, a fesztiválok szervezésében
a legnagyobb szerepe megyénkben Dr. Hanusz Árpádnak volt és van. Ebben a
hátrányos helyzetű térségben példamutatóan bizonyította be Tanár Úr, hogy a
turizmusnak, még ha szerények is a mutatói, itt mégis jelentős területfejlesztő
hatása van. A kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák
számának növekedése mellett a tradicionális mezőgazdasági termékek feldolgozása és eladhatósága is növekedett. A hagyományápolás újjáélesztése térségünk sajátos vonása, legfőbb vonzereje, hiszen a táji adottságok és falusi szálláshelyek ma már nem jelentenek önmagukban elegendő vonzerőt.
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1. táblázat. A Fehérgyarmati kistérség településeinek népességszáma
Települések
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömörő
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán
Összesen a községek
Fehérgyarmat
Össszesen a kistérség
Megye összesen
Megyei községek össz.
A kist. a megye %-ában
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2000
568
742
466
342
659
143
486
848
111
249
270
1604
350
1017
67
367
497
596
1366
595
229
248
775
906
997
731
154
551
91
358
645
768
709
660
728
419
1443
1027
263
803
583
2656
751
635
306
571
427
443
30220
8628
38848
569676
303467
6,81

2001
596
733
532
390
679
159
495
854
129
279
291
1765
336
1101
86
344
550
602
1432
589
241
266
755
867
991
717
137
530
99
348
649
782
819
716
770
425
1568
1087
273
824
657
2633
764
680
330
548
438
468
31324
9046
40370
587994
306691
6,86

2002
601
735
527
387
677
160
492
889
135
271
285
1732
338
1123
88
341
557
601
1406
602
241
266
765
868
958
730
131
543
103
335
642
768
814
717
766
428
1558
1055
271
819
665
2636
771
674
333
547
442
460
30953
8932
39832
586193
305712
6,79

2003
589
733
528
397
657
181
491
904
143
273
274
1766
344
1112
88
334
542
588
1395
587
246
272
761
858
955
740
127
540
95
317
623
748
808
699
744
430
1524
1059
278
809
665
2621
764
664
340
550
433
449
31045
8879
39924
583564
305586
6,84

2004
596
726
533
401
646
196
491
919
144
271
278
1759
329
1101
86
326
563
596
1390
579
246
264
754
865
950
735
125
543
92
297
620
750
808
693
730
436
1530
1083
270
801
653
2603
761
667
344
539
435
443
30967
8712
39679
581623
304929
6,82

S
S
+
+
S
+
S
+
+
+
+
+
–
S
S
–
+
S
S
S
S
S
S
S
S
S
–
S
S
–
–
S
S
S
–
+
+
S
S
S
S
–
S
S
S
–
S
S
S
–
S

Adatok a Szatmár-Beregi síkság falvainak turisztikai szempontú tipizálására

Dolgozatomban a Szatmár-Beregi síkság 76 településének legjellemzőbb
társadalomföldrajzi adatait mutatom be, értékelem, turisztikai statisztikákat és
vonzerőt értékelek, majd kísérletet teszek ezen települések turisztikai szempontú csoportosítására, tipizálására. Előrebocsátom, hogy a szakemberek egy része
szerint a tipizálás nem helyénvaló, nem ez segíti előre a területfejlesztést. Épp
az a sajátossága, miszerint a kereslet és a kínálat egy helyen, egy időben történik (Michalkó G, 2005.) és az attitűd meghatározó, így egy-egy domináns vállalkozó, vagy szakmai esetleg politikai váltás, változás teljes egészében megváltoztathatja egy falu életét, egyik évről a másikra.
Mindezek tudatában, és az elmúlt évek változásait figyelembe véve, kezd
kirajzolódni ebben a térségben is, hogy mely falvak esetében ér el bizonyítható
területfejlesztést a kulturális, falusi és aktív turizmus, és melyek azok a falvak,
amelyek más gazdasági szférában keresik megélhetési lehetőségeik javulását.
Mikrokörzetek lehatárolása nem célszerű ezen a kis területen, összesen 1271
km2-en, 71.717 fő él a két kistérségben (2004). A társadalomföldrajzi mutatók
elemzése után országos, régiós turisztikai összehasonlítást teszek, majd rátérek
a turisztikai szempontú kategóriák megállapításának nehézségeire és végül egy
összegző térképen mutatom be az általam megállapított típusokat.
A falvak népességszám szerinti alakulása, munkanélküliség
Az elmúlt öt év (2000-2004) statisztikai adatai tükrében vizsgáltam a kiválasztott 76 települést. A kistérségi adatok eltérnek a megyei statisztikai évkönyvben közölt adatoktól, mert figyelembe vettem a 2004. január 1-jétől bekövetkezett változásokat: a Vásárosnaményi kistérségből 3 települést átsoroltak
más térségbe (Olcsvaápátit a fehérgyarmatihoz, Nyírmadát és Pusztadobost a
baktalórántházihoz), viszont ide csatolták át Tivadart, szintén a Fehérgyarmati
kistérségből, tehát itt egy csere történt.
Összességében jelentős népességszám változás nem történt kistérségeinkben (1., 2. táblázat), az elmúlt időszakban megváltozott az a helyzet, mely évtizedek óta jellemezte a térséget, miszerint jelentősen fogyó népességű terület
(Eke P-né. 1981, Pristyák E. 2001). A két kistérség népességszáma az elmúlt
években stagnál, ez örvendetes, hiszen az ország népessége csökken. Ha figyelembe vesszük azt a helyzetet, hogy az ország népességének egyötöde a fővárosban él, és ez az arány ismétlődik megyei szinteken, Nyíregyházán is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népességének 20 %-a él (évek óta ez az arány:
19,7, 19,9, 20,0 %), akkor különösen örvendetes hogy a szatmár-beregi falvak
népessége összességében ma nem csökken. A megye népességének 6,8 és 5,5
%-a él a két kistérségben, 2000 óta ez az arány jellemző. (Az árvíz népességszám
változásra gyakorolt hatását itt nem elemzem, 2003-ban jelent meg erről több tanulmány. Összességében a Beregi-síkság árvize nem eredményezett jelentős népességszám
változást az elöntött falvakban sem, azóta szépen újjáépült a Bereg. Rakonczai J.–
Pristyák E. 2003).
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2. táblázat. A Vásárosnaményi kistérség településeinek népességszáma
(S: stagnál, +: növekszik, -: csökken a népességszám)
Település
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Olcsva
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Tivadar
Vámosatya
Összesen a falvak
Vásárosnamény
Össszesen a kistérség
Megye összesen
Megyei községek össz.
A kist. a megye %-ában

2000
2025
765
826
537
635
617
866
1051
1279
278
1246
1021
978
812
445
334
1497
758
421
2183
734
950
845
545
224
644
22516
8853
31369
569676
303467
5,50

2001
2146
852
877
651
666
608
866
931
1270
330
1233
1007
979
858
467
373
1555
747
426
2335
747
982
957
497
243
592
23195
9325
32520
587994
306691
5,53

2002
2144
855
855
636
654
611
849
891
1268
317
1263
851
982
855
456
373
1599
732
411
2278
728
983
953
509
228
586
22867
9439
32306
586193
305712
5,51

2003
2174
846
830
636
663
604
853
869
1284
309
1277
853
975
842
457
364
1598
747
401
2253
724
972
942
501
231
599
22804
9362
32166
583564
305586
5,51

2004
2138
825
836
654
668
592
860
858
1272
300
1281
836
975
822
460
345
1617
736
408
2240
718
979
939
476
223
600
22658
9380
32038
581623
304929
5,50

+
S
S
S
S
S
S
–
S
S
S
–
S
S
S
S
+
S
S
–
S
S
S
–
S
S
S
S
S

A 76 településből 49 községben és a két városban stagnált (S) a népesség
száma az elmúlt öt évben. 13 településen növekedett, 12 településen csökkent a
népességszám. Nincs összefüggés a népességszám változás és a falvak mérete
között. Az apró és kisfalvak lakónépessége is többnyire stagnál. A népesség
életkor szerinti alakulása: a hatvan évesnél idősebb népesség aránya megyei viszonylatban is magas 18 %. Az elöregedés és a fiatalok elvándorlása – elsősorban végzettségnek megfelelő munka hiánya miatt – jelenti e térség számára a
legnagyobb gondot. Jelentős különbségeket, típusokat nem lehet elkülöníteni.
A regisztrált munkanélküliek száma és megoszlása mutatja (3. táblázat), hogy
a két munkaerőpiaci körzetben (ami itt egybeesik a kistérséggel) a munkanélküliek
aránya 15-16%, ez a megyei átlagtól is magasabb: 4-4 ezer ember keres munkát. A
táblázat szándékosan a korosztályos és a végzettség szerinti bontást tartalmazza, kiolvasható, hogy a 35 év alattiak és az érettségizettek körében is jelentős a munkanélküliség, emellett nagyon magas (42 %-os) a diplomás álláskeresők aránya is.
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3. táblázat. A regisztrált munkanélküliek száma és megoszlása
életkor és végzettség szerint a megyei munkaerőpiaci körzetekben, 2004.
2004.
Férfi
Nő
19 év alatt
20-24 éves
25-29 éves
30-34 éves
35-39 éves
40-44 éves
45-49 éves
50-54 éves
55-59 éves
59 év fölött
8 ált. kev.
Ált. isk
Szakm.
Szakiskola
Szakközép
Technikum
Gimnázium
Főiskola
Egyetem

Kis- Mátévárda szalka
3609
3774
2602
2696
6211
6470
341
363
1174
1050
984
1053
943
1028
892
990
781
815
623
670
347
373
119
116
9
12
6211
6470
428
739
2674
2696
1797
1713
155
192
400
515
81
82
510
434
132
80
34
19
6211
6470

Nyírbátor
2284
1807
4092
217
660
614
638
630
528
446
245
106
9
4092
411
1726
1242
99
240
45
273
49
8
4092

Nyír- Fehér- V.na- Tisza- Csen- Nagy- Bakta Megye
egyh. gyar. mény
vas.
ger
kálló
lór.
4804
926 1030 1039 23354
2366 2344 1179
4556
946
643 1005
780 18377
1685 1656
9360
4051 4000 2125 1569 2035 1819 41731
321
80
69
84
92
181
200
1948
1524
340
230
338
295
605
670
6884
1619
318
259
299
286
601
588
6620
1516
326
261
295
278
635
610
6527
1283
280
209
294
263
553
567
5961
1052
250
172
258
209
479
497
5042
1025
278
177
237
236
474
454
4618
721
169
134
160
109
347
299
2904
264
78
54
65
46
155
108
1110
35
8
4
6
4
21
9
116
9360
4051 4000 2125 1569 2035 1819 41731
621
372
172
127
129
471
351
3820
3126
789
676
896
875 16747
1643 1645
2492
595
456
544
464 11722
1243 1176
298
33
29
129
60
25
55
1074
890
83
90
116
102
307
228
2971
282
39
15
27
23
35
113
742
1050
157
105
150
139
264
367
3449
496
47
19
40
23
54
55
994
105
10
7
6
4
9
11
212
9360
4051 4000 2125 1569 2035 1819 41731

Rurális térségek turisztikai szempontú régiós és országos összehasonlítása
Budapest és a Balaton körüli három megye területén történik Magyarország
vendégforgalmának körülbelül 60%-a. Így a fennmaradó megyék az összforgalom 40%-ból részesednek. A megyék sorrendje az idegenforgalmi rangsorban
az elmúlt tíz évben érdemben nem változott (Aubert A.–Szabó G. 2005.). Az
élen Zala, Veszprém, Somogy, majd Hajdú-Bihar megye áll. Szabolcs-SzatmárBereg megye a 2004. évi kereskedelmi vendégéjszakák tekintetében a megyék
rangsorának a végefelé található: az utolsók előtt, Tolnát és Nógrádot megelőzve, a 17. megye. Megyénkben közel 250 ezer kereskedelmi vendégéjszakát töltöttek el, (ebből 45 ezer külföldi, ez 18%), hasonlóan az előző évhez, de lemaradva a 2001, 2002. évi 280 ezer vendégéjszakától.
Ellenben a magánszálláshelyek forgalmán belül a falusi szállásadás tekintetében megyénk az erős középmezőnyhöz tartozik. 2004. évben 27.378 vendégéjszakát regisztráltak, (ebből 9.279 külföldi, ami 34%-os részesedés).
A rurális kistérségek turisztikai pozícióját meghatározó tényezők összefüggéseit Kóródi Márta és Dudás Péter a Szolnoki Főiskola oktatói 2002-ben vizsgálták és állították össze (Kóródi M.–Dudás P. 2003). (Vidéki az a kistérség,
ahol a 120 fő/km2-nél nagyobb népsűrűségű településeken lakók aránya kevesebb, mint 50%. Így 60 vidéki és 32 erőteljesen vidéki kistérség megkülönböztetést használnak, MTA RKK ATI). Ebben a tanulmányban a vidéki kistérségek
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turisztikai kategorizálásában, a realizált vendégéjszakák alakulása alapján 3
csoportra osztották a magyarországi 92 vidéki kistérséget: átlagot meghaladó
ütemben növekvő vendégéjszakák, növekvő vendégéjszakák és csökkenő vendégéjszakák közé. Az első kategóriába sorolták, összesen 35 kistérséggel együtt
a Fehérgyarmati és a Vásárosnaményi vidéki kistérségeket (a Csengerit, a Mátészalkait és a Nyírbátorit is). A turizmus és a gazdaság összefüggései esetében 5
kategóriát különböztettek meg: a Fehérgyarmati kistérség beletartozik a 16 db
kistérséget számláló legjobb kategóriába: átlagot meghaladó ütemű turizmusfejlődés, gazdasági és szálláshelyfejlődési jellemzőkkel bíró vidéki kistérség. A
Vásárosnaményi kistérség a második kategóriába esik 11 kistérséggel: átlagot
meghaladó ütemű turizmusfejlődés, gazdasági vagy szálláshelyfejlődési jellemzőkkel bíró vidéki kistérség.
A természeti értékek és társadalmi erőforrások újraélesztésével a falusi turizmus hatékony területfejlesztést ér el Szatmár-Bereg falvaiban. A kezdeti keretek nélküli spontán önszerveződés után, az 1990-es évek közepén szálláslehetőség és mennyiségi fejlesztések indultak. Majd 1998-tól elsősorban a
komfortfokozat alapján minőségfejlesztés, minősítés következett. 2001-től programajánlatokkal, fesztiválok szervezésével éri el a vendégforgalom növekedését
a falusi turizmus.
A térségben alapvetően a magánszálláshelyeket vizsgáltam, kereskedelmi
szálláshely a két városban és néhány Tisza-parti településen van. Emellett a református egyház 2 településen működtet magas színvonalú szállásokat.
(Célszerűnek látom itt is tisztázni, hogy lényeges különbség van, és a statisztikák is külön foglalkoznak a kereskedelmi és magánszálláshelyekkel. A kereskedelmi szálláshely az
engedélyben feljogosított, erre a célra építet vagy átalakított és használt létesítmény (szálloda, panzió, turistaszállás, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping), amely üzletszerűen, egész évben vagy idényjelleggel, folyamatos napi üzemeltetéssel, megszakítás nélkül szálláslehetőséget nyújt. A magánszállás a fizetővendéglátást és a falusi szállásadást foglalj magába.
Fizetővendéglátás a városokban és a kiemelt gyógy- és üdülőhelyeken folytatott magánszállásadás. Falusi szállásadás: az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolható településen és a
már kialakult tanyás térségekben folytatott magánszállásadás.)

Megyénkben falusi szállásadás terén 2004-ben 142 szállásadó, 363 szobával, 961 ággyal, 1010 férőhellyel várta a vendégeket. Így 2.246 vendéget fogadott (ebből 94 külföldi), 9.530 vendégéjszakát töltöttek el (ebből külföldi: 408),
4,2 napos átlagos tartózkodási idővel. A fizető vendéglátás területén 17.848
vendégéjszaka. A megyék rangsorában ez a 8. hely, az élmezőny: Vas, Veszprém, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye. A régiókat összehasonlításakor látjuk (4. táblázat), hogy az Észak-Alföld falusi szállásadás terén a 4., a kiemelkedő Észak-Magyarország, míg fizetővendéglátás terén is 4., itt a Dél-Dunántúl
emelkedik ki magasan. A magánszálláshelyek vendégforgalma az úgynevezett kiemelt üdülőkörzetekben a legmagasabb: összesen 6,7 millió vendégéjszaka, ebből
3,6 millió külföldi (2003-ban).
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Kereskedelmi szálláshelyen megyénkben 245.317 vendégéjszakát regisztráltak, összesen 131 működő egységben: 23 szállodában, 50 panzióban, 12 turistaszálláson, 13 ifjúsági szállón, 15 üdülőházban és 18 kempingben, átlag 14 %-os kapacitáskihasználtsággal.
4. táblázat. Magánszállásadás vendégforgalma régióként 2004-ben (vendégéjszaka)
RÉGIÓ
Falusi szállásadás
Fizető vendéglátás
Közép-Magyarország
31,515
149,208
Közép-Dunántúl
72,587
312,315
Nyugat-Dunántúl
97,107
562,020
Dél-Dunántúl
60,389
1,123,508
Észak-Magyarország
146,692
91,968
Észak-Alföld
67,891
258,186
Dél-alföld
19,456
101,382
Országosan összesen:
495,637
2,598,587
A hat régió összesen:
464,122
2,449,379

Az 5. táblázatban összesítve mutatom be a megyei kereskedelmi és magánszálláshely adatait. A regisztrált vendégéjszakák száma csökkent az elmúlt
években, 2001. és 2002. évek voltak kimagaslóak. A falusi vendégéjszakák
száma ma már stabil, stagnál 10 ezer vendégéjszaka/év körül, a kezdeti 6 majd
kiemelkedő 16 ezer után. Az összes vendégéjszaka 272 ezer, hasonló a helyzet,
a kimagasló évek után remélhetőleg ez is ismét növekedni fog.
5. táblázat. Kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött
vendégéjszakák száma megyénkben
2000
2001
2002
2003
szálloda
86241
107000
101897
78016
egyéb ker. szálláshely
135292
179657
183569
170895
magánszálláshely fizető v.
13998
21528
22082
20851
falusi sz.
5599
16645
10884
10561
össz.
19579
38173
32966
31412
összesen
241130
324830
318432
280323

2004
73534
171783
17848
9530
27378
272695
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6. táblázat. Kereskedelmi és magánszálláshelyek vendégforgalma
a Felső-Tisza-vidék üdülőterületből a Szatmár-Beregi síkságra eső településeken
Üdülőkörzet,
település
Beregsurány
Csaroda
Fehérgyarmat
Gyüre
Jánd
Kisar
Kölcse
Lónya
Nagyar
Nagyvarsány
Panyola
Penyige
Szatmárcseke
Tarpa
Tákos
Tiszaadony
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tiszavid
Tivadar
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Vámosatya
Vásárosnamény

vendég
21
186
2293
263
83
135
190
10
54
23
28
779
680
15
115
5
56
3401
92
786
12263

2002
v.éjszaka
342
545
3355
1595
507
638
309
440
616
254
68
3103
1856
59
535
7
355
6483
208
3389
31252

vendég
17
38
1637
13
207
105
111
138
53
84
29
39
1016
507
16
7
25
5
50
2847
519
780
10643

2003
v.éjszaka
510
89
2499
193
1118
364
1944
185
692
393
476
117
2233
1471
63
77
80
10
323
5544
544
3813
23487

vendég
22
31
1846
57
254
191
156
270
33
16
1031
313
53
24
21
5
52
4418
1525
706
28
10989

2004
v.éjszaka
292
74
3929
376
850
349
1704
405
197
48
1916
1391
248
138
105
15
275
9288
1535
2875
72
23450

A Felső-Tisza-vidék üdülőterületből a Szatmár-Beregi síkságra eső területen
található falvak kereskedelmi és magánszálláshelyek vendégforgalmát 2002-2004.
között a 6. táblázat összegzi. Vannak stabil vendégforgalmat lebonyolító falvak (pl:
Beregdaróc, Jánd, Kölcse, Szatmárcseke, Tarpa, Tivadar, Túristvándi), és vannak e
tekinteben bizonytalan helyzetű települések (pl: Csaroda, Nagyar, Tiszavid,
Vámosatya). Okai összetettek, elsősorban a humánerőforrás, szakember hiánya, a
szemléletmódbeli különbségek a meghatározóak.
Megyén belül a kistérségeket vizsgálva (7. táblázat), a kiemelkedő Nyíregyházitól és az Ibrány-Nagyhalászitól eltekintve, a Kisvárdai, Fehérgyarmati
és Vásárosnaményi kistérségek emelkednek ki: 31, 23, 22 ezer kereskedelmi
vendégéjszakával 2004-ben. Míg Kisvárdán és Vásárosnaményban dominál a
központi kisváros turisztikai szerepe, addig a Fehérgyarmatiban a falvak szerepe
meghatározó. A kisvárdai térség a Záhony felé vezető 4-es főútvonal mentén található, ami magyarázza a magas vendégforgalmat. Tivadar vendégforgalma a
legkiemelkedőbb (7.896 kereskedelmi, összesen 9.288 vendégéjszakával), az
idegenforgalmi statisztikában még az eredeti felállás szerinti Fehérgyarmati kistérségbe van sorolva.
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7. táblázat Kistérségek kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma (2004.)
Vendég
belf Össz.

külf

Előző év=100,0%
külf
belf Össz.

Vendégéjszaka
külf
belf
Össz.

Előző év=100,0%
külf belf Össz.

Baktalórántházi

Bakta.
Levelek
Összesen

509 2 239 2 748 480,2 271,7 295,5
216
216
** 33,8 33,8
509 2 455 2 964 480,2 167,7 188,8

576 3 306
488
576 3 794

3 882 488,1 376,5 389,8
488
** 57,5 57,5
4 370 488,1 219,7 236,9

339

547 1 243

1 790

78,6

52

58

3 549 3 573
802
802
2 066 2 066
1 175 1 189
2 581 2 581
7 813 7 896
1 516 1 535
2 454 2 454
23 041 23 181

23,8
**
**
175
100
**
**
64,2

163,5
626,6
533,9
68,1
120,1
163,9
302
75
152,6

157,3
626,6
533,9
68,6
118,7
162,8
305,8
75
151,3

Csengeri

Cseng. (ö)

756 1 095

87,6

67,1

72,3

46,2
**
**
350
58,3
**
**
60,3

121,6
471,4
365,9
81
95
159,7
302
93
140,4

120,2
471,4
365,9
82,4
93,5
157,4
303,8
93
139,2

Fehérgyarmati

Fehérgy.
Fülesd
N.hódos
Sz.cseke
Tiszabecs
Tivadar
Tunyog.
T.istvándi
Összesen

12
14
35
9
70

1 748
198
311
641
1 571
4 039
1 516
581
10 760

1 760
198
311
655
1 571
4 074
1 525
581
10 830

24
14
83
19
140

22
1 838
55
1 443
3 358

851
7 388
190
1 423
1 484
11 336

873 12,9
60 54,9
22
9 226 219,3 149,6 159,8 5 429
245
4,7 50,8 15,9
55
1 423
** 81,9 81,9
2 927 59,2 83,7 69,5 1 453
14 694 72,8 110,7 98,9 6 959

Kisvárdai

Dombrád
Kisvárda
Komoró
Tuzsér
Záhony
Összesen

2 026 2 048
1,4 52,7 37,5
18 304 23 733 320,7 184,3 204,2
920
975
4,1 197,4 54,3
1 635 1 635
** 77,2 77,2
1 564 3 017 59,6 88,2 71,6
24 449 31 408 98,3 134,9 124,6

Mátészalkai

Mátész.
Vaja
Összesen

314 2 716 3 030
134
134
314 2 850 3 164

69,8 89,2 86,7
** 311,6 311,6
69,8 92,3 89,4

335 3 345
870
335 4 215

3 680
870
4 550

54,2 66,4
65
** 142,4 142,4
54,2 74,6 72,6

Nagykállói

Nagyk.(ö)

-

337

155
611
766

1 034
2 669
426
1 832
5 961

337

-

32,3

23,5

-

764

764

-

48

26,9

Nyírbátori

Bátorliget
Máriap.
Nyírbogát
Nyírbátor
Összesen

1 034
** 140,5 140,5
2 824 166,7 99,3 101,5
284
426
** 85,7 85,7
2 443 87,4 77,5 79,8 1 155
6 727 96,7 94,8 95,1 1 439

3 050 3 050
** 85,9 85,9
4 509 4 793 158,7 100,2 102,5
701
701
** 88,4 88,4
3 332 4 487
69
86 80,9
11 592 13 031 77,6 91,2 89,4

Tiszavasvári

Tiszadada
Tiszadob
Tiszalök
Tiszav.
Összesen

43
93
136
** 38,1 55,7
97
97
- 285,3 255,3
20 1 012 1 032 60,6 96,7 95,6
30 1 782 1 812 3000 80,3 81,7
93 2 984 3 077 244,7 84,2 85,9

43
93
136
** 30,2 44,2
117
117
234 216,7
29 5 076 5 105 25,7 103,4 101,7
150 5 426 5 576 15000 79,1 81,3
222 10 712 10 934 188,1 88,3 89,3

Vásárosnaményi

B.daróc
Jánd
Lónya
Tarpa
V.namény
Összesen
megye össz.
É-ALFÖLD

23 1 071 1 094
** 315,9
105
105
** 156,7
29
241
270 322,2 186,8
18
129
147 1800 35,7
910 9 035 9 945 159,6 94,6
980 10 581 11 561
169 101,3

322,7
45 1 981 2 026
156,7
286
286
195,7
54
351
405
40,6
24
192
216
98,3 1 884 17 456 19 340
104,9 2 007 20 266 22 273

** 119,5 122,2
** 86,7 86,7
257,1
214 218,9
2400 26,2 29,4
138,5 88,2 91,5
145,2 89,4 92,6

20 152 98 797 118 949

86,4

96,2

94,4 45 482 199 835 245 317

87,9

101,4

98,6

114 441 356 882 471 323

93,2

96,6

95,7 524 191 977 969 1502 160

90

100,6

96,6
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Kísérlet a Szatmár-Beregi síkság falvainak turisztikai tipizálására
Megállapítható, hogy turisztikai szempontból nincs összefüggés a falvak
mérete, társadalomföldrajzi mutatói és vendégforgalmának alakulása között, ha
már kiépült egy turisztikai alapinfrastruktúra. A desztináció mögötti ismertség
és marketing tevékenység határozza meg egy-egy térség vendégforgalmát. Ezt
néhány tényező alapvetően befolyásolja:
- a település kulturális öröksége, épített örökség, annak ismertsége, hagyományaik, irodalmi és egyéb ismertség
- a földrajzi, közlekedési helyzete, még mikrotérségen belül is meghatározó
- a humánerőforrás szerepe, személyi adottságok, ezek közül is kiemelkedik a település vezetésének hozzáállása, vagy civil szervezetek, egyesületek tevékenysége, esetleg kistérségi turisztikai szakember
- kiemelkedő a Tisza szerepe, bár a viziturizmus hatása nem olyan jelentős, mint gondolnánk.
- természeti értékek, védett területek, ennek megtekinthetősége kialakulóban van itt a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet területén
Nem célszerű egy-egy desztináción belül a „4A”-ként emlegetett szempontok szerint sem tipizálni a falvakat (4A: Attraction–vonzerő, Approach–megközelítés, Accomondation–elszállásolás, Attitude–vendégszeretet). A települések vonzerőleltárát itt nem közlöm, a befolyásoló tényezők szerepe sokkal inkább meghatározó. Mindezek alapján összegeztem az információkat, emellett jelentős
szerepet játszott a személyes tapasztalatok megléte. Itt szólok arról, hogy a
Bereget jobban ismerem, mint a Szatmári térséget. 6 típust állapítottam meg,
melyet az 1. térképen mutatok be.
A Szatmár-Beregi síkság falvainak turisztikai szempontú tipizálása:
1. Adottságok hiányában nem kapcsolódtak be a turizmusba: 19+7 település nem rendelkezik vonzerővel.
2. Természeti és/vagy társadalmi adottságokkal rendelkeznek, mégsem
kapcsolódtak be a turizmusba: 12+5 település nem hasznosítja elég hatékonyan az adottságait.
3. Természeti és/vagy társadalmi adottságai nem jelentősek, de humánerőforrás szerepe miatt a turizmus növekszik: 8+5 településen elsősorban a turizmushoz való hozzáállás, a területfejlesztés egyéb lehetőségeinek hiánya miatt ösztönzik a turizmusfejlesztést.
4. Természeti és/vagy társadalmi adottságokkal rendelkeznek, emellett a
humánerőforrás is preferálja a turizmusfejlesztést: 3+2 településen az
elmúlt néhány évben kapcsolódott be a turisztikai rendezvények sorába.
5. Adottságaik és a humánerőforrás szerepe miatt jelentős a turisztikai tevékenység: ma már 7+6 település komolyan foglalkozik a turizmusfejlesztésével. Ezen falvak lakói és vezetése már az 1990-es évek közepétől tapasztalják a turizmus húzóágazati hatását.
6. Városok, központi szerepkörrel, a két központi kisváros nem hasonlítható össze a falvakkal, ezért külön kategóriába soroltam.
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1. térkép. A Szatmár-Beregi síkság falvainak turisztikai szempontú tipizálása
(Saját szerkesztés)

Remélhetőleg megyénknek, kiemelten a Szatmár-Beregnek már kialakult a
turisztikai miliője (Michalkó G. 2005.), mely módosította a róla kialakult imázst.
Napjaink aktuális problémája a fenntartható turizmusfejlődés (WTO 2005)
elvei és menedzsment módszerei a turizmus minden formájára és a desztinációk
minden típusára alkalmazhatóak, a tömegturizmusra éppúgy, mint a speciális
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réstermékekre. A hosszú távú fenntarthatóság biztosítása érdekében ezen területek közötti megfelelő harmónia megteremtése nélkülözhetetlen, térségünk akár
mintapéldája is lehetne ennek, hiszen itt az ökológiai szemléletmód lehet csak
alapja a turizmusfejlesztésnek. Cél a komplex fenntarthatóság megteremtése,
tehát az, hogy a turizmus is hozzájáruljon a közösségek és értékek fenntartásához. A falusi turizmus hagyományápolása és az ökoturizmus közötti kapcsolat
erősítésével lehet ezt elérni (Pristyák E. 2005).
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A probléma felvetése
Jóllehet Magyarország nem tartozik a Föld azon térségeihez, ahol a természet és a társadalom „konfliktusai” időről–időre katasztrofális „látványt” és
egyúttal hatalmas károkat, súlyos emberáldozatokat is okozó jelenségek formájában (pl. földrengés, vulkánkitörés, szökőár, árvíz stb.) pattannak ki, de ez a viszony nálunk sem teljesen harmonikus. Nem is olyan ritkán Magyarországon is
történnek olyan események – ár- és belvizek, partomlások, csuszamlások –, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy a társadalom büntetlenül ma sem hagyhatja figyelmen kívül a természeti adottságokat és feltételeket.
Tárgykörünkben a legutóbbi ilyen figyelmeztetés az 1994. első napjaiban
történt dunaföldvári partomlás, ill. csuszamlás volt. Emberéletben szerencsére
nem esett kár, és az anyagi veszteség sem jelentős. Ennek ellenére sem térhetünk
azonban napirendre a dolog felett, mert az ilyen jellegű tömegmozgások szinte
rendszeresek a Duna Budapesttől D-re eső, jobb parti szakaszán, s a megfelelő
intézkedések híján azok is maradnak.
Az omlások és csuszamlások természeti alapja és oka közismert: a fővárostól D-re a Duna völgyét Ny felől közel 200 km hosszan, kisebb–nagyobb megszakításokkal 20–40 m magas meredek perem kíséri. A Duna ezt az impozáns
löszfalat kb. tízezer éve oldalazó erózióval rombolja, azaz medrét egyre inkább
próbálja Ny felé helyezni. Ez a természeti folyamat nem is jelentett problémát
mindaddig, amíg meg nem kezdődött az érintett övezet erőteljesebb benépesítése,
ill. beépítése.
A Duna menti magaspart földrajzilag kétségkívül energikus zóna, így az
idők folyamán, a rómaiaktól kezdve szükségszerűen települések sora alakult ki
itt. Ez önmagában természetesen nem lenne baj, az viszont már gondot jelent,
hogy az emberi létesítmények létrehozásánál gyakran nem számoltak a természeti
feltételekkel. Így fordulhatott elő, hogy egész falu épült egykori tömegmozgásos
területre (Rácalmás), a dunaújvárosi vízmű egy részét is csuszamlásveszélyes
övezetbe telepítették, de a százhalombattai kőolajfinomító feltűnően gyakori
csőtörései is összefüggnek a térség földtani és geomorfológiai viszonyaival.

Schweitzer Ferenc

Ilyen körülmények között joggal merül fel a kérdés, hogy akkor mit lehet
tenni? Az érintett terület túlságosan értékes ahhoz, hogy lemondjunk felhasználásáról, sőt a jövőben újabb vízigényes ipari létesítmények telepítése prognosztizálható. Ehhez viszont elengedhetetlen a szóban forgó területek stabilitásának biztosítása. Az ehhez szükséges műszaki megoldások általánosságban ismertek, megvalósításukhoz azonban részletes mérnökgeológiai és geomorfológiai vizsgálatokat kell végezni.
A probléma súlyát és területi kiterjedését nézve minden amellett szól, hogy
nem elegendő „tűzoltó módszerrel” egy–két helyen elvégezni a munkálatokat,
hanem a magaspart teljes hosszában, egységes szemlélettel és módszerekkel kell
elvégezni a tudományos vizsgálatokkal, majd végrehajtani a szükséges műszaki
beavatkozásokat.
Szólni kell arról, hogy nem csak a Budapest alatti, hanem a felső dunai szakaszon is húzódnak magaspart szakaszok. Így Gönyű és Komárom között
tektonizált felsőpannóniai, Almásneszmélynél pleisztocén lösz, Lábatlannál ismét
felsőpannóniai, míg Lábatlan–Nyergesújfalu között oligocén összlet a partfal fő
képződménye. E partszakaszt azonban jórészt már védőművek – országút, vasút,
közmű – biztosítják, így a Duna eróziója nem működik és vízföldtani hatása is
lecsökkent. A térség jórészt állékony, vizsgálatára csak a Bős–Nagymarosi Vízlépcső tervezett visszaduzzasztása miatt került sor (FODOR T-NÉ – SCHEUER
GY. – SCHWEITZER F. 1983, KŐVÁRINÉ GULYÁS E. – SALGÓ ZS. –
SCHEUER GY. 1991).
Egyedi példa a folyó bal partján, a Váctól É-ra húzódó lösz magaspart, –
létesítményt nem veszélyeztet.
Eltérő kifejlődésű a Dunakanyar partszakasz, ahol tagolt felszínnel középső
miocén andezittufa és agglomerátum változatos sorozata fejlődött ki (KLEB B.
1988). E térség a vasúti és közúti forgalom veszélyeztetése miatt az utóbbi években került az érdeklődés előterébe.
1. Az alföldi Duna menti magasparttípusok geomorfológiai jellemzői
A geomorfológiai adottságok alapján 6 különálló magaspartszakaszt tudunk
elkülöníteni és jellemezni (1. ábra): 1. Érdi, 2. Ercsi, 3. Kulcs–dunaújvárosi, 4.
Dunaföldvári, 5. Paks–dunakömlődi, 6. Báta–dunaszekcsői magaspartszakasz
(Karácsonyi S. − Scheuer Gy. 1972.).
1. Az Érdi magaspart kb. 3,0 km hosszú és 30–50 m magas, közel függőleges. E szakaszon a Duna közvetlenül rombolja a pannóniai agyag- és homokrétegekből álló magaspart lábát. A közelmúltban itt több kisebb méretű partmozgás
ment végbe.
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2. Az Ercsi magaspart legnagyobb
részben növényzettel fedett és hiányoznak az
Érdi
magaspartra
jellemző
teljesen
függőleges partrészletek. Általában 30–40 °os lejtővel kapcsolódik a Dunához. A
magaspart lábánál a folyóvízi üledékek
hiányoznak. Egyes helyeken 60–80 m
hosszúságú földcsuszamlások hatására 5–10
m-es karélyos szakadásfrontok képződtek. A
mozgások más esetben annyira régiek, hogy
a növényzet azokat már részben vagy teljesen
benőtte. Ercsi községnél érvényesül a
mesterséges
partvédelem
(szeméttelep
létesítése, teraszosítás). A községtől D-re a
Duna fokozatosan eltávolodik a magasparttól
és kb. 20 km hosszan az ún. „Adonyiöblözetben” a folyó medre az óholocén ártérrel érintkezik.
3. A Kulcs–dunaújvárosi magaspart
mintegy 20 km hosszú. Itt figyelhető meg a
legtöbb földcsuszamlásforma és az elmúlt
évtizedben itt voltak a legjelentősebb károkat
okozó földmozgások is. E part-szakasz
legészakibb részén hatalmas, hosszban és
szélességben több száz m-t meghaladó
egykori földcsuszamlások mutathatók ki. A
magaspart a Duna medrétől kb. 200–300 mre van és a közbenső területet a
csuszamláshalmazok foglalják el. Rácalmás
község is ilyen időlegesen nyugalomban lévő
egykor csuszamlás-halmazon épült és ezzel
magyarázható az, hogy esetenként jelentős
épületkárokat okozó mozgások ismétlődnek
meg.
1.ábra. A dunai magaspartok
Dunaújvárosnál viszont a városi parthelyzete és nagyobb mozgásai.
szakaszt
az 1964–65. évi ún. szeletes
a = magaspart a Duna mentén;
földcsuszamlások
veszélyeztették utoljára.
b = magaspart a Dunától távol;
Azt követően
a városés a vasműmenti partszakaszon olyan sikeres partvédelmet
1 = Érdi;
2 = Ercsi;
valósítottak
hogy azóta mintegy 4 km-es szakaszon semmiféle mozgás nem
3 = meg,
Dunaújvárosi;
4 = Dunaföldvári;
5 = Paksi;kutatásokkal, fúrásokkal a magaspart és a háttér
észlelhető.
A hidrogeológiai
6 = Dunaszekcsői magaspart
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löszplatójának részletes földtani és geomorfológiai adottságai feltárultak
(ANDAI P. 1970; EGRI GY.–PÁRDÁNYI I. 1968).
2. Az omlások és föld csuszamlások településkörnyezeti hatásai
A magaspart csuszamlásveszélyes szakaszai többségükben az egyes települések belterületét, ill. vonalas létesítményeket is érintenek, mivel az ezzel összefüggő folyamatokat az emberi beavatkozás felgyorsítja. Ennek ellenére a csuszamlások településkörnyezeti konzekvenciái két probléma köré csoportosíthatók:
1. A települések külterületén jelentkező csuszamlások, amelyek akkor jelentenek konfliktust, ha azok
– a földtulajdont, s ezen belül az értékes műveléságakat érintik (ilyen terület
pl. a Gerecse Dunára lejtő szőlőterülete, ill. zártkertje, vagy Dunaszekcső hasonló hasznosítású külterületi részei)
– üdülő–pihenő jellegű zártkerteket érintenek, amelyek részben beépítettek
(ilyen területek vannak a Dunakanyar egyes szakaszain, pl. Pilismarót, Tahi stb.
területén)
– elérik a vonalas infrastruktúrát (pl. az utak, a csatornahálózat, az energetikai vezetékek stb. veszélyeztetettsége következik be; Paks, Dunakömlőd,
Dunaszekcső Nagymaros, Visegrád).
2. A települések belterületén jelentkező csuszamlások általában az emberi
beavatkozással hozhatók összefüggésbe. Ezek csak részben ismertek (pl. az egykori borpincék), mások a rendezési tervek alapján feltérképezhetőek. Ezzel kapcsolatosan érdemes hangsúlyozni a következőket:
– A parti sávban lévő települések pincebeszakadásai egyértelműen összefüggésbe hozhatók a csuszamlásokkal is (Dunaföldvár, Kömlőd, Paks). Itt tehát az
emberi beavatkozás és bizonyos természeti folyamatok kölcsönhatásainak kedvezőtlen egybeesését nem lehet kizárni.
– A beépítés növekedésével nem tartott lépést sem a csatornahálózat kiépítése, sem a csapadékvizek más módon való elvezetése (Rácalmás) 2. ábra). A
beépített terület megnövekedett nyomása is elősegíthette a meredek falak „bedőlését” a Duna felé irányuló lejtésnek megfelelően (pl. Dunaújváros esetében).
– Tisztázatlan a beépítés jellegének, a területhasználat módjának és intenzitásának, ill. a potenciális veszélyhelyzet kialakulásának összefüggése. A veszélyeztetett Duna parti sávban helyezkedik el az esztergomi Várhegy (bazilika),
Visegrád, Szentendre, a budapesti Rózsadomb és a budai Várhegy stb. néhány
csuszamlásra érzékeny része, hogy csak a nagy értékű műemléki együtteseket
említsük.
A fentiekből következik, hogy a Duna jobb parti sávjában levő települések
(Dunaalmástól Dunaszekcsőig) bel- és külterületének komplex (természeti és
épített környezetre kiterjedő) felmérésére és minősítésére lenne szükség ahhoz,
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hogy a potenciális veszélyeztetett területeket lehatároljuk, minősítsük és rangsoroljuk. A veszélyhelyzet megszüntetésének módozatai (a területhasználat módjának megváltoztatása, műszaki–technikai megoldások stb.) nagyon különbözőek
lehetnek és költségkihatásaik is eltérőek.

2. ábra. A kulcsi magaspart geomorfológiai térképének részletei.
1.Löszhát,
2. Derázióval alakított völgyközi hát, 3. Deráziós lépcső, 4. Deráziós
völgy, 5. Deráziós nyereg, 6. Kötött futóhomok, 7. Magas ártéri szint pereme, 8.
Dunameder maradvány, 9. Óholocén Dunameder, 10. Csúszási szakadásfront, 11. Nem
mozgó terület, 12. Csúszási felszín, 13. Szuffóziós mélyedeés, 14. Mozgásveszélyes
lejtő, 15. Erózióval veszélyeztetett lejtő, 16. Stabik lejtő, 17. Természetes és mesterséges tereplépcső

A Duna csuszamlásveszélyes magaspartjának „eseteit” nem lehet ad hoc
megoldásokkal tartósan kezelni, mivel nagy térséget érintő regionális környezeti
problémáról van szó, amelyben a természeti és antropogén hatások, folyamatok
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együttesen eredményezik a veszélyhelyzetek kialakulását. Átfogó értékelésre van
tehát szükség ahhoz, hogy az egyedi esetek okait pontosan megállapíthassuk. A
csuszamlások településkörnyezeti hatásait olyan tematikus térképeken célszerű
ábrázolni, amelyek segítséget jelentenek a csuszamlások által érintett települések
általános rendezési tervének megalapozásához, ennek keretében meg kell határozni a rendezéssel összefüggő tilalmak és korlátozások területeit. (3. ábra)
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3. ábra. Almásneszmély—Dunaszentmiklós közötti felszínmozgásos terület geomorfológiai térképe (Felvételezte és szerkesztette: ÁDÁM L. — SCHWEITZER
F.)
Lejtő állaga:1=stabil lejtő; 2=instabil csuszamlásos lejtő; 3=aktív csuszamlásos lejtő; 4= csuszamlásveszélyes
lejtő; Hegyidomtani formák:: 5=völgyközi hát; 6=hegylábfeszín, hegyláblejtő; Akkumulációs forma: 7=1b. sz.
terasz; 8=2a sz. terasz; 9=2b sz. terasz; 10=3 sz. terasz; 11=törmelékkúp; Medrek—völgyek: 12=eróziós vízmosás; 13=kisebb vízfolyások; elhagyott medrei; 14=eróziós-deráziós völgy; 15=deráziós völgy; Homokformák:
16=parti dűne; Antropén formák: 17=település; 18=út; 19=mélyút; 20=álterasz; 21=külszíni bánya, felhagyott;
22=külszíni bánya, feltöltött; 23=csatorna; Felszínmozgásos formák: 24=szeletes földcsuszamlás szakadásfrontja; 25=szeletes földcsuszamlás halmaza; 26=csuszamlás és suvadás közötti halmazok, kismélyedések;
27=időlegesen nyugalomban lévő csuszamlásos lejtő; 28=régi csuszamlásos, hullámos felszín; 29=lejtőlemosás;
30=barázdás erózió; 31=löszszurdok, horhos;32=labilis meredek partfal; 34=omlásveszélyes meredek partok;
Tömegmozgásokkal károkat szenvedett létesítmények: 35=épületkárok; 36=károsodott gátak, partvédő művek

Lényeges megemlíteni, hogy az építési tilalmakra vonatkozó 10/1977. ÉVM
rendelet alapján rendezési terv hiányában az építési hatóság is elrendelhet építési
tilalmat (Farkas I. 1966.). A tapasztalatok alapján megállapítható ugyanis, hogy
átgondolt településfejlesztési és rendezési tervvel, szakszerű közművesítéssel és
felszíni vízelvezetéssel a partomlások, rogyások jelentős része elhárítható lett
volna.
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A MAGYAR-SZOVJET HATÁR KIJELÖLÉSE, KITŰZÉSE
SUBA JÁNOS

Magyarország határai a II. Világháború után megváltoztak. Az 1947. február10-én aláírt Párizsi békében Magyarország elvesztette az I. és II. Bécsi
döntés során visszacsatolt területeket, Felvidéket, Észak-Erdélyt, valamint
Kárpátalját és Délvidéket. A békeszerződés visszaállította Magyarország
1938. január 1-i határait kisebb módosításokkal. 1 Ez maga után vonta azt,
hogy a műszaki munkálatoknál nemcsak egyszerűen rekonstruálták az eredeti
állapotot, hanem az adott politika és gazdasági helyzet által diktált szempontokat is figyelembe kellett venni.
Az államhatárok kijelölésének első fázisát rendesen azok delimitációja jelenti. A delimitáción az államhatárok megvonását értjük általában, amire rendszerint a béke- és egyéb szerződésekben kerül sor, amikor újból megállapítják
az államhatárokat. Emellett általában meghatározzák a határvonal irányát, és az
adatokat bejegyzik a szerződés mellékletét képező nagyméretarányú térképbe is.
Az államhatárok, megállapítását rendszerint megelőzi az attribuciós (allokációs) eljárás, amelynek célja, döntéshozatal a meghatározott földterületek szétválasztása esetleg együvé tartozása ügyében. Az attribuciós döntéseket sokszor az
érintett államok, amelyeknek a határairól volt szó, jelenléte nélkül hozták meg.
Az allokációnak lehet szerződéses és szerződésen kívüli jellege. A trianoni határok megvonásakor szerződésen kívüli jellege volt. Az Felvidék visszatérésekor a
két fél együtt határozta meg a területek hovatartozását. (SUBA J. 2001b.)
Az államhatárok delimitációról szóló határozathozatalt követi azok
demarkációja, Az államhatárok demarkációján a határ térbeni megjelenítését,
azok kitűzését értjük az adott térségben, amelyet rendszerint az államok kétoldalú (némely esetben többoldalú is) bizottsága hajtja végre.
A demarkációs határral kapcsolatos ténykedésben, a határterületben érintett, vagy az ügyben érdekelt államok vesznek részt. Ez a demarkációs bizottság, köznapi nyelvben a határmegállapító bizottság (HMB). A demarkáció
eredménye a határ messziről láthatóvá tétele (abornement).
A korábban elvégzett határjelölés ellenőrzését, felülvizsgálatát redemarkációnak nevezzük. Ami általában új határjelzések elhelyezésével, a régiek megváltoztatásával, esetleg kicserélésével jár. Hasonlóan, redemarkációt hajt végre
azon államok közös bizottsága, amelyeknek a határairól van szó, mégpedig a
1A Párizsi békeszerződésre lásd: A Párisi magyar békeszerződés és magyarázata Bp. 1947.
/Documenta Danubiana/
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megállapodott műszaki irányelvek, utasítások alapján. Az államhatárok
demarkációjával vagy redemarkációjával összefüggésben van azok rendszeres
kitűzése is, esetleg a kitűzés kiegészítése, pótlása.
Így a térben megjelenő határ többszintű munkatevékenység eredményeként
fogható föl, hiszen a békeszerződésekben leirt határ kijelölése igen összetett
komplex jellegű.
A műszaki munkálatoknak elengedhetetlen előzménye az a bonyolult, összetett folyamat, amelynek során a magyar törvények, közé becikkelyezett békeszerződések számos áttételen keresztül megjelentek konkrét műszaki feladatként.
A jogi alapot az 1947évi Párizsi békeszerződés 1. cikke adta meg. Amellyel
megerősítette a trianoni békediktátum határokat kijelölő cikkelyeit. Illetve az
ezek alapján felállított Határmegállapító Bizottságok által létrehozott határdokumentumokat. A békeszerződést a magyar törvényhozás az 1947. évi XVIII.
tc. beiktatta a magyar törvények közé.
A II. Világháború folyamán Magyarország határvonalának megjelölése
egyrészt háborús cselekmények, másrészt pedig természeti behatások következtében több helyen megsérült.(SUBA J. 2001b. 2002d.) Így az volt a feladat,
hogy a szomszédos országokkal egyetértésben olyan Vegyes Bizottságokat
létesítsenek, amelyek az eredeti határvonalat régi állapotában, egyértelműen
megjelölve helyreállítják. Ezért az országhatár műszaki helyreállítására részletes
műszaki tervet és végrehajtási utasítást kellett kidolgozni a trianoni iratanyag
műszaki adatainak felhasználásával, azok kiértékelésével. Figyelemmel a költségek minimalizálására.
A határ helyreállítási munkálatok költségvetésének elkészítésével egyidejűleg a határjelekben esett károk és hiányok megállapítására is intézkedtek. Ezt a
munkát az általános háromszögelési munkálatok keretén belül végezték el.
(SUBA J. 2002a.)
A pénzügyminisztérium részéről kijelölt műszaki szakértők, Hazay István
egyetemi tanár, az Állami Földmérés2 vezetőjének irányításával, aki egyben a
határrekonstrukciót előkészítő műszaki munkálatok központi irányítását is ellátta -megkezdték a trianoni Határmegállapító Központ és a négy Határmegállapító Bizottságműszaki vonatkozású iratainak átnézését és kiértékelését a küszöbön
álló műszaki határrekonstrukció céljaira. Ugyanis a trianoni határvonal politikai
kijelölését, (delimitációját) részletes kitűzését, határkövekkel való állandósítását, a határvonal térképezését, a határokmányok elkészítését a Szövetséges és
Társult hatalmak által létrehozott nemzetközi Határmegállapító Bizottságok
(HMB) végezték 1921 és 1925 között. (SUBA J. 1996a)

2 A polgári földmérés önálló szervezetének a neve. Korábban 1856-1894-ig Állandó kataszter,
1894-1918 között Országos kataszteri felmérés, 1918-tól Állami Földmérés volt. A hivatalos
elnevezések mellett gyakran találkozunk az egykorú iratokban a kataszteri felmérés megnevezéssel. (SUBA J.)
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Első feladatuk a terület visszacsatolások idején, illetve a háborús események folytán a trianoni határjelekben keletkezett károk és hiányok pontos megállapítása, a műszaki adatok folyamatban lévő összegyűjtése és kiértékelése
volt. A magyar politikai vezetés fontosnak tartotta, a hároméves terv zavartalan
keresztülvitelének érdekében, hogy a takarékosság és gazdaságosság elve a
határkijelölés végrehajtásánál legmesszebbmenő mértékben érvényesüljön. A
határ helyreállítás műszaki dologi kiadásai (határkövek, napszám) hozzávetőlegesen kiszámíthatók legyenek, a földreformmal kapcsolatos földmérési munkálatok előrehaladásának helyszíni ellenőrzésével egybekapcsolva – az egyes
földmérési felügyelőségek vezetői utasítást kaptak, hogy a hiányzó határjeleket
összeírják. Így az állami határjeleken esett károk és előállott hiányok előzetes
becslésszerű megállapítása külön műszaki apparátus és költség nélkül megoldható volt.(SUBA J 2002c)
Ezt a feladatot az Állami Földmérés Országhatárt Rendező és Kijelölő Kirendeltsége végezte el, amely 1947. május 15-én kezdte meg a munkáját a Miniszterelnökség I. ker. Úri utca 54-56. szám alatti helyiségében. 3 A "bizalmas
jellegű helyszíni vizsgálat" során megállapították, hogy, a Csehszlovák szakaszon
kb. 2 250 határkő, a szovjet szakaszon kb. 450 határkő, a román szakaszon kb.
580, a jugoszláv szakaszon kb. 390, az osztrák szakaszon kb. 650 határkő, hiányzik. (SUBA J. 2002a) Megállapították, hogy azokon a határszakaszokon, ahol a
határvonalat élő vízfolyás képezi, egyes helyeken a vízfolyás helyét megváltoztatva, a trianoni határ is megváltozott. Megállapítás szerint egyes helyeken a
szomszéd államok a trianoni határtól eltérő vonalat tartanak megszállva. Ezeknek
a kérdéseknek a rendezése a későbbiekben államközi tárgyalásokat igényelt.
Hasonló feladatok merültek fel, mint a trianoni békeszerződésben megállapított határvonalakkal kapcsolatban 1921-25 között. Ezek a feladatok meghaladták
a felállított és működő Határmegállapító Bizottságok feladatkörét. Ezért a Minisztertanács Állami Határügyi Bizottságot létesített.4 Az AHB hatáskörébe tartozó
3 A kirendeltség vezetője: Dr. Hazay István min. Osztályfőnök, helyettese: Bonk Árpád ny. min.
tanácsos, beosztottak: Dr. Májay Péter műszaki főtanácsos, Hidvéghi Gyula műszaki tanácsos és
Schmidt Béla főmérnök, továbbá a helyszíni munkálatokra szükség szerint esetenként kirendelt
műszaki személyzet. A kirendeltség munkájával kapcsolatban felmerülő jogi kérdésekben dr.
Oszvald György ny. min. osztályfőnök állt a kirendeltség rendelkezésére, aki határügyi kérdésekkel már negyven éve foglalkozott. (SUBA J)
4 Az 1948. évi okt.29-én kelt 12.030/1948. Korm. számú rendelet és az 1948. évi dec.10-én kelt
12.340/1948. Korm. számú rendelet intézkedett az Állami Határügyi Bizottság (AHB) felállításáról, szervezetéről és feladatköréről. A rendelet szerint: „Az országhatár megállapítására és kijelölésére vonatkozó minden olyan ügyben, amelyben az intézkedés, vagy a határozat a jelen rendelet
hatálybalépésekor fennállott jogszabályok értelmében egy vagy több szakminiszter hatáskörébe
tartozott, az alábbiakban szabályozott Állami Határügyi Bizottság jár el, tárgyal és dönt. A "bizottság tesz javaslatot, továbbá az országhatárra vonatkozó olyan ügyekben, amelyek törvényhozás útjára tartoznak, vagy amelyekben egyébként a minisztertanács döntése, vagy jóváhagyása
szükséges." Az AHB a miniszterelnök felügyelete alatt állt. A működésével kapcsolatos személyi
és dologi kiadásokat a miniszterelnökség költségvetésében irányozták elő.(SUBA J 2002a.,c.)
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feladatok: a szomszédos államok megfelelő szerveivel egyetértésben az államhatárok jelzésének felülvizsgálata, a határjelek helyreállításával kapcsolatos dologi
és gazdasági jellegű tárgyalások lefolytatása, a természetes határvonulatok esetleges megváltoztatása, az elbirtoklásból adódó problémák letárgyalása, és végül
jelentéktelenebb határkiigazítási ügyekben javaslattétel. 5 (SUBA J. 2002a, c.)
A magyar-szovjet államhatár kijelölésére alakult vegyesbizottság működését már az ÁHB felállítása előtt megkezdte, de a tárgyalásokba az ÁHB nem
avatkozott be.
A magyar-szovjet határszakasz kitűzési munkálatai
A párizsi békeszerződés következtében új politikai-földrajzi helyzet állt elő
Magyarország Északkeleti határán. Szovjetunió Kárpátalja megszerzésével
megjelent a Kárpát-medencében és így közös határa lett Magyarországgal. A
békeszerződés értelmében el kellett végezni a két állam közötti határ újra kijelölését, kitűzését, felmérését. A redemarkációs munkálatokat erre a célra szervezett, Magyar-Szovjet Vegyes Bizottság irányította, amely a terepmunkálatok
alatt Debrecenben székelt.
A határvonalat – a munkálatok végzése és a költségviselés szempontjából
két részre osztották, és a delegációkból 2 vegyes albizottságot (VAB) alakítottak a határmegújítással kapcsolatos helyszíni geodéziai és terepfelmérési munkálatok irányítására.
A magyar albizottságnak kijelölt szakasz a Beregszász-Beregdaróci műút
és az államhatár keresztezési pontjánál kezdődött és a magyar-szovjetcsehszlovák hármashatárnál végződött. Itt a redemarkálás munkáját a II. számú
Magyar- Szovjet Vegyes Albizottság magyar delegációja végezte, míg a szovjet
delegáció ellenőrizte. A kijelölt határszakasz hossza 60 km és 88 m volt.
A szovjet albizottság szakasza a magyar-szovjet-román hármashatárnál
kezdődött és a Beregszász-Beregdaróci műút és az államhatár kereszteződésénél
végződött. A munkálatokat az I. Magyar-Szovjet Vegyes albizottság szovjet
delegációja végezte, a munkálatokat a magyar fél ellenőrizte. A szovjeteknek
kiutalt szakasz 75 km hosszú volt. Így a kitűzendő magyar-szovjet határ teljes
hossza 135 km és 88 m volt.
A geodéziai munkálatokat az Állami Földmérés kiküldött szakemberei végezték. A redemarkációs munkálatok során a Honvéd Térképészeti Intézet
5 A miniszterelnök 1949. februárban Körmendi Pál min. tanácsost kinevezte az ÁHB titkárává, és
így az ÁHB megkezdte érdemi működését. Székelye az V. ker. Báthory u 20. II/1.-ben volt. 1950ben a MT a 250/1950. (X.7.) M.T. számú rendelete alapján az ÁHB megszűnt. Ezután az ÁHB
feladatkörét a külügyminiszter látja el, amennyiben eljárása más miniszter feladatkörét is érinti, az
illetékes miniszterrel egyetértésben jár el. Az ÁHB mellé szervezett titkárság személyzetét a
rendelet hatálybalépésével a KÜM állományába helyezték át. A „határügyek” (delimitáció –
demarkáció) vezetését a KÜM apparátusa látta el. (SUBA J.)
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(HTI) a munkák topográfiai részét végezte. 1947. szeptember 18-án érkezett
meg a Térképészeti Intézetben a terepfelmérő munkálatok előkészítését elrendelő parancs. A munkálatok előkészítésére, a felmérési szelvények ragasztására, a
pontok felszerkesztésére, a felszerelés összeállítására 10 napot kaptak.
Útbaindítás időpontja szeptember 29. volt.
Az utasítás szerint a topográfiai felmérést 1 km szélességben a határ mindkét oldalán 500-500 m szélességben kellett végrehajtani. Az utasítás előírta,
hogy a helyszíni megújítást a szovjet katonai térképművek Gauss-Krüger (G-K)
vetületi szelvényezésében 8 db 1:25 000 ma térképszelvényen kell végrehajtani.
A problémát az okozta, hogy a magyar katonai térképészek nem ismerték a
szovjet térképmű szelvényhálózat sarokpontjainak számadatait. Arra már nem
volt idő, hogy ezeket a pontokat kiszámítsák. A HTI parancsnoka úgy döntött,
hogy a magyaroknak kiutalt határszakaszt 6 hozzávetőlegesen egyenlő részre
osztja fel és 6 – a magyar katonai térképek sztereografikus vetületi rendszerbe6
tartozó –felmérési szelvényre, szerkesztik fel azokat a határpontokat, amelyeket
Magyarország és Csehszlovákia államhatár kitűzése és felmérése közben mértek. Ezen a 6 db szelvényen végrehajtott új felmérés adatait viszik át a szovjet
delegáció által időközben elkészülő szovjet szelvényezésű 1: 25 000 méretarányú szelvényekre és tisztázatban kirajzolják. Az előkészítésnél felszerkesztett
lapok az alap- és határpontokon kívül semmit sem ábrázoltak. A kataszteri és
más adatok hiányában, valamint a sürgősség miatt az ősvonalak feltüntetése
sem volt lehetséges.
A szovjet delegáció nem fogadta el a magyar fél 6 sztereografikus vetületi
rendszerbe illesztett térképszelvényét. Kérte az utasításnak megfelelően a határszakasz felosztását. Megígérték a szovjet térképszelvények sarokpontjainak
számadatait és a kiinduló geodéziai pontok G-K vetület koordináta jegyzékét.
Az így elkészített és a magyar félnek átadott szelvényekre felszerkesztették
mind a G-K, mind a sztereografikus kilométerhálózatot. Azokkal a határpon-

6 Az 1919-ben önállóvá vált magyar katonai térképezés elsősorban a kataszteri térképek sűrű háromszögelési ponthálózatára támaszkodott, mivel Magyarország teljesen külön kataszteri felméréssel
rendelkezett. Ezek a kataszteri térképek 1884-től sztereografikus (sík) szögtartó vetületben készültek. A magyar kataszteri térképek kétharmada ebben a vetületi rendszerben készült. Így ezt a vetületet vette át a magyar katonai térképezés és térképkészítés. A kataszteri vetületi rendszer illetve a
háromszögelési hálózat átvételével a térképező munka meggyorsult. A sztereografikus vetületkataszteri szempontból -előnye, hogy a térképszelvények egy síkban kiteríthetők, és egységes kilométer-hálózat rajzolható ki az ország egész területére. Hátránya: a területek és a hosszak torzulnak,
ahogy távolodunk a vetületi kezdőponttól. Az 1920-tól kezdődő 1:25 000 méretarányú helyesbített
és az ezekből levezetett 1:75 000 méretarányú térképeket-poliédervetületi rendszerbőlsztereogafikus rendszerbe rajzolták át. Az újfelmérésű térképszelvényeket már sztereogafikus rendszerben készítették. A meg nem újított 1:25 000 méretarányú, helyesbített és a nyilvántartás alapján
helyesbített 1:75 000 méretarányú, valamint 1937-től az 1:200 000 méretarányú térképszelvényeket
sztereografikus kilométer-hálózattal látták el. Ez a kilométer-hálózat inkább tájékoztatásra szolgált,
mert utólag - grafikus módon - szerkesztették. (SUBA J)
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tokkal és háromszögelési pontokkal együtt, amelyeket a magyar-csehszlovák
határ kitűzésénél mértek és térképész szükségesnek tartott. A magyar térképészek továbbra is a sztereografikus rendszerű térképszelvényeken helyszíneltek,
azonban a mérési adatokat a G-K rendszerű térképszelvényekre vitték át, ahol
azt tisztázatban rajzolták ki.
A geodéziai munkálatok a következő sorrendben folytak le:
 régi határjelek felkeresése, illetve kitűzése,
 összrendezők átszámítása a G-K vetületi rendszerbe,
 határvonalak kitisztítása,
 határvonalak végleges kitűzése,
 helyszíni mérések elvégzése,
 pontok koordinátáinak kiszámítása,
 határjelek felállítása,
 jegyzőkönyvek és geodéziai vázlatok elkészítése.
Először meg kellett állapítani a régi határvonal töréspontjainak helyét. Ezen
pontok megtalálása a trianoni határkitűzés térképei és határleírásai alapján történt.(SUBA J. 2001c) A határokmányok alapján a határ tényleges vonalát minden kétséget kizárólag tudták azonosítani, ott, ahol a határköveket kiszedték
vagy elpusztultak. (SUBA J. 2002d)
Október 4-én a VAB megkezdte a határ bejárását. A bejárás során megállapította a régi határvonalat és kijelölte az új határjelek helyét. A bizottságba
beosztott geodéták a trianoni határleírás és az 1: 2880 ma trianoni határtérképek
alapján a határ pontos helyét rögzítették. A határjelek végleges helyének kitűzése után a határvonalat 10 méteres szélességben a mérővonalak szabaddá tételéhez 22 km-es szakaszon megtisztították a fáktól, bokroktól. Az irtási munkálatok 2 hónapig tartottak. A határbejárás és a határjelek helyének megállapítása
után azok bemérése következett. A geodéták a határjelek helyére ideiglenesen
cövekeket helyeztek el. A közben elkezdett sokszögek mérésébe ezeket a pontokat bekapcsolták.
A Szovjet delegáció álláspontja –elsősorban határvédelmi, katonai szempontból- az volt, hogy a határvonal mentén, ahol lehet, és célszerű rövidítsen, a
fölösleges kiszögeléseket és hurkokat levágja. Következő kívánságaik voltak: a
határvonalon húzódó vizesárok középvonalán haladjon a határ. Út ne képezzen
határt, hanem egyik vagy másik állam területére essen. Ha ez nem lehetséges,
akkor forgalom elől zárják le. Ezt az állapotot a határleíró jegyzőkönyv megfelelő rovatába „felhagyott út” vagy „használaton kívül álló út” megjegyzésként
kell írni.(SUBA J. 1996b)
Az államhatárok megjelölése határjelzők, határjelek révén történik. Más jeleknek az állami határokon (állami címert viselő tábla elhelyezése, oszlopok,
gyakran nemzeti színekkel kifestve, különböző táblák elhelyezése stb.) nincs
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határt jelző jellege, csupán kifejezi az államhatárok irányát vagy figyelmezteti
az embereket az államhatárok közelségére és helyére.
A határjelek megjelölik az államhatárok vonulatának minden változását,
azok áthaladását a vízfolyásokon és kommunikációkon és minden, topográfiailag jelentős helyen. A határjelek alakját, méreteit és idomformáját a szerződésekben határozzák meg, esetleg az érdekelt államok vagy azok szervezetei által
megkötött más közös dokumentumokban.
A határjelek elhelyezésével is problémák voltak. Az utasítás szerint a határvonal minden töréspontjára határjelet kellett volna állítani, ha ezt szó szerint
betartották volna, a magyar határszakaszon kb. 500 határjel, állna. Közös megegyezés alapján csak olyan helyeken állítottak fel határjelet, ahol a határvonal
élesen törik, és ahol esetleg kétségek merülnének fel a határvonal további menetét illetően. Így a határjelek száma 168-ra csökkent.
Minden határjel kettő, átmeneti határszakaszon három facölöpből állt. Ez
345 db határcölöp felállítását jelentette.
A határcölöpök anyaga és alapja: vörösfenyőből faragott, 3 m hosszú cölöp,
amely 2 m-es, földből kiálló 25x25 cm-es keresztmetszetre van faragva és haránt piros-fehér-zöld színre, van befestve. Felső végében a piros mezőben a
Szovjetunió felé néző oldalán egy zománcozott címertábla van felerősítve. Ez
alatt fehér mezőben a határjel száma van fekete lakkfestékkel kifestve. A határcölöp alsó 1 m-es megmunkálatlan része kreozottal7 van impregnálva és kátránypapírba burkolva került lehelyezésre a földbe. Ez az alsó rész két keresztléccel van ellátva, hogy a cölöp helyzetét rögzítse és az ingoványos helyeken a
lesüllyedéstől, megóvja.8
A magyar-szovjet határon lévő határjelek egyoldalú határjelek csoportjába
tartoznak. A határvonal két oldalán állnak (ezt a jelölést használják a vízi határszakaszon és közös utak mentén. Ezen esetekben a határjelek nem helyezhetők
el a határvonalon, hanem a folyók partjain vagy az utak két oldalán.) Formáját
tekintve ez a jelölés kétsoros. A határjelek távolsága a határvonaltól, de még a
viszonylatokon belül is változik.
Az egyoldalú határjelek páros, vagy váltakozó határjelölésű rendszerben
kerülnek alkalmazásra. A szovjet határszakaszon páros rendben vannak. A
páros elhelyezésnek az a lényege, hogy a két szembe lévő határjel összekötő
vonala a határvonalon merőleges legyen.

7 Kátrányból előállított olajszerű folyadék, amelyet a fa impregnálására használta.(SUBA J)
8 A határcölöpöket később határoszlopokra cserélték ki. Határoszlop 18x22 cm vastag 255 cm
hosszú: ebből 60 cm a földben helyezkedik el, a föld felett 195 cm hosszú, a felső 5 cm magasságban, csúcsban végződik. A határoszlop felülről lefelé körkörösen piros-fehér-zöld sávozású.
Címer domborművű színes plakett, a felirat fekete festékkel van festve. Anyaga vasbeton .A
Szovjet területen álló határoszlop alakja és méretei azonosak, de azokon a szovjet címer helyezkedik el és színezése piros-zöld.(SUBA J)
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Ezen a határszakaszon háromféle határjelet alkalmaztak:
 szárazföldi
 vízi
 és átmeneti.
A szárazföldi határjel két cölöpből áll, amely a határvonalon derékszögben,
a határvonaltól lehetőleg 2,5 m távolságban úgy helyezkedik el, hogy a homlokoldal a szomszéd állam felé nézzen. A homlokoldalon van címer és a határjel
száma. Ahol a terepviszonyok szükségessé tették, a cölöpök távolsága 2,5 m-nél
kisebb vagy nagyobb lehetett de ezt a tényt a jegyzőkönyvben rögzíteni kellett.
A határvonal középpontjaiban a határcölöpöket úgy kellett elhelyezni, hogy a
cölöpöket összekötő egyenes a törésszög felezőjébe essen. A cölöpök között
magán a határvonalon egy henger alakú, csúcsosra faragott kis facölöp áll. Ez a
kis facölöp kb. 40 cm-re áll ki a földből és alatta a középpontban egy lefelé
fordított üveg, van elhelyezve, az állandósítás miatt. A határcölöpök alatt viszont 5 db ököl nagyságú kő van. (Ez megkönnyíti a geodéták számára az elpusztult határjel újbóli feltalálását és bemérését.)
A vízi szakaszon, ott, ahol a határvonal a folyó, patak vagy vízlevezető
árok közepén halad, két határcölöp képez egy határjelet. E két cölöp közül az
egyik a folyó egyik partján áll, míg a másik cölöp az átellenes parton, olymódon, hogy a két cölöpöt összekötő egyenes a folyót derékszögben metszi. Az
összekötő egyenes és a határvonal metszési pontjának a cölöpöktől való távolsága a határleírási jegyzőkönyvben van rögzítve.
Az átmeneti határjelek ott kerültek felállításra, ahol az államhatár a szárazföldről vízi szakaszra vagy fordítva, vízi szakaszról szárazföldi szakaszra tér át.
Ez a határjel három facölöpből áll. Két facölöp és a közöttük elhelyezett kis
facölöp a folyónak vagy pataknak azon partján áll, amelyik parton a szárazföldi
határ van. A harmadik cölöp a folyó vagy a patak ellenkező partján van, és mint
irányító cölöp szerepel. Feladata, hogy a folyó, vagy patak közepe felé haladó
határvonal irányát rögzítse.
A határszakaszon 4 fő fordulópontot rögzítettek. Fő fordulópont a határvonal azon pontja, ahol a határvonal általános iránya egy éles törésponton egy
másik általános irányba tér át. Ezeket a határpontokat a többi határponthoz hasonlóan jelölték, azzal a különbséggel, hogy a kis henger alakú facölöp helyére
35x35x185 cm méretű gránitoszlopot, illetve az egyik helyen ugyanilyen méretű
műkőoszlopot helyeztek el.
A magyar-szovjet-csehszlovák hármashatár pont a Tisza medrében van. Ezt a
pontot 3 db háromszögletű gúla határozza meg. A három gúla közül kettő a Tisza
jobb partján, egyik a szovjet, másik a Csehszlovák oldalon a határvonaltól 25 mre, a harmadik magyar területen a Tisza bal partján áll. A három gúla egy egyenlőszárú háromszöget képez, amelynek magassági vonalán az alaptól 91,7 m-re
van a csúcsa, a magyar gúlától 117,7 m-re van a hármashatár találkozási pontja.
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Az egyenes határszakaszokon és a folyón a határjelek 1 000 m-nél nem lehettek távolabb. A szárazföldi határjelek középpontját, a kis facölöpök koordinátáit kellett megadni. A vízi határjeleknél mind a két határfa cölöpöt be kellett
mérni. Az átmeneti határjelnél a két cölöp között lévő kis facölöpöt kellett bemérni, és koordinátáit rögzíteni.
Ezután került sor a határjelek helyének a derékszögű összrendezőkkel a Gauss-Krüger vetületi rendszerbe történő átszámítására. A háromszögeléshez az
alapot az 1920-as évek elején a trianoni határ kitűzéséhez elvégzett háromszögelési munkálatok adták. Így külön háromszögelésre nem volt szükség. Igaz, a kiinduló geodéziai pontokat át kellett számítani a G-K rendszerbe, ez mindkét vetületi
rendszerben 10 km-es távolságban megadott azonos pontok alapján történt.
Az átszámítás után a kijelölt határjelek geodéziai úton való meghatározása
túlnyomórészt sokszögeléssel, kisebb részben analitikai előremetszéssel, egyes
esetekben poláris koordinátaméréssel történt.
A határjelek felállítására a geodéziai mérések és számítások befejezése után
került sor. A határjelek jegyzőkönyveinek első fogalmazványi példányát a geodéták készítették, ezek alapján készültek el a végleges jegyzőkönyvek 2-2 magyar és orosz nyelvű hiteles példányai.
Összesen 163 db határjelet állítottak fel, ebből egy hármashatár-jel. A határjelekhez összesen 341 cölöpöt és 100 db cöveket kellett elhelyezni a köveken
kívül. A geodéziai munkálatoknál egy vezető és 16 geodéta dolgozott 8 csoportban, csoportonként 4 segédmunkással. Novemberre a geodéták is befejezték
a külső mérési munkálatokat. Egyes határjelek jegyzőkönyvei is elkészültek,
hátlapjukra felrajzolták a helyszíni vázlatokat.
A topográfiai felmérés október 3-án kezdődött meg. Egy vezető és 6 topográfus dolgozott 6 csoportban, csoportonként 5 napszámos segített, az erdőirtást
nem számolva. A geodéziai munkálatokkal egyidőben és azzal párhuzamosan
haladt, sokszor megelőzve azt.
A térképezés szemrevételezéssel és jelállítással indult. A terepfelmérés után
a terepmunkát átrajzolták a G-K vetületi rendszerbe készült térképszelvényekbe.
Végül elkészítették a határjelek helyszínrajzi vázlatait. A síkrajzi részletpontok
mérésével egyidőben szintezéssel mérték a domborzatábrázoláshoz szükséges
részletpontok magasságát. A határszakasz egy részén, a Tisza szakaszon trigonometriai magasságmérést is végeztek. Magasságilag 8-10 pont mérése km2ként elég volt, a domborzatot képező buckák, halmok, terephullámok, elhagyott
folyómedrek megbízható ábrázolásához. A magassági pontok alapján készítették el a szintvonaltervet, a szintvonalakkal ki nem fejezhető, de a szintvonalak
közé eső kisebb jellemző halmokat, terephullámokat, elhagyott folyómedreket a
szintvonalas ábrázolás kiegészítésére kipontozták, illetve kicsíkozták.
A térképező munkálatokra hátrányos volt, hogy együtt haladt a geodéziai
munkálatokkal. (Normális esetben a geodéziai előkészítés megelőzi a terepfelmérést). A részletezéshez szükséges geodéziai pontok nem álltak olyan mérték307
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ben rendelkezésre, hogy a két szomszédos határkő közötti részletek megbízhatóan és hézagmentesen bemérhetők lettek volna. (A részletezés nem az
összrendezős alappontokból kiindulva történt, ugyanis a G-K vetület
összrendezőit csak a terepmunka befejezése után kapták meg a magyarok). A
feladat pontosságát és gyorsaságát erősen veszélyeztető vízszintes helymeghatározásokkal (grafikus előre- és oleátás hátrametszéssel) megállapított álláspontról történt. A felmérés eredményét azután G-K vetületi km hálózattal ellátott
szelvényre rajzolták át. Ez lett a tisztázati rajz.
A sztereografikus síkvetületbe felvett terepmunka átmásolása G-K vetületi
szelvényre hibaforrást jelentett és időt vett el. A határjeleket a G-K koordináták
kiszámítása után Majzik háromszögpárral rakták fel és illesztették bele a tisztázatban már kirajzolt síkrajzba. Ez újabb hibaforrást eredményezett, mert a gyors
szelvényragasztás miatt a szelvények méretben erősen eltorzultak.
A térképszelvények a munkálatok befejezése után az egyes munkacsoportok
számainak megfelelő sorszámozást kaptak (1-6-ig) délről kiinduló számozással.
A munkálatok során a határvonal módosítására a határvonal rövidítésére
tett javaslatokat két helyen fogadták el és került sor határkiigazításra. Ez a pontos területszámítások alapján rekompenzációval történt. Itt figyelembe vették,
hogy az országok területei ne változzanak, és ne érje gazdasági hátrány egyik
országot sem. Az eredeti 65 km-es határszakasz 60 km-re redukálódott. A határkiigazításnál 128 h földet vágtak le, illetve csatoltak Magyarországhoz és a
Szovjetunióhoz.
A Vegyes Bizottság november 17-én a Déli ponton megkezdte a határbejárást, amelynek során minden felállított határjelet megnézett. Több határcölöpöt
kivetetett vagy, mert nem állt egyenesen, vagy, mert a homlokoldala el volt
fordulva. A Tisza folyó szakaszán több olyan határjel volt, ahol az összekötő
egyenes nem metszette derékszögben a Tisza folyásirányát. Az áthelyezett határjeleket újból bemérték és a jegyzőkönyv adatait, kijavították.
A magyar-csehszlovák-szovjet hármashatár-pontnál felállított gúlák méreteit október 27-én tudta meg a magyar fél, mert ezen a napon szállította ki a
szovjet fél a gúlákat a határra. Ez után és e méretek alapján rendelte meg a Vegyes Bizottság a magyar betongúlákat Debrecenben. Amit december 9-én állítottak fel. A hármashatár megállapítása és jegyzőkönyvi átvétele december15én történt meg, ahol mindhárom állam kiküldöttei jelen voltak.
Minden határjelről jegyzőkönyvet vettek fel. A jegyzőkönyvek elkészítése,
megszerkesztése nem ment simán, különösen az orosz nyelvre való fordítás és
az orosz szöveg összeegyeztetése volt problémás.
A munkálatokhoz csatolt határjelek jegyzőkönyveiben megjelölték, hogy a
határvonalat képező egyenestől és megadott vonatkozási pontoktól milyen
irányban és milyen távolságra van elhelyezve a cölöppár. Végül a határjelekről
egy 10x10 cm nagyságú 1:5 000 méretarányú helyszínrajzi vázlatot kellett elkészíteni a geodéták által mért adatokkal (irányszög, határjelek távolsága). Az
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elkésve kiadott és többször szabályozott vázlatminta alapján az elkészült vázlatokat többször át kellett dolgozni, mert ami mintát átadtak a szovjet térképészek,
az nem volt más, mint az 1:25 000 méretarányú térképszelvény 2x2 cm-es
kivágatának változtatás nélküli 1:5000 méretarányú nagyítása, amelynek közepén a kérdéses határjel állt.
A feladat megoldására a terepen lévő két rajzoló és egy topográfus kevésnek bizonyult, ezért a terepfelmérőket visszarendelték. November 28-án a négy
térképész hozzálátott a nagyítások elkészítéséhez. A felmérési szelvényekhez
egy növényzet-, névrajz- és egy pont oleátát, valamint magasságmérési jegyzőkönyvet kellett mellékelni.
A szovjet delegáció légifényképeket is használt, amelyeket a magyarok is
megkaptak, ezek áttekintési célokra és részletek tanulmányozására jók voltak.
Mivel méretarányra nem voltak átalakítva, ezért adatait csak átszerkesztéssel
lehetett felhasználni. Az átszerkesztés nem elégítette ki az 1:25 000 méretarányú szelvényekhez előírt pontossági követelményeket, ezért sokszor ellenőrző
méréseket kellett végezni.
A határ felmérés befejezése után a műszaki (rajzi, szerkesztési, geodéziai,
stb.) és a fogalmazási munkákat mind a szovjet, mind a magyar részről együttesen Moszkvában végezték el. 1949. január 13 indult útnak a 13 fős magyar
delegáció (7 katona és 6 civil). Ebből hat honvéd térképész és egy fő az Állami
Földméréstől.
Az anyagok feldolgozása nem ment zökkenőmentesen. A rajzi munkák elvégzésénél a tervezett határidőt technikai nehézségek miatt nem tudták tartani.
Ilyen nehézség volt, Pl.: a szükséges szerkesztéseket (kilométerhálózat, alappontok, határjelek, stb.) precíziós gép és segédeszköz nélkül kellett elvégezni. A
megírással kapcsolatban a magyar és az orosz nyelvű nyomdai szedést többször
kellett korrektúrázni. A szovjet nyomdák nem rendelkeztek a magyar térképeknél alkalmazott különböző típusú latin betűkkel. Az orosz szöveg megfogalmazása és ragasztása a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe.
Az újra kijelölt határ határokmányait -jegyzőkönyveket a hozzátartozó mellékletekkel együtt-1949. július 30-án írták alá Moszkvában. Az államhatár határokmányait a következő okmányok képezték:
 az államhatár 1:25 000 méretarányú térképei,
 a határjelek jegyzőkönyvei,
 az államhatár geodéziai ponthálózatának és sokszögvonalainak vázlata,
 az államhatár határjeleinek és kiinduló geodéziai pontok koordináta jegyzéke,
 határjelek lajstroma,
 a magyar-szovjet-román hármashatár okmányai
 a magyar-szovjet-csehszlovák hármashatár okmányai
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Az okmányok egy eredeti és egy másolati példányt a külügyminisztérium
kapta megőrzésre. Tervek szerint a 19 másolati példányt a honvédelmi minisztérium veszi át megőrzésre, és szükség szerint ad át egyes példányokat az érdekelt
minisztériumnak és a szükségesnek látszó felvilágosítást az államhatárral kapcsolatban megadja. Természetesen ez a későbbiekben módosult. 1949. október
5-én a határokmányokat a Honvéd Térképészeti Intézetnél helyezték el.9
A magyar-szovjet határszakasz magyar érdekeltségű szakasz hossza – a
szárazföldön 31 065 m, a vízi szakaszon 28 044 m – összesen 60 088 m hosszú.
A határszakasz hosszának megállapítása különböző módon történt. Szárazföldi
szakaszon, ahol a határ egyenes vonalban halad határjeltől a következő határjelig. Itt a határjelek koordinátái alapján állapították meg, ahol a határvonal két
határjel között ívben hajlott vagy görbe vonalban haladt. Itt vagy közvetlenül
mérték meg, vagy 1:2880 méretarányú térképen körzővel mérték le. Vízi szakaszon az utasítás szerint 1:25 000 méretarányú térképet kellett lemérni körzővel
háromszor. Ily módon kapták meg a 60 088 m-t. Az édekeltség itt a munkálatok
elvégzését és költségek viselését jelenti.
Így alakult ki Magyarország Északkeleti határa. A párizsi békeszerződés értelmében az országhatárain végzett redemarkációs munkálatok során a 2 266
km. összhosszúságú trianoni határvonal 2 233 km-re csökkent. A 135,1 km
hosszú szovjet határszakasz 6 %-kal részesedett az országhatár hosszából.
Külön szerződésben szabályozták a határrendet. Ennek a szerződésnek
alapelve az, hogy határvonal megjelölése céljából felállított határjeleket és a
határmenti letarolt nyiladékokat úgy kell állandóan karbantartani, hogy a határvonal egyértelmű és pontos megállapítása mindenkor lehetővé váljon, és határvonal megfeleljen a műszaki határokmányok, az ún. alapokmányok műszaki
követelményeinek. Ezért a szerződés előírja, hogy mindkét fél illetékes hatóságai képviselőinek közös határjel ellenőrzéseket kell tartaniuk.
A későbbi időszaki ellenőrzések folyamán a fából készült határjeleket kőből, betonból készültekre cserélték ki. Ma a magyar-szovjet (ukrán) határszakasz hossza maradt 135, 1 km (ebből szárazföldi 50 km. a vízi 85,1 km hoszszú). A szárazföldi szakaszon 162 határjel áll. Itt a határoszlopok száma a határvonalon 141 db. a magyar és a szovjet területen 162-162 (összesen 465) A 85,1
km hosszúságú vízi határszakaszon 203 határjel áll. A határvonalon 14 db, a
magyar területen 212, szovjet területen 209 db határoszlop található. Tehát a
135, 1 km hosszú határszakaszon 365 határjel, 900 határoszlop (155 a határvonalon, 374 a magyar, 371 szovjet területen) áll.

9 Itt, nemcsak az eredeti kéziratokat, hanem az elrontott, felesleges jegyzőkönyvlenyomatokat is
összegyűjtötték. Tekintettel arra, hogy az Intézet különböző osztályai őrizték a redemarkációs
részmunkákat. Az Intézetben, egy helységben őrizték, és elrendelték az összes okmányok átvizsgálását, rendezést és selejtezését.
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Bevezetés
A településföldrajzi tanulmányokban gyakran olvashatunk a városok kulturális gazdagságáról. A kulturális javakkal való ellátottság már önmagában is
minősíti a város szerepét és jelentőségét a településhálózatban. Ugyanakkor
korábban kevésbé foglalkoztunk azzal, hogy a városok kulturális gazdagsága
szerepet játszik, sőt egyre nagyobb szerepet játszik az illető település gazdasági
életében. Egyre időszerűbb tehát, hogy foglalkozzunk a kulturális gazdaság
kutatásával is. Cikkünk megírásának alapja az a felismerés volt, mely szerint a
kulturális gazdaság a modern városi gazdaság egyik legdinamikusabban erősödő, jellegzetes eleme. Része a negyedszázada formálódó tudástársadalomnak, s
úgy épül be egyre mélyebben a piacgazdaságba, hogy annak hagyományos
fogalmaival egyértelműen nem írható le. A termékek egy részének fogyasztása
nem hasznossági, hanem kulturális szempontból történik, a szolgáltatások egy
részének nem gyakorlati, hanem kulturális-sziombolikus jelentősége van. Kézenfekvő, ha napjaink modern gazdasága tudásalapú, akkor – e szélesen értelmezett – tudást előállító intézmények fontossága elsőrendű, és e szerepe gazdasági értelemben is megjelenik. „A kultúra nagy üzlet. Egyik vezető szektora a
posztfordista gazdasági forradalomnak és alapja számtalan városmegújulási
programnak” – olvashatjuk az új regionális jelenségek felismerésére igen fogékony A. Scott könyvében.
Mi tehát a kultúrán nemcsak a szellemi teljesítményeket (a magas kultúrát),
hanem a mindennapi magatartásban, viselkedésben megjelenő, az anyagi és a
fogyasztási kultúrát is értjük. A társadalomföldrajz például kutatásai során a
kulturális szerepeket, s a kulturális gazdagságot hagyományosan besorolja a
városi funkciók és jellegzetességek közé, s már régen vizsgálja ennek a vonzáskörzetekre gyakorolt hatását. E szerepek közül a közszolgáltatások kaptak nagyobb szerepet, de nem gazdasági tényezőként lettek megfigyelve. Ugyanakkor
elismerjük azt, hogy a kultúra nem szabványos földrajzi jelenség, magyarázata
multidiszciplináris feladat, amelynek során a társadalomföldrajznak is alkalmazkodnia kell sajátos tárgyához.
*
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A kulturális gazdaság egyik részét felfogásunk szerint a hagyományos kulturális szolgáltatások köre teszi ki (az oktatástól a közművelődésen, a művészeti
szolgáltatásokon át a turizmusig). Ezek gazdasági jelentősége a fejlett országokban alaposan megnőtt (sok embert foglalkoztatnak, jelentős befektetéseket
vonzanak stb.), piaci jellegük erősödött, kulturális tartalmuk markánsabb lett.
A kulturális gazdaság másik része a kulturális termékipar. Ez az ipar olyan
termékeket állít elő, amelyek szimbolikus, kulturális értéke nagyobb, mint hasznosságuk. A kulturális termékipar gyors fejlődése és kitüntetett szerepe újdonság a városi gazdaság dinamizálásában. Mivel divattárgyak kicserélődése gyors
– a divat állandóan változik –, tömeges fogyasztásuk a tervezésben, gyártásban,
forgalmazásban gazdasági szektorokat éltet. A divatjavaknak fontossága nem
használati értékükben rejlik, hanem abban, hogy társadalmi értékek, viszonyok
hordozói. Ebből következően, a divattárgyak közül azoknak legnagyobb a jelentősége, amelyek legvilágosabban szimbolizálják a társadalomban elfoglalt helyünket. Természetesen a divat elitjelző funkcióját nehéz megőrizni, hamar
elveszti társadalmi státuszjelző szerepét. Ennek kivédését szolgálja a divattárgy
különösen magas, úgynevezett presztizsára, és gyors változása (rövid termékciklusa). Ha egy termék általánosan elterjed, elveszti divat jellegét is.
A fentiekből következően megfogalmazható: A kulturális termékek és
szolgáltatások a világgazdaság egyik leggyorsabban növekvő gazdasági elemét
jelentik. Már maga a kultúra is sokféle módon felfogott fogalom. Lucchini szerint „a kultúra az ismeretek, a gyakorlat, a szabályok, a normák, stratégiák,
értékek és mítoszok összessége”. A Magyar Nagylexikon meghatározása szerint
„a kultúra azon képességek (anyagi, viselkedésbeli, szellemi) teljesítmények
társadalmi intézmények stb. összessége, melyek megkülönböztetik az embert az
állatvilágtól, és amelyek révén a történelem folyamán természeti állapotából
kiemelkedett”.
Nehéz meghatározni a kulturális gazdasághoz tartozó szolgáltatásokat és
iparágakat. Sok a határeset: a kulturális szolgáltatások egy része eleve a piaci
szférában jött létre (az újságkiadás), más része részben piaci jellegű, vagy
piacosodó (mint például a felsőoktatás). ám a nem piaci jellegű közszolgáltatásoknak (közoktatásnak, honvédelemnek) is gyakran jelentős a foglalkoztatási
vagy beruházási vonzata. A kulturális gazdasági tevékenységekben nagy a kisés közepes vállalatok szerepe, és nagy a hagyományok jelentősége. A hagyományos, kiváló minőségű, egyedi termékeket előállító, korszerű piacszervezésű
kézműipar sikerrel beépülhet a globalizált kulturális gazdaságba. A helyi hagyományok, ünnepek, néprajzi látványosságok a turizmust élénkítik. Ennek
nyomán újjáéledhetnek az ipari tömegtermelés időszakában lecsúszó, pangó
kézműipari tevékenységek is.
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A kulturális gazdaság fontossága a városok életében
Világszerte megfigyelhető, hogy a városok életében a kultúragazdaság – a
kulturális termékek előállítása és az e körbe tartozó szolgáltatások sokféle formája – egyre nagyobb jelentőséget kap. A kultúra kiemelkedő jelentősége a
városok életében már régóta ismert, ám korábban inkább kiegészítő, vagy közvetett szerepe volt. A legutóbbi időszakban azonban már a városokban a kulturális gazdaság a foglalkoztatásban, tőkebefektetésekben, jövedelemtermelésben
gyakran megelőzi a termelő ágazatokat. A legfejlettebb országokban azt tapasztaljuk, hogy az elavult ipari szerkezetű városok és régiók hanyatlását nem új
iparfejlesztéssel, hanem a kulturális funkciók fejlesztésével próbálták – gyakran
sikerrel – ellensúlyozni.
A kultúraipar igen erős társadalmi beágyazottságú – a termelése is, a fogyasztása is. A terméket nem egyszerűen eladni, de kommunikálni kell! A jelentést meg
kell érteni, az üzenetet fel kell fogni, a szimbólumot el kell fogadni. A kulturális
termék formája, elkészítési módja a fogyasztók társadalmi profiljának, szocializációs tapasztalatainak függvénye. A magas kultúrát szolgáltató intézmények (színház,
filharmonikus zenekar, képzőművészeti múzeum, kiállítóterem) városi megtelepülése ezen intézmények nagy fogyasztósűrűség-igényével magyarázható.
A kulturális gazdaság növekvő jelentőségét jól példázza a múzeumok megváltozott szerepe. Az eredetileg kulturális, oktatási funkciójú, tárgyraktározó s
bemutatóépületek napjainkra (főleg a nagyvárosokban) sokfunkciójú, a látogatót
sokoldalúan szórakoztató, kiszolgáló közterületekké váltak. A múzeumok funkcióváltásának egyik jellemzője a látványos, a laikusokat is vonzó időszaki kiállítások számának gyarapítása (gyakran az állandó gyűjtemények tudományos
feldolgozásának rovására). A másik jellemző a múzeumi boltok kulturális szupermarketté válása. Jellemző koncertek, éttermek, kávéházak telepedése a múzeumokba, terjed a galériák, antikváriumok, régiségboltok nyitása a múzeumok
körül. A múzeum-negyed ma már nemcsak kulturális, de fogyasztási tér is. A
látogatók jobb kiszolgálása, számuk növelése érdekében a régi és új múzeumok
térben csoportosulnak. E múzeumklaszterek a várostervezés fontos eszközei a
városközpont megújításában. Maga a hagyományos múzeumi elem általában
nem profitorientált, a belépti díjak nem elégségesek a kiállítási költségek fedezésére, a múzeumi szervezet fenntartására. A múzeumhoz telepedett fogyasztási
terek viszont már profitábilisak.
A „hagyományos” tömegturizmust felváltó élményturizmus egyik legfontosabb részét képezi a történelmi emlékekre és a jelenkori kulturális eseményekre
épülő kulturális turizmus. A turizmus gazdasági jelentősége (a világ összes
fogyasztási kiadásainak 10%-át utazásra fordítják, s a világ összes foglalkoztatottjának 10%-át az idegenforgalom alkalmazza), s a városi turizmus aránynövekedése a hagyományos nyaralással szemben. Felmérések szerint a városi
turisták több mint fele múzeumot is látogat: a múzeum a fő kulturális vonzerő.
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A turisztikai vonzerő valóban az egyik legnyilvánvalóbb értékmérője a városi kultúra nemzetközi ismertségének és vonzásának, azonban korántsem fedi
le egy város kulturális életének egészét, az azt meghatározó kulturális intézmények összességét. A kulturális turizmus számára elsősorban kiemelt célpontok,
időben behatárolt kulturális események fontosak, amelyek gazdasági jelentőségük mellett a város nemzetközi népszerűségéhez is hozzájárulnak.
A nagy egyetemek nem csupán városuk kulturális életében, s vonzásában játszanak kiemelkedő szerepet, de elsőrendű városgazdasági tényezők is. Debrecenben az egyetem a város legnagyobb gazdasági szervezete. A Debreceni Egyetem
– több mint 7 ezer alkalmazottjával – a város legnagyobb foglalkoztatója, s kimutathatóan hozzájárul a város és az Észak-alföldi Régió gazdasági bevételeihez (pl.
a diákok lakásbérlése, szórakozási kiadásai), illetve kulturális fejlődéséhez. A
diákoknak az átlagpolgároknál rendszeresebb és kiterjedtebb kultúrafogyasztási
szokásai a kulturális események jelentős részét eltartják, sőt generálják. Ugyanakkor az egyetemek szerepe a kutatás-fejlesztés, az innováció termelése és átadása
szempontjából is jelentős. A kultúrafejlődés középpontjában köztudottan az egyetem áll: mint legfőbb foglalkoztató, mint a városba irányuló migráció jellegét
befolyásoló kulturális elem, de úgy is, mint egész városnegyedek fejlődését meghatározó intézmény szerepel a világ legjelentősebb városaiban is.
A kulturális gazdaság fejlesztésének másik sarokpontja a város önkormányzatának e területen folytatott aktív politikája, amelyet többek között a
kulturális kiadások emelése, a városi kulturális intézmények aktív átszervezése,
a rendezvények számának növelése bizonyít.
A kultúra megnövekedett szerepe a városok gazdaságában azért is jellegzetes, látványos folyamat, mert egyszerre két síkon jelentkezik. Egyrészt egy menynyiségileg, „hagyományos” gazdasági mutatókkal mérhető folyamatról van szó,
amennyiben egy felépülő múzeum, kulturális vagy szabadidő központ a munkahelyek számának növekedését, a helyi adóbevételek emelkedését, az ingatlanpiac
alakulását, vagy a városban eltöltött vendégéjszakák számának növekedését vonja
maga után. E folyamatok fontos eredője ugyanakkor az a számszerűen nem mérhető jelenség is, amely a kultúra szimbolikus jellegéből fakad, ami miatt egy
kulturális intézmény szerepe a városban túlmutat a vállalkozás gazdaságpezsdítő
hatásán, és szimbolikus értékekkel ruházza fel a települést.
A kulturális gazdaság szimbolikus, imázsteremtő jellege miatt olyan vonzerőt képes generálni, amely a város egészére, a városi gazdaság egyéb szektoraira, és természetesen a városi társadalomra, a városi élet egészére is kihatással
van. A szimbolikus gazdaság részét képező magas kultúra és intézményei egyben olyan szimbólumok és terek, amelyek hozzájárulnak a város egyediségének
és vonzerejének növeléséhez. Ezen intézmények képviselik és alakítják a város
kulturális kapcsolatainak egy részét, így befolyásolják a városról kialakult nemzetközi képet, s növelik a város ismertségét.
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A kulturális gazdaság jelentősége Debrecenben
Hazánkban a rendszerváltás utáni társadalmi és gazdasági átalakulás során,
döntően a külföldi tőke területválasztása miatt felerősödtek a területi egyenlőtlenségek, növekedett a fejlettségi különbség a nyugati és a keleti országrész
között. A szerkezeti átalakulás egyértelmű veszteseivé a kitermelő-, nehéz- és
könnyűipari jellegű térségek és települések váltak. Ezekben a térségekben magas a munkanélküliség és a csődbe jutott vállalatok aránya, nehéz a munkaerő
szakképzettségét konvertálni, gyenge a vállalkozói szellem, a progresszív munkaerő elvándorol, s a környezet sok helyütt erősen károsodott. A fejletlen infrastruktúra, a népesség kedvezőtlen korösszetétele és alacsony képzettsége miatt
– feltehetően – e régiók leszakadása az EU csatlakozást követően kiéleződő
versenyhelyzetben még erősödhet is. Versenyhelyzetbe került a városok kulturális gazdasága is, sőt a városverseny egyik legfontosabb területévé vált.
A keleti országrész helyzetét súlyosbítja, hogy a szellemi erőforrások és innovációs központok (egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek, non-profit szervezetek)
területi eloszlása egyenlőtlen, s a kistérségek egyáltalán nem rendelkeznek ilyen
háttérrel. A tudás-alapú társadalomban a városokba koncentrálódik a modernizáció.
Itt adottak azok a feltételek, amelyek az újdonságok befogadását lehetővé teszik.
A kultúra gazdasági jelentőségét és növekvő versenyképességi szerepvállalását
kívántuk a vidéki Magyarország legnagyobb városában, Debrecenben tanulmányozni. Munkánkat nehezítette, hogy a kulturális gazdaság mérőszámai, adatai
töredékesen jelennek meg a hagyományos statisztikai adatszolgáltatásokban. Másrészt a kulturális gazdaság jellegzetessége, hogy az itt mutatkozó „fogyasztás” nem
mindennapi hasznossági szempontokat követ. A kulturális gazdaság termékeinek
épp a szimbolikus jellegének megfelelően nehéz őket besorolni a köznapi árulistába, hiszen a kulturális „termékek” statisztikailag kevésbé számszerűsíthetők.
Debrecen kulturális gazdaságára irányuló vizsgálataink éppen csak elkezdődtek és ezek is inkább csak a város hagyományosnak tekinthető kulturálisszolgáltatásaira terjednek ki és sokkal kevésbé a város kulturális termékiparának
szimbolikus javakat előállító szektorára. Már kezdeti kutatásaink is igazolták
azon feltevéseinket, hogy a kulturális gazdaság meghatározó jelentőségű Debrecenben, jelentős tőkevonzó képességgel és magas fokú foglalkoztatással jellemezhető. A kulturális gazdaságnak a város életében egyre nagyobb jelentősége
lesz, hiszen az életszínvonal emelkedésével, a lakosságnak a kulturális javak
iránti kereslete, illetve fogyasztása rohamosan növekszik. Közismert, hogy a
Debrecen virágzó korszakaira általánosan jellemző volt, hogy fejlődése mindig
országokra kiterjedő, vagy az ország jelentős területére kiterjedő kapcsolatokból
táplálkozott. Századokon keresztül a közép- és felsőfokú oktatás, a tudomány, a
vallás, az egészségügy, a gazdasági jellegű igazgatás és a közlekedési hálózat
regionális szerepkörű intézményeinek megtelepedése biztosította a város számára az előkelő helyet az ország regionális központjai sorában.
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Amennyiben térképre rajzoljuk a városban működő legjelentősebb kulturális intézményeket három sűrűsödési terület rajzolódik ki (1. ábra). Erős koncentrációt mutat a kulturális gazdaság a városközpontban. Itt található a Nagytemplom körül a Református Hittudományi Egyetem a Kollégiumi- és Egyháztörténeti Múzeummal, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, a Déri
Múzeum, az Aranybika Szálloda és Bartók-terem, a Víg mozi, a Debrecen
Pláza, a Medgyessy Ferenc Múzeum, a Posta Múzeum, a Vojtina Bábszínház, a
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, a Kortárs Galéria, a Medgyessy
Terem és a Csokonay Színház.
Hamarosan a városközpont kulturális gazdasága az új Kölcsey Ferenc Konferenciaközpont és a Debreceni Modern Művészeti Központ átadásával jelentősen gyarapodni fog, s fokozni fogja a Kossuth tér és környékének idegenforgalmi jelentőségét. A korábban főleg oktatásra, közművelődésre specializálódott belváros fontos gazdasági ágazata lesz a konferenciaturizmus is.
A város északi részén az Egyetemvárosban ugyancsak sűrűsödnek a kulturális gazdaság intézményei. Csaknem összefüggően itt található a három
campus területe a főépülettel, a kémia, az ökológia, a matematika-informatika
és a nemrégiben átadott élettudományi épülettel. A központi campushoz sorolható a Botanikus Kert, a Pszichológia, az Idegen Nyelvi Központ és a Konzervatórium épülettömbje.
Az egyetemi integráció óta történt fejlesztések, építkezések a klinikák területét teljes egészében összekapcsolták a központi campus területével. Az Agrártudományi Centrum campusát az MTA Debreceni Területi Bizottságának épülete, illetve az Újkerti Művelődési Központ fűzi egybe a másik két campus területével. Az Egyetemváros közvetlen szomszédságában helyezkednek el a Nagyerdő kulturális- és gyógy idegenforgalmi létesítményei, a Negyerdei Gyógyfürdő,
Aquaticum Élményfürdő, a Vidámparkot és az Állatkertet összefogó Nagyerdei
Kulturpark, a Szabadtéri Színpad és a stadionok.
Időrendben a debreceni kulturális gazdaság legfiatalabb sűrűsödési góca a Kassai úti campus körzetében alakult ki. Itt található a Debrecni Egyetem jogi-, közgazdasági- és népegészségügyi központja, kissé távolabb a Műszaki Főiskolai kar,
és a város kulturális életében egyre nagyobb szerepet játszó Lovarda. A campus
közvetlen szomszédságában található a Hódos Imre Sportcsarnok és a nemzetközi
sport- és kulturális életben is egyre nagyobb szerepet játszó Főnix csarnok.
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Debrecen felsőoktatási intézményeinek szerepe a kulturális gazdaságban
Debrecen város életében meghatározó szerepet játszó felsőoktatási intézmények, a felsőoktatási törvény értelmében a következők:
Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzést (Aifsz) folytató középiskolák a városban: Irinyi J. Élelmiszeripari Középiskola és Gimnázium,
Mechwart A. Gépipari és Informatikai Középiskola, Povolnyi F. Szakképző
Intézet, Discimus Üzleti Iskola és a Civis Pénzügyi, Számviteli és Idegenforgalmi Szakközépiskola. Egyelőre csak ők jutottak el addig a szintig, hogy már végzett évfolyamokkal rendelkeznek. A képzési forma felfutása folyamatban van,
egyre népszerűbb, már felsőoktatási intézmények is akkreditálnak képzéseket.
A hagyományos értelemben vett felsőfok keretei között főiskolai képzés a
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán, egyetemi képzés a Református Hittudományi Egyetemen és főiskolai és egyetemi képzés az integrált
Debreceni Egyetemen zajlik.
Debrecen ezekkel az intézményekkel a magyar felsőoktatás egyik legfontosabb regionális központjának tekinthető. A város hat felsőfokú intézményében
több, mint 14.000 ember tanult az 1999/2000-es tanévben. Ez a magyar felsőoktatásban nappali tagozaton tanulóknak (171.516 fő), mintegy 8,3%-a volt. A
hatalmas túlsúllyal rendelkező Budapest (46,0%) után Debrecen, Szeged és
Pécs mellett a legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező város.
A versenyképesség szemszögéből az egyetemi képzésben a Közgazdasági
Kar és az Állam és Jogtudományi Intézet megjelenése és az informatika-oktatás
nagyarányú felfutása előremutató jelenség volt. A leglátványosabb változás a
szervezeti rend integrációval történő megváltoztatása volt. A város állami fenntartójú felsőoktatási intézményei a Debreceni Egyetem keretei közé kerültek.
Integráción kívül maradtak az egyházi fenntartójú intézmények, a Református
Hittudományi Egyetem és a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola.
A Debrecenben zajló levelezős képzés a főiskolákra jellemző igazán. A
nappalisoknál látható 75:25%-os egyetem-főiskola arány a levelezős képzésben
50:50%-ban oszlik meg. A létszám növekedés feltételei azonban itt az országos
viszonyoknál jobbnak tűnnek. Kelet-Magyarország népességének országos
átlagnál kedvezőbb korszerkezete középtávon biztosíthatja a felsőoktatás utáni
igényt. Külön figyelmet érdemel azonban a kedvező mutatók egy részének hátterében lévő roma kisebbség. Ha a tendencia nem változik a népesség jelenleg
mintegy 8%-át kitevő romák 2050-re a 14-19 éves korcsoport 23%-át fogják
kitenni. Ma a felsőoktatásban alig jelennek meg, s ezzel a tendenciával a merítés
lehetőségét csak szűkítik. A probléma ennél jóval összetettebb, a cigányság
iskolázottságának emelése egészében fontos társadalmi érdek.
A növekedés lehetőségét jelentheti a határon túli magyarok megjelenése a
intézményekben. A határok átjárhatósága óta egyértelműen felismerhetők a
bővülés jelei. Ma a hallgatók 3-4%-a érkezik a határon túlról. Konzervatív szak320
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irány-választásuk – egyetemi szintű bölcsészképzés –, időlegesen ellenpontozza
a hazai érdeklődés csökkenését.
A munkaerőpiac igényei is előre jelezhetők. Kelet-Magyarország iskolázottsági mutatói jóval alatta maradnak a rájuk jellemző átlagoknak, ezért a diplomás munkaerő piaci kereslete rövidtávon biztosított.
Kelet-Magyarország legnagyobb felsőoktatási központja Debrecen. Ez a
hallgatók számából és a tanulmányi ágak sokszínűségéből egyaránt következő
megállapítás. A hallgatók a felsőoktatás tekintetében „intézményhiányosnak”
nevezhető Északkelet-Magyarországról érkeznek döntően. A BékéscsabaSzolnok-Salgótarján vonallal jellemezhető keleti országrész települései kötődnek leginkább a város felsőoktatásához. A hallgatók döntően magyar származásúak (95%), valamivel több, mint negyedrészük (28%) debreceni.
A KLTE Gazdaságföldrajzi Tanszékén 1981-ben végzett vizsgálataihoz hasonló a kép jelenleg is annyiban, hogy Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyékben a legintenzívebb a vonzás. Eltérő, hogy a szomszédos Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok megyék települései is egyre erőteljesebb kötődést mutatnak. Békés megye északi, 47-es út által érintett települései
is feltűnnek a vonzásban.
Az 1997/98-as tanév első félévére beírt hallgatók állandó lakcímei alapján
megrajzoltuk az intézmények beiskolázási területét. Számítható módon az egyetemek nagyobb, a főiskolák kisebb területre terjesztik ki hatásukat. A város felsőoktatásából hiányzik a főiskolai tanárképzés, ami jelentősebb vonzást eredményezhetne. A döntően óvodapedagógusok és tanítók képzésével foglalkozó (az
1960-as években szakközépiskolai szintről főiskolai rangra emelt egykori „képzők”) főiskolák közvetlen környezetük igényeinek kielégítésére alkalmasak.
Az Orvostudományi Centrum esetében a sok a külföldi. 27%-os arányuk az
angol nyelvű orvosképzésnek tudható be, szinte minden kontinensről érkeznek
ide hallgatók.
Az Agrártudományi Centrumban szinte kizárólag magyar állampolgárok
tanulnak (99%), negyedük debreceni. A beiskolázás körének Dél-Alföldre való
kiterjedése egy érdekes új jellemvonás.
A több mint húszezer városban tanuló egyetemistának háromnegyede nappali tagozatos, s - az egyes karok esetében változó aránnyal - harmada debreceni
lakos. A kollégiumi férőhelyek száma a 2002/2003-as tanévben összesen nyolc
helyszínen 3514 fő. Az adatokból kitűnik, hogy a nem városi egyetemisták
nagyobbik fele albérlőként, kisebb hányada lakástulajdonosként él Debrecen
különböző negyedeiben.
A hallgatói létszám növekedésének ismeretében nem csodálkozhatunk
azon, hogy a hét kérdőívekkel felkeresett megyeszékhely állandó beköltözői
között Debrecenben volt a legnagyobb, 12 % a tanulók aránya. Az egyetemet
végző vidéki diákok zömét az ideiglenes beköltözők között kell keresnünk, hisz
állandó lakhelyük más tiszántúli, vagy még távolabbi településen van. Az állan321
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dó beköltözők azok, akiknek szülei lakást vásárolnak Debrecenben, amelynek
fenntartását a legtöbb esetben úgy oldják meg, hogy diáktársakat vesznek fel
albérlőnek. A lakásvásárlások leggyakoribb színtere, mint a szociálgeográfiai
felmérések során kiderült (az integráció előtti neveket használva) az Agrártudományi Egyetem, a Kossuth Lajos Tudományegyetem, az Orvostudományi
Egyetem és a Zeneművészeti Főiskola által mintegy körülzárt újkerti panelházas
városnegyed. Ezekben a felsőoktatási intézményekben tanul a nappali tagozatos
egyetemisták kétharmada, logikus tehát, hogy a közelükben vesznek ki, vagy
vásárolnak lakást. Jelenlétük markánsan rányomja bélyegét a panellakónegyed
társadalmára. Nem érezhető a társadalmi degradáció, megjelentek a kulturális
gazdasághoz sorolható, a hallgatókat kiszolgáló intézmények és üzletek.
A hallgatókat kiszolgáló létesítmények intézményesen nem kötődnek az
egyetemi karokhoz, privát tulajdonban vannak, többnyire kisvállalkozások.
Ezek főleg „speciális vendéglátóhelyek pl. Internet Café, fényképész és előhívó
műhelyek, nyomdák, könyvesboltok, papír- és írószerboltok, videotékák és
fénymásolók, könyvkötők, spirálozók és fénymásolók. A szintén bőségben
előforduló, a kulturális gazdaság létesítményeihez ugyan nem, de az egyetemisták igényeihez annál inkább igazodó vendéglátóhelyek – pizzériák, kávéházak,
cukrászdák, gyorséttermek – átformálták a panel lakónegyed arculatát. A pezsgő esti élet, a fiatalokkal teli utcák rácáfolnak a nyugati országokban tapasztalható, sőt már Magyarországon is érzékelhető panel-lakótelepi társadalmi degradációra. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez az egyetemek közelségének és ezzel
összefüggésben az egyetemisták lakóhelyválasztásának köszönhető.
Érdekes, s már a városon belül tapasztalható az eltérés, ha az egyetemektől távolabbi, a 4-es út városi bevezetője mellett magasodó, az Újkerttel csaknem megegyező népességnagyságú Tócóskerti panel-lakónegyedet nézzük. A fentebb felsorolt, s a kulturális gazdasághoz tartozó létesítményeknek ott csupán harmada található meg. A vendéglátóhelyek száma egyáltalán nem kisebb, az ugyancsak széles
választékban azonban nem a különféle étkezési lehetőségeket kínáló gyorséttermek, hanem inkább a szeszesitalt árusító „kocsmák” dominanciája a jellemző.
A kulturális gazdaság hatása a migrációra és a munkaerőpiacra
A Debrecenbe irányuló migrációban fontos és lényeges szerepet játszik a
felsőoktatási intézmények vonzása. Ennek a jelentőségét nem változtatta meg,
sőt növelte az a tény, hogy az 1990-es évektől Debrecenre vonatkozóan is érvényesül a településtípusok közötti vándorlások irányában bekövetkezett változás,
amely szerint a városok népességleadókká, a községek pedig pozitív vándorlási
mérlegűekké váltak. Debrecenben az állandó vándorlások iránya folyamatosan
kifelé mutat, az ideiglenesek mérlege pedig változóan pozitív, ill. negatív. A
legnépesebb vidéki város az állandó és ideiglenes bevándorlások révén 1995 óta
évente 3 – 4 % körül gyarapodik, ugyanakkor (a 2001. évet kivéve) mintegy
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4%-nyi népességet veszít is az elvándorlókkal. A negatív vándorlási mérlegekhez csatlakozó természetes fogyás az 1990-ben még 212 ezer fős népességet
2001-re 207 ezerre apasztotta.
Ebben a számadatok szerint negatív népesedési helyzetben a kulturális gazdaság szempontjából kulcskérdés, hogy milyen a várost elhagyók és az ide betelepülők társadalmi összetétele. Sajnos, erre vonatkozóan nincs semmiféle hivatalos statisztikai nyilvántartás. 1993-tól az állampolgári jogok védelmére hivatkozva megszűnt a lakóhely változtatók számára korábban bő három évtizeden át
kötelező adatlap kitöltés, amelyből legalább a belső vándorlások oka kiderült.
A rendszerváltásig a városba költözések fő indítéka a munkavállalás, amelyet az ipar városi koncentrációjával összefüggésben az állami lakásépítések
vonzóvá és megvalósíthatóvá is tettek. Az egész kelet-közép-európai térségre
jellemző volt 1945 után az ipartelepítéssel és a lakótelepek építésével összefüggő
gyors városlakó népesség-gyarapodás. A volt szocialista országok urbanizációjával foglalkozó külföldi szerzők egyenesen a városi társadalmak proletarizálódásáról beszélnek a korszakot jellemezve az ipari munkásság felduzzadása kapcsán.
Ebbe a folyamatba illeszkednek Magyarország nagyvárosai, köztük Debrecen is. 1960 és 1990 között a 135 ezerről 212 ezresre növekvő város népességgyarapodásának 60 %-a a bevándorlásból származik. Ez idő alatt épülnek fel a
Tócóskert és Újkert 20-20 ezer főt befogadó panelházas lakótelepei. Debrecen
társadalmában a többi nagyvároshoz hasonlóan a munkásság vált a legnépesebb
városlakó kategóriává.
A rendszerváltás után azonban gyökeresen megváltozott a helyzet. Megszűntek az állami lakásépítések, szétesett az ezeket generáló nagyipar. A privatizáció során a magánkézbe kerülő ipari létesítmények – Debrecenben a legnagyobb foglalkoztatók közé tartozó Gördülőcsapágy Művek, Biogál Gyógyszergyár, Műanyaggyár, Konzervgyár, Mezőgazdasági Gépgyár, Dohány-gyár szétforgácsolódtak, munkásaiknak csak töredékét tartották meg. A lakásfenntartási költségek emelkedése a munkanélkülivé vált családok egy részét a város
elhagyására ösztönözte, s az egykori kibocsátó falusi térségek felé fordította,
amelyek az új helyzetben olcsóbb megélhetési lehetőségeket kínáltak.
A jövedelmek gyorsan kialakuló nagy differenciái révén a szuburbán zóna is
megerősödött a város körül. A közigazgatásilag Debrecenhez tartozó Józsára és
Pallagra, de a többi közeli településre is számottevő a tehetősebb családok kiköltözése, akik városi munkahelyüket megtartva lakóhelyül a városinál egészségesebb
természetes környezetet, jobb, tágasabb lakásokat, kertes házakat választanak.
Izgalmas kérdés ugyanakkor annak a megvizsgálása is, hogy kik költöznek
a bontakozó piacgazdaság körülményei közepette Debrecenbe? 1990 után nincs
fix ipari munkahely, megszűnt az állami lakásépítés, sőt a város értékesítette a
tulajdonába került állami lakások legnagyobb részét is. Az adatokból mégis az
olvasható ki, hogy a negatív vándorlási mérlegek ellenére az utóbbi években a
beköltözők száma nem sokkal maradt el a várost elhagyókétól.
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A megszűnt statisztika nyilvántartások hiányában csak kérdőíves vizsgálatok eredményeire támaszkodhatunk a beköltözők demográfiai és társadalmi
összetételének feltárásakor. Az 1990-es években hét megyeszékhely, köztük
Debrecen beköltözőiről készült felmérésekből röviden a következők állapíthatók meg - először az összes nagyváros vonatkozásában.
A rendszerváltás után is megmaradt a nagyvárosokba bevándorlók kor szerinti szelektivitása, a beköltözők háromnegyede-négyötöde 45 év alatti. Feltűnően
megnőtt viszont az egyszemélyes és gyermektelen háztartások részaránya a korábbi időszakhoz képest. Összefüggésben lehet ez a tartós párkapcsolat és gyermekvállalás életkor szerinti kitolódásával, a munkahelytalálás bizonytalanságával,
a társadalom atomizálódásával. Fontos ok azonban az is, hogy a nagyvárosok
egyben felsőoktatási intézményekkel rendelkező településk, ahova a tanulni szándékozók egy része a szülők által vásárolt lakás tulajdonosaként érkezik
Új jelenség, hogy a nagyvárosok felé igyekvők között az érettségizettek
részaránya meghaladja az országos átlagot, a diplomásoké pedig kettőötszörösen nagyobb annál. Másként fogalmazva a megyeszékhelyekre beköltözők több, mint 60 %-a érettségizett, ill. diplomás. Az iskolai végzettség kijelöli
helyüket a munka világában, a hét nagyváros beköltözői között 40-50 % a vállalkozók, vezető- és középszintű alkalmazottak aránya. A bevándorlók társadalmi státusát a lakáshelyzetük is nyomatékosítja. Függetlenül attól, hogy sikeres régióban (mint pl.: Győr és Szombathely), vagy Kelet-Magyarország válsággal küszködő térségeiben (mint pl. Miskolc, Nyíregyháza, vagy Debrecen)
funkcionálnak a megyeszékhelyek, állandó beköltözőik háromnegyede öröklakást vagy kertes házat vásárolva válik városlakóvá.
Összegezve, a felmérések azt tanúsítják, hogy a piacgazdaságban a nagyvárosok vándorlásai a megelőző időszakkal ellentétben a városi társadalmak polgárosodását mozdítják elő azzal, hogy az elvándorlók nagyobbik fele a munkanélküliséggel megélhetési alapot és egzisztenciát vesztett ipari munkás (főként
segédmunkás), a beköltözők zöme pedig a magasan kvalifikált és anyagilag
szilárdabb társadalmi csoportok közül kerül ki.
Ez a szituáció kedvező a városok kulturális gazdaságának megerősödése
szempontjából, hiszen a kulturális gazdaság különösen igényes a városi társadalom minőségére. Jelenléte, kibontakozása olyan városi gazdaságban várható,
amely a tudás-társadalom kedvező telephelyein működik.
A debreceni felsőoktatás1502 oktatót foglalkoztat (1410 az integrált Debreceni Egyetem oktatója, 92 fő az egyházi felsőoktatási intézményekben tanít). Az
alkalmazottak száma az egyházi oldalon 266 fő, az egyetem esetében 7169 fő. A
Debreceni Egyetemen 6692 fő a 30 napon túl távollévők nélküli, ún. „korrigált
munkajogi állomány”, ezzel az intézmény a város legnagyobb foglalkoztatója.
2001-ben KSH által vizsgált 20 főnél többet foglalkoztató vállalkozások és
költségvetési szervezetek alkalmazottainak 13%, vagyis minden 8. alkalmazott
valamelyik felsőoktatási intézményben dolgozik.
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Harmaduk felsőfokú végzettséggel, tizedük tudományos fokozattal rendelkezik, iskolázottságuk messze meghaladja a reálszférára jellemző értékeket.
Közülük a szellemi foglalkoztatottak 6234 főt jelentenek, döntően oktatóikutatói státuszban dolgoznak.
A Debreceni Egyetem végzőseire igaz, hogy a város képes vonzó hatást
gyakorolni, megtartani az itt végzettek jó részét. Kijelenthető, hogy a Debreceni
Egyetem jó hatással van a régió humán erőforrásaira, és versenyképességére,
képes olyan diplomásokat képezni, akik végzésük után maradnak, sőt a máshonnan érkezők közül sokan letelepednek az alma mater közelében. A tudásgazdaságot működtető kvalifikált munkaerő letelepedésében az egyetem szerepe
vitathatatlan.
A végzettek munkahely választásának vizsgálata alapján kijelenthető, hogy
a debreceni felsőoktatási intézmények alapvetően Északkelet-Magyarország
területére képeznek ki szakembereket. Az egyetem beiskolázási körzete ide
terjed ki és a végzettek harmada, középiskolájuk székhelyével kibővítve 45%-a
hazamegy. A legerőteljesebb megtartó erővel a településhierarchiában elől lévő
és a jó innovációs helyzetben lévők (megyei jogú városok, megyeszékhelyek)
rendelkeznek. Debrecen kiemelkedik közülük, bár arányaiban (kisebb szám
mellett) Budapestre többen mennek vissza. A debreceni hallgatók közel egyharmados aránnyal jelennek meg a helyi felsőoktatási intézményekben. Közöttük a lakóhelyhez kötődés általánosan jellemző, hiszen háromnegyedük itt marad a városban. Az egyetem képzési palettája egészen direkt módon hat a város
emberi erőforrásainak képzettségére. A debreceni hallgatók aránya különlegesen magas az újonnan indított karok tekintetében. Ennek eredményeként megjelentek a közgazdász és jogi végzettségűek is a munkanélküliek között.
A gazdasági élet szempontjából a diplomás munkavállalók számának és a
felsőoktatási intézmények jelenlétének kölcsönhatása két vonatkozásban értelmezhető.
 A keleti országrész átlagához képest Debrecenben igen magas a diplomások
aránya, köszönhetően a felsőoktatási intézmények jelenlétének.
 A kölcsönhatás másik oldala annak köszönhető, hogy ez csak relatív jelenség. A régióközpontok között ez országosan még mindig alacsony arányt jelent, ami feltételezi a középtávú keresletet. A felsőfokú képzés iránti igények fennmaradása ennek alapján valószínűsíthető.
A felsőfokú végzettségű munkavállalókra vonatkozó prognózisok általában a
diplomás munkanélküliség kiterjedését, vagy a képzettségnél alacsonyabb munkakörök felvállalását prognosztizálják. Várhatóan országosan mintegy 100.000 fővel
nagyobb lesz a kínálat, mint az igények. Reméljük, hogy Hajdú-Bihar megyében
rövidtávon a hiányzó diplomások „feltöltődése” zajlik majd, az átlagnál kisebb
marad a „túlképzettek” száma. Ez nem zárja ki a diplomások strukturált munkanélküliségét, bizonyos szakterületek esetében ez már ma is tapasztalható.
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Összegezve tehát az mondható el, hogy noha Debrecen lakosságát mind a
természetes fogyás, mind a vándorlások negatív mérlege apasztja, a magasan
kvalifikáltak és az egyetemisták növekvő aránya az állandó és ideiglenes beköltözők között előmozdítja a város társadalmának pozitív irányú fejlődését és
erősíti a kulturális gazdaság kialakulásának feltételeit.
A debreceni önkormányzat szerepe a kulturális gazdaság fejlesztésében
Debrecen kulturális gazdaságát az önkormányzat oldaláról vizsgálva alapvetően két területet lehet elkülöníteni. Egyrészt elemezni lehet a közvetlenül az
önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények helyzetét, gazdasági viszonyait
(ebben a körben a tisztán kulturális jellegű szervezetek mellett figyelembe vettem
az alapfokú és a középfokú oktatási intézményeket is – lásd Enyedi, 2002). Másrészt vizsgálni lehet mindazon szervezetek működését, amelyek a város által
2000-ben létrehozott Debreceni Vagyonkezelő Rt. tagvállalatainak számítanak.
Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények költségvetése kiadási
oldalát az új évezredben vizsgálva (1-4. táblázat) megállapítható, hogy ezen
tételek az önkormányzat összes kiadásának kb. 40%-át adták. Az időbeliséget
tekintve 2001 és 2004 között egy több mint 50%-os emelkedés figyelhető meg.
Abban az esetben, ha nem vesszük figyelembe az oktatási intézmények adatait,
a növekedés még dinamikusabb: a kiadások 1.711.695.000 Ft-ról 3.409.736.000
Ft-ra nőttek (csaknem kétszeres emelkedés), ami lényegesen meghaladta az
infláció mértékét (ennek eredményeként a tisztán kulturális kiadások részesedése az összkiadásokon belül 5,6%-ról 7,8%-ra emelkedett).
A kiadások összetételét vizsgálva a működési kiadások (személyi juttatás,
társadalombiztosítási járulékok, dologi kiadások) abszolút fölénye állapítható
meg, arányuk az egyes években 87% és 90% között ingadozott.
A második helyet a fejlesztések-beruházások foglalták el, amelyek jelentős
mértékben az oktatási és kulturális intézményekben végrehajtott kisebbnagyobb állagmegóvásokra, eszközvásárlásokra terjedtek ki. Az ágazatban a
vizsgált négy évben mindössze néhány nagyobb - 100 millió Ft-ot meghaladó beruházásra került sor. Egyrészt 2001 – 2003 között folyamán alakították ki a
Vojtina Bábszínház új játszóhelyét, amely 348.186.000 Ft kiadást jelentett,
másrészt 2002/2003 folyamán újították fel a József Attila általános iskolát,
amelynek költsége 283.538.000 Ft volt. Harmadrészt folyamatosan zajlott a
Csokonai Színház kisebb rekonstrukciója, a város tervei között ugyanakkor
szerepel a színház teljes felújítása, ami kb. 5 milliárd Ft-ot igényelne.
Negyedrészt 2003-ban kezdődött el a Kölcsey Konferenciaközpont felépítése, amelyre a város 2003-ban 2004-ben közel 500 millió Ft-ot költött, a 2005
végén átadásra kerülő objektum teljes beruházási összege ugyanakkor meghaladja az 5 milliárd Ft-ot. A konferenciaközpont szomszédságában zajlik Debrecen másik jelentős kulturális beruházása, a Debreceni Modern Művészeti Központ építése, ahol a tervek szerint többek között az ún. Antal-Lusztig gyűjteményt tekinthetik meg az érdeklődők.
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1. táblázat. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásai
2001-ben (ezer Ft-ban)
Működési
kiadások
Alapfokú oktatási intézmények
5.336.881
Szakmunkásképzők
1.688.008
Középfokú oktatási intézmények
2.507.663
Kollégiumok
201.664
Kulturális-közművelődési intézmények
1.094.804
ezen belül: Városi Könyvtár
77.499
Csokonai Színház
638.528
Kodály Kórus
37.525
Filharmonikus Zenekar
319.854
Csapókerti Közösségi Ház
21.398
Egyéb kulturális-közművelődési feladatok
94.234
– ebből:
Nagyerdei Kulturpark Kht. támogatása
Debreceni Önkormányzati Lapkiadó
Kft. támogatása
Összesen
10.923.254

Juttatás és
FejlesztéspénzeszközÖsszesen
beruházás
átadás
4.202
438.292 5.779.375
4.501
175.133 1.867.642
28.212
214.202 2.750.077
6.703
40.871
249.238
3.766
280.387 1.378.957
965
9.128
87.592
1.800
101.891
742.219
977
408
38.910
18.018
337.872
24
423
21.845
230.889

7.615

332.738

101.745

-

101.745

50.000

-

50.000

278.273 1.156.500 12.358.027

Forrás: DMJV Közgyűlésének 8/2002. (IV.15.) Kr. rendelete az önkormányzat 2000. évi
zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról és a 49/2001. (XII. 28.) Kr. rendelet módosításáról

2. táblázat. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásai
2002-ben (ezer Ft-ban)
Alapfokú oktatási intézmények
Szakmunkásképzők
Középfokú oktatási intézmények
Kollégiumok
Kulturális-közművelődési intézmények
ezen belül: Városi Könyvtár
Csokonai Színház
Kodály Kórus
Filharmonikus Zenekar
Csapókerti Közösségi Ház
Vojtina Bábszínház
Újkerti Közösségi Ház
Egyéb kulturális-közművelődési feladatok –
ebből:
Nagyerdei Kulturpark Kht. támogatása
Debreceni Önkormányzati Lapkiadó Kft.
támogatása
Összesen

Működési Juttatás és pénzkiadások
eszköz-átadás
6.278.328
647
698.793
1.166
4.024.673
5.868
568.314
432
1.360.817
2.500
149.272
681.755
2.500
108.816
209.681
56.371
97.846
56.716
-

Fejlesztésberuházás
715.266
70.584
344.117
59.340
294.511
12.189
70.270
8.442
2.317
198.088
3.205

Összesen
6.994.241
770.543
4.374.658
628.086
1.657.828
161.461
754.525
108.816
218.123
58.688
295.934
59.921

112.203

321.156

86.791

520.150

-

114.622

-

114.622

-

52.350

-

13.043.128

331.769

1.570.609

14.945.506

Forrás: DMJV Közgyűlésének 10/2003. (IV.30.) Kr. rendelete az önkormányzat 2002.
évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról és a 4/2003. (II. 20.) Kr. rendelet módosításáról
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A juttatások és pénzeszköz-átadások alapvetően két területet foglaltak magukban. Egyrészt a város ezek keretében járult hozzá egyes nagyobb szervezetek (például Debreceni Kulturális és Fesztiválközpont Kft., Főnix Rendezvényszervező Kht., Nagyerdei Kulturpark Kht.) működéséhez. Másrészt ilyen módon
támogatta a kisebb kulturális intézmények, folyóiratok, egyesületek (például
Alföld folyóirat, Debreceni Szemle, Józsai Hírmondó, Debrecen Kultúrájáért
Alapítvány stb.) munkáját.
Az intézmények közül külön figyelmet érdemel a Főnix Rendezvényszervező
Kht., amely a Debreceni Rendezvénycsarnok Kft. és a Debreceni Kulturális és
Fesztiválközpont Kft. utódszervezeteként 2003. július 1-én alakult meg (SüliZakar et al, 2005). A társaság tevékenysége három nagyobb területre terjed ki:
 Debrecen város nagyrendezvényeinek menedzselése;
 az ország második legnagyobb, mintegy 8.000 fő befogadására képes Főnix
Csarnok üzemeltetése (2004-ben például 32 rendezvényre került sor a csarnokban);
 a közelmúltban végrehajtott felújítás után art moziként működő az Apolló
mozi működtetése.

3. táblázat Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásai
2003-ban (ezer Ft-ban)
Alapfokú oktatási intézmények
Szakmunkásképzők
Középfokú oktatási intézmények
Kollégiumok
Kulturális-közművelődési intézmények
ezen belül: Városi Könyvtár
Csokonai Színház
Kodály Kórus
Filharmonikus Zenekar
Csapókerti Közösségi Ház
Vojtina Bábszínház
Újkerti Közösségi Ház
Egyéb kulturális-közművelődési feladatok –
ebből:
Nagyerdei Kulturpark Kht. támogatása
Főnix Kht. támogatása
Debreceni Önkormányzati Lapkiadó Kft.
támogatása
Összesen

Működési Juttatás és pénzkiadások
eszköz-átadás
7.565.400
892.325
5.142.109
676.229
1.710.939
100
194.333
833.758
137.052
290.228
100
64.071
126.176
65.321
-

Fejlesztésberuházás
361.438
7.203
295.282
51.226
193.737
6.798
149.639
1.122
15.262
2.710
14.169
4.037

Összesen
7.926.838
899.528
5.437.391
727.455
1.904.776
201.131
983.398
138.174
305.590
66.781
140.345
69.358

28.039

571.362

106.832

706.233

-

201.772
69.095

-

201.772
69.095

-

52.350

-

52.350

16.015.041

571.462

1.015.718

17.602.221

Forrás: DMJV Közgyűlésének 15/2004 (IV. 30.) Kr. rendelete az önkormányzat 2003.
évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról
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4. táblázat Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásai
2004-ben (ezer Ft-ban)
Működési
kiadások
Alapfokú oktatási intézmények
7.660.979
Szakmunkásképzők
912.146
Középfokú oktatási intézmények
5.316.546
Kollégiumok
756.759
Kulturális-közművelődési intézmények
1.873.723
ezen belül: Városi Könyvtár
189.686
Csokonai Színház
917.321
Kodály Kórus
180.480
Filharmonikus Zenekar
323.079
Csapókerti Közösségi
53.902
Ház
Vojtina Bábszínház
129.904
Újkerti Közösségi Ház
79.351
Egyéb kulturális-közművelődési feladatok
124.373
– ebből:
Nagyerdei Kulturpark Kht. támogatása
Főnix Kht. támogatása
30.527
Összesen
16.644.526

Juttatás és
pénzeszközátadás
157
8.754
3.095
675.179

FejlesztésÖsszesen
beruházás
535.845
42.326
407.351
86.560
178.660
9.638
103.607
3.590
12.171
13.432

8.196.824
954.629
5.732.651
846.414
2.052.383
597.037
1.020.928
184.070
335.250
67.334

11.315
141.219
24.907
104.258
557.801 1.357.353

208.660
208.660
391.680
422.207
687.185 1.808.543 19.140.254
(43,6%)
(7,8%)

Forrás: DMJV Közgyűlésének 9/2005. (IV.29.) Kr. rendelete az önkormányzat 2004. évi
zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról

A Főnix Rendezvényszervező Kht. szervezésében 2004-ben összesen 44
rendezvény zajlott le Debrecenben, amelyek nézőszáma kb. 1 millió főre tehető.
A rendezvények közül az alábbiakat lehet kiemelni:
-

-

Debreceni Tavaszi és Őszi Fesztivál: a város valamennyi fontosabb kulturális intézményének a részvételével márciusban és októbernovember folyamán kerülnek megrendezésre. A rendezvények,
amelyek keretében színházi előadásokra, képzőművészeti tárlatokra, hangversenyekre és filmbemutatókra kerül sor, kb. 15.000
látogatót vonzanak.
Debreceni Jazz Napok: jelentős múltra visszatekintő, nemzetközi hírű rendezvény, amely 1-2 éves hanyatlás után ismét fellendülő szakaszába jutott. A 2004-ben indult új koncepció szellemében minden
évben más és más amerikai nagyváros zenészeit hívják meg
(2004-ben New Orleans, 2005-ben pedig Chicago volt a díszvendég), a 2005-ben az előadásokon összesen 17 zenekar szerepelt, a
nézőszám pedig 10 ezres nagyságrendű volt.
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-

-

-

-

-

Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál: a nagy tömeget vonzó rendezvény
1977 óta kétévente kerül megrendezésre, és napjainkra Európa
egyik legjelentősebb hivatásos katonai fúvószenekari fesztiváljává nőtte ki magát. A találkozón 2004-ben 9 katonazenekar (ebből
három külföldi), 2 fúvós és 3 mazsorett-együttes lépett fel, és a
rendezvény látogatóinak létszáma több tízezerre tehető.
Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny: a világviszonylatban is egyedülálló
zenei esemény öt földrész országainak találkozója, amely több tucat kórus (2004-ben 16 ország 24 kórusa), több mint ezer énekes
és kb. félszáz nemzetközi hírű zenei szakember vesz részt. A rendezvény egyrészt debreceniek számára jelent kikapcsolódási lehetőséget, de emellett a kórusok a megye többi településén is bemutatkoznak. A 2004-ben 21. alkalommal megrendezett verseny jelentőségét jól mutatja, hogy a Nemzetközi Kórusszövetség 2005ben a világ 10 legjobb kórusversenye közé választotta.
Cívis Korzó: Debrecen 2001-ben átadott új főterén a nyári hétvégeken zajló
rendezvénysorozat, amelyen gyermekprogramok, szabadtéri színházi előadások és komolyzenei koncertek szórakoztatják az érdeklődőket.
Karneváli Hét: augusztus 20. köré szerveződő rendezvénysorozat, amelynek legjelentősebb eseménye a Virágkarnevál, a város legrégebbi,
legnagyobb szabású és egyben legköltségesebb rendezvénye,
amelyen a becslések szerint megduplázódik a település lakosságszáma.
Debreceni Borkarnevál: a rendezvény zenés kísérőprogramjaival a kulturált
borfogyasztás színvonalas népszerűsítője. A 2005-ben hatodik alkalommal megrendezett borkarneválon 15 pincészet vett részt,
amelyek kóstolókon keresztül mutatták be termékeiket.
5. táblázat A Főnix Rendezvényszervező Kht. bevételei 2004-ben
A bevétel forrása

Összeg
(ezer Ft)

A kiadások területe

Összeg
(ezer Ft)

Önkormányzattól származó
Személyi jellegű ráfordítá395.757
143.957
támogatás
sok
Pályázaton elnyert összegek
51.564 Anyagjellegű ráfordítások
572.604
Közhasznú tevékenységből
175.786 Egyéb ráfordítások
62.702
származó bevétel
Vállalkozási tevékenység bevé184.086 Egyéb kiadások
20.188
telei
Összesen
807.193 Összesen
799.451
Forrás: DMJV Közgyűlésének 105/2005. (V. 26.) Kh. határozata a FŐNIX Rendezvényszervező Közhasznú Társaság 2004. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
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A Főnix Kht. pénzügyi egyenlegét vizsgálva (5. táblázat) megállapítható,
hogy a jegyértékesítésből, szponzorálásból és pályázatokon elnyert támogatásokból eredő bevételek nem fedezik a kiadásokat, és a költségek csaknem 50%át az önkormányzat által nyújtott támogatásból finanszírozzák. A szakemberek
véleménye szerint ugyanakkor ezen eseményekhez kapcsolódva évente kb. 1,21,5 milliárd forintos idegenforgalmi bevétel keletkezik Debrecenben, ezért egyegy rendezvénnyel kapcsolatban nem lehet azt a feltételt támasztani, hogy önmagában megtérüljön.
A kulturális gazdaság területén tevékenykedő intézmények másik csoportja
a Debreceni Vagyonkezelő Rt. tagvállalatai közé tartozik. Az országban jelenleg még egyedülálló, a német és osztrák “Stadtwerke” mintájára létrejövő holding létrehozásával az önkormányzat alapvetően arra törekedett, hogy javítsa
vállalatai hatékonyságát, növelje gazdálkodásuk átláthatóságát és így teremtsen
kedvező feltételeket a további beruházásokhoz (Mező, 2003). A holding vállalatai közül jelenleg kettő (Debrecen Önkormányzati Lapkiadó Kft, Debreceni
Városi Televízió Kft.) sorolható a kulturális gazdaság területén tevékenykedő
szervezetek közé (6. táblázat).
Debreceni Önkormányzati Lapkiadó Kft feladata az 1999-ben indult és hetente megjelenő Debrecen című hetilap kiadása. Az újság 90.000 példányban
jelenik meg, és ingyenesen jut el minden debreceni háztartásba. Elsődlegesen
közszolgálati lap, amely közérdekű információkkal és a város életével kapcsolatos hírekkel látja el a lakosságot, emellett pedig helyet biztosít a publicisztikáknak, elemző riportoknak és esszéknek is. A Debreceni Városi Televízió Kft. a
városi televízió működtetője, emellett a szolnoki és nyíregyházi televíziókkal
közösen gyártja a Kapocs című Észak-alföldi magazinműsort, valamint 2002.
februárjától ő készíti a Magyar Televízió körzeti adásait.
6. táblázat A Debrecen Önkormányzati Lapkiadó Kft. és a Debreceni Városi
Televízió Kft. 2004-es gazdálkodásának fontosabb adatai (ezer Ft.)
Üzleti tevékenység bevételei
Üzleti tevékenység kiadásai
Üzleti tevékenység eredménye
Pénzügyi műveletek eredménye
Rendkívüli eredmény
Adózás előtti eredmény

Debrecen Önkormányzati
Lapkiadó Kft.
183.010
181.040
2.006
-1.297
505
1.214

Debreceni Városi Televízió
Kft.
400.514
380.694
19.820
-16.272
0
3.548

Forrás: DMJV Közgyűlésének 105/2005. (V. 26.) Kh. határozata a Debreceni Vagyonkezelő Rt. 2004. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról

A város kulturális gazdaságának vizsgálata során feltehető az a kérdés,
hogyan járulnak hozzá mindezen szervezetek a Debrecen eladhatóságának javításához, a település marketingmunkájához (Kozma, 2002).
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A közvetlenül az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezetek döntő
mértékben a helyi lakosság igényeit, elvárásait elégítik ki. A középfokú oktatási
intézmények közül ugyanakkor ki kell emelni a város több iskolájában is folyó
kéttannyelvű képzést, amely gyerekeik megfelelő iskoláztatási lehetősége révén
vonzó lehet a gazdasági élet szereplői számára is. A Városi Könyvtár és a Csokonai Színház látogatói, a Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus koncertjein
megjelenő nézők többsége a debreceni lakosok közül kerül ki. Az utóbbi két szervezet azonban már bizonyos külső marketingmunkát is végez: hazai és elsősorban
külföldi fellépéseik során (például Debrecen testvérvárosaiban) igyekeznek felhívni a figyelmet a hajdú-bihari megyeszékhelyre, és ezzel új látogatókat vonzani
a településre. A Nagyerdei Kulturpark (ez az állatkertet és a vidámparkot foglalja
magában) a célcsoportokat tekintve kettős feladatot lát el: egyrészt a debreceni
családok számára is kikapcsolódási lehetőséget biztosít, másrészt az ide látogató
turisták (elsősorban iskolai csoportok) is nagy számban keresik fel.
A Debreceni Vagyonkezelő Rt. kultúra szempontjából fontos tagvállalatai
működésük során szintén a lakosságot és a turistákat tekintik célcsoportjaiknak.
A Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft és a Debreceni Városi Televízió Kft.
elsősorban az önkormányzat kommunikációs munkájában (azon belül is főleg a
PR tevékenységben) játszik fontos szerepet. Az előbbi által kiadott Debrecen
című hetilap, illetve az utóbbi által készített műsorok (a hétköznapokon jelentkező Napszemle hírműsor, Siker gazdasági magazin, Esti Közelkép közérdekű
magazinműsor és a különböző tematikus műsorok) a város lakosságának a minél teljesebb informálását, és bizonyos esetekben a véleményének kikérését
tartják legfontosabb feladatuknak.
Összegzés
Tanszékünk oktatói még csak a közelmúltban kezdtek hozzá Debrecen
kulturális gazdaságának vizsgálatához, így tudományos eredményeink ezen a
téren még viszonylag szerények. Ennek ellenére úgy gondoljuk, s a fenti
elemzések alapján megállapíthatjuk, hogy Debrecen kulturális gazdasága egyre kiemelkedőbb szerepet játszik a város életében. A város gazdálkodásának
leggyorsabban növekvő része, Debrecen városfejlesztési koncepciójában minden más ágazatot megelőző helyen szerepel és továbbra is az első számú versenyképességi tényező marad.
Különös jelentőséggel bír a város életében a felsőoktatás. Direkt hatásként
a város legnagyobb költségvetésével rendelkező, legnagyobb foglalkoztatója a
Debreceni Egyetem. Áttételes hatása még jelentősebb. Vonzáskörzete kiterjed
Északkelet-Magyarország területére, végzett hallgatói jelentik a szellemi tőkét
ebben a régióban. A hallgatók nem csupán a képzés időszakában pezsdítik meg
a város életét, hanem a végzés utáni elhelyezkedésükkor is keresik az alma
mater közelségét. A diplomás munkavállalók jelenléte kiemeli a környezetéből
a várost, a „hagyományos kulturális szolgáltatásai” révén a régió kulturális
központjává teszi Debrecent.
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Debrecen kulturális gazdagsága az elmúlt századokban is mindig a legfontosabb városképző funkciónak számított. Az elmúlt időszakban bekövetkezett
minőségi jellegű változások azonban sokrétű kulturális gazdaságot alakítottak ki
a településen. Mára már bizonyossá vált, hogy mindez hozzájárult a város versenyképességének erősödéséhez, emelkedett a kvalifikált munkaerő száma, s
fejlett – talán már a tudás-alapú társadalomra jellemző - gazdasági ágak jelentek
meg a város gazdaságában. Debrecen életében a kulturális gazdaság már ma is a
legfontosabb dinamizáló elem, s a városversenyben való helytállás első számú
tényezője. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy egy város kulturális
gazdagságát és gazdaságát csaknem lehetetlen szétválasztani. Írásunkkal az volt
a célunk, hogy a szakmai figyelmet ráirányítsuk a városok fejlődésében és sikeres működésében egyre nagyobb szerepet játszó kulturális gazdaságra, amely
meggyőződésünk szerint a jövőben a társadalomföldrajz – azon belül kitüntetetten a településföldrajz – egyik központi vizsgálati témája lesz.
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A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG IDEGENFORGALOMI FEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓJÁNAK TAPASZTALATAI

SÜTŐ LÁSZLÓ1 – SZEPESI JÁNOS1 – PRISTYÁK ERIKA1 –
KÓKAI SÁNDOR1 – HANUSZ ÁRPÁD1

Bevezetés, célkitűzés
Egy térség sikeres turisztikai szerepléséhez ma már kevés a kiemelkedő
természeti vagy kulturális érték megléte. Még az egyedi attrakciókkal rendelkező területeken is szükséges a vonzótényezők integrálása egy jól megtervezett
stratégiába, amelynek hasonlóan fontos eleme a célcsoport igényeihez igazodó
fogadókészség megteremtése, megújítása.
A idegenforgalomban való sikeres részvétel feltétele az ezredfordulótól a
turizmus regionális szerveződésének új megközelítése a célterület-, vagy más
néven desztináció-menedzsment (Puczkó L. – Rátz T. 2001). Azaz turisztikai
fejlesztések célja az adott régió, mint a változó igényekhez rugalmasan igazodó,
a helyi értékeket és legmodernebb szolgáltatásokat ötvöző komplex turisztikai
kínálati egység megteremtése.
A fejlesztésekhez szükséges stratégia megtervezésének fontos eleme a szakszerűen elkészített kistérségi turisztikai koncepció. Ennek tartalmaznia kell a
térség turisztikai kulcspiacának feltárására és megerősítésére irányuló helyzetfeltárás eredményeit, valamint a kistérségi infrastruktúrafejlesztésre, a turizmushoz
akár csak részben is kapcsolódó partnerek közötti együttműködés kialakítására,
valamint a térségmarketingre kialakított stratégiai programjavaslatait.
Az összefogással megvalósított közép- és hosszú távú komplex fejlesztési
terv különösen az elmaradott – ugyanakkor kedvező környezeti állapottal, változatos természeti, kulturális értékekkel rendelkező – kistérségek számára lehet
a hátrányos helyzet leküzdésének egyik fontos alapeleme. Fontos azonban leszögezni, hogy a jelenlegi lokális, települési kezdeményezésekkel szemben
bármely kistérségnek egységes turisztikai arculattal és azt megvalósító komplex
programsorozatokkal kell megjelennie az idegenforgalmi piacon, mert csak így
tudja felvenni a versenyt a versenytárs térségekkel (Hanusz Á. 2002).
Tanulmányunkban, a mátészalkai Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás
számára 2005 nyarán elkészített turisztikai koncepció kimunkálásának fontosabb tapasztalatait foglaljuk össze. Természetesen nem célunk a koncepció
teljes ismertetése, inkább az adottságok kiértékelésére megfogalmazott javaslatainkat kívánjuk bemutatni. Reményeink szerint ezek hozzájárulhatnak a vonzerők turisztikai értékelésének elvi-módszertani továbbgondolásához.
1

Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszék

Sütő László – Szepesi János – Pristyák Erika – Kókai Sándor – Hanusz Árpád

A felhasznált módszerek
A koncepcióban a közép és hosszú távú fejlesztési céljait és a megvalósításukhoz szükséges feltételrendszert vázoltuk fel, a stratégiai program pedig a
középtávra szóló fejlesztési feladatokat tartalmazza. A dokumentum a társulás
döntését hivatott előkészíteni arról, hogy a turizmus milyen szerepet játsszon
közép- és hosszútávon a kistérség életében.
A fejlesztési programok kidolgozásához szükségesnek láttuk a kistérség
adottságainak és jelenlegi turisztikai helyzetének több szintű feltárását. A szakirodalmi adatok begyűjtése után elsőként elvégeztük a kistérség települési adottságainak részletes felvételezését. Ennek részeként terepi kiszállásokat folytattunk, mélyinterjúkat készítettünk az önkormányzatok és a turizmusban résztvevő magánszféra képviselőivel. Ezek alapján kialakítottuk a települések adatbázisát, amelyek az alábbi részekből álltak össze:
 Vonzerőleltár: természeti értékek; történelmi, néprajzi értékek; kulturális,
épített környezeti értékek; tájház, helytörténeti kiállítások; bemutatható
kézműves hagyományok, népi termékek; egyéb értékek;
 Rendezvények: falunap egyedi jellegzetességei; szabadidős tevékenységek
(lovas, vízi sportok, vadászat, horgászat, természetjárás, kerékpáros útvonal-lehetőségek, egyéb, egyesületek); kulturális rendezvények (vallási, zenei, színpadi, egyéb rendezvények, táborok)
 Szolgáltatások: szállásférőhelyek típusa és száma; vendéglátóhelyek típusa
és száma; egészségügyi ellátás, uszoda, strand, sporttelep, Internes elérhetőség, települési honlap, marketinganyagok
Az adatbázis és a terepi tapasztalatok birtokában turisztikai helyzetelemzéseket végeztünk a települések pozícionálására. Ezek alapján meghatároztuk a
kistérségi mikrokörzeteket, ahol a hasonló, vagy egymást kiegészítő adottságok
és szolgáltatások szoros együttműködés kialakítását igénylik. Ezután kerülhetett
sor az adottságok kistérségi szintű leválogatására és integrálására. A turisztikai
tendenciák, és a helyi adottságok ismeretében kétféleképpen osztályoztuk a
fejlesztési lehetőséget:
 melyek azok a kistérségi adottságok, amelyek a közeli idegenforgalmi központokhoz kapcsolódva országos (esetleg nemzetközi) versenyképességgel
is rendelkeznek,
 és melyek azok, amelyek csak regionális jelentőségűek, vagy bizonyos társadalmi rétegek, korosztályok számára továbbfejlesztve lehet nagyobb szerepük.
A kiértékeléshez a települési adatbázisokra pontrendszert képeztünk. A minősítés alapja a vonzerőleltár, a rendezvények és a szolgáltatások helyi, megyeiregionális, vagy országos jelentőségének megállapítása. Ezeket a vonzerőleltár
és a szabadidős tevékenységek esetén egy; három; ill. ötszörös szorzószámmal
láttuk el, a rendezvényeknél pedig egy, öt, ill. tízszeres értékeket alkalmaztunk.
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A dimenzionális szorzótényezők kialakításakor szakirodalmi és saját tapasztalataink alapján azt vettük figyelembe, a szubjektivitás minimalizálása érdekében,
hogy hányszorosa lehet a látogatók száma a különböző szintű vonzótényezőknek, ill. hányféle társadalmi réteget és korosztályt érinthet, valamint azt, hogy
milyen távolságból érkeznek, érkezhetnek rendszeres látogatók. Ehhez járult
hozzá a szolgáltató rendszer kiértékelése, ahol a szállásférőhelyek és vendéglátó
ipari egységek fogadóképessége alapján adtunk egyszerű dimenzió nélküli mérőszámokat, amelyeket a szolgáltató egységek minősége alapján súlyoztunk.
Alaptérképként a kistérség teljes egészét lefedő 1:10 000 méretarányú térképlapok álltak rendelkezésünkre. Ezekről csak a legfontosabb információkat
településhatárok, a közutak, vízfolyások) AutoCAD Map szoftverrel kerültek
digitalizálásra. Ezek alkalmasak voltak a gyalogos, kerékpáros turistautak tervezéséhez is. A települési adatbázis és a településhatárokat tartalmazó alaptérkép
összekapcsolása MapInfo programmal történt, ebből készültek a különböző jellegű adottságokat (természeti, kulturális, stb.) szemléltető tematikus térképek. Ezek
alapján körvonalazatók a középtávon rendelkezésre álló vagy mozgósítható adottságok. Jól szemléltetik az erőforrás hiányos területeket, és turizmus arányának
növeléséhez szükséges fejlesztéseket (szállás, étterem, turista útvonalak stb.).
A koncepcióval párhuzamosan kidolgozott stratégiai program felvázolja a
célpiramist és a megvalósítás feltételrendszerét. A részletezett alprogramokban
minden település megjelenik több turisztikai termékcsomag mellett, ahol lehetőséget látunk a megvalósításra. Így érhető el az, hogy a turisztikai fejlesztésekből
a kistérség elmaradottabb települései is részesülhessenek, s a kistérség egésze
élhessen az idegenforgalom adta felzárkózási lehetőségekkel.
A turizmus helyzete a mátészalkai kistérségben
A mátészalkai kistérség a turizmust illetően a megye kistérségeinek rangsorában a végén helyezkedik el annak ellenére, hogy a kistérségben van olyan
település, amelyik turisztikai szempontból célterületnek számít. A 2005. évi
adatok alapján a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak országos forgalmából 0,0285 %-kal részesedik, ezen belül az országos átlagnál alacsonyabb
a külföldi, és magasabb a belföldi forgalom aránya. A megyei forgalomból
2,58 %-kal részesedik. A kistérség részesedése a megyei turisztikai bevételekből jelenleg alig 1 %-ra becsülhető (1. táblázat).
A kistérség turizmusának fő jellemzői: az átutazó és a kiránduló forgalom
túlsúlya, az erős szezonalitás és területi koncentráció. Alacsony a fajlagos költés, a turizmust szolgáló létesítmények fenntartási nehézségekkel küszködnek.
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1. táblázat. A mátészalkai kistérség súlya a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmából, megyei, régiós és országos adatokkal (fő, 2005. I-VI. hó)
Év
Mátészalkai kistérség
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Észak-Alföldi Régió
Magyarország

Forgalom (vendégéjszaka)
Összesen

Külföldi

Belföldi

2 228

136

2 092

86 060

20 915

65 145

583 593

218 314

365 279

7 804 859

4 403 182

3 401 677

(Forrás: KSH, Magyar Turizmus RT Észak-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóság, 2005)

A turizmus eddigi spontán alakulása nem segítette elő a kistérség nagy részének integrálását. A turisztikai vállalkozások közötti együttműködési készség
gyenge, elégtelen az irányítási és a marketing tevékenység, a tevékenységek
összehangolásának nincs gazdája. A turizmust érintő célok és feladatokat nem
fogalmazták meg egyértelműen és nem rendelték megfelelő szervezethez. Bár a
turizmus több települési szervezet keretében helyet kapott, a hatékony működést
biztosító, összehangolt turisztikai intézményrendszer kialakítása indokolt lenne,
megoldandó feladat. Sok tartalék rejlik a köz- és a magánszektor együttműködésében is, amelynek mozgósítása egyben a turizmus sikeres fejlesztésének is
alapfeltétele lenne.
A kistérségi települések intézményellátottsága még több hiányosságot mutat. Az alapellátáshoz tartozó egészségügyi szolgáltatások, a turizmust is kiszolgáló Internetes lehetőségek, valamint a programokhoz szükséges színterek minősége és mennyisége a települések többségében (16 db) a súlyozott kiértékelés
szerint az átlagosnál alacsonyabb a színvonalú, ez is erősíti a mikrokörzetekben
kialakítandó összefogások szükségességét.
A kistérségben található turisztikai vonzerők változatossága, valamint a turizmus működtetési feltételeinek kialakításában rejlő tartalékok ugyanakkor a
jelenleginél előkelőbb helyre predesztinálják a turizmust a kistérség életében,
illetve jelentőségét a hazai turizmusban. E lehetőség kihasználásához azonban
elengedhetetlen a fejlesztés, ugyanis a kistérség vonzerői jelenlegi állapotukban
jobbára helyi jelentőségűek, rájuk alapozott, nemzetközi vagy országos jelentőségű komplex és versenyképes turisztikai termék nincs.
Legjobb helyzetben Mátészalka után Nagydobos, Nyírkáta és Nagyecsed és
Jármi van, azaz egyedül a Holt-Szamos mikrokörzetben nincsenek megfelelő
szolgáltatások. Mivel értékeiben kiemelt terület, ezért az alapellátás mindenképpen fejlesztendő. Vaja közepes helyzete, ha valóban turisztikai központi
szerepkör ellátásában gondolkozik, mindenképpen javítandó.
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A Mátészalkai kistérség tervezett turisztikai mikrokörzetei
A kistérség térszerkezeti helyzete és adottságai alapján az összes településre kiterjedő fejlesztések mellett megfogalmazhatók olyan mikrokörzetek, amelyek települései hasonló helyzetben a turizmus szempontjából. Ezért megfogalmazhatók egyenként, a mikrokörzetek arculatának leginkább megfelelő elsődleges turisztikai funkciók is. Ezeket kell minél jobban felfejleszteni, mint az adott
mikrokörzet idegenforgalmi kulcsprogramját. Erre, az egyedi arculatot adó elsődleges funkcióra építhetők fel a kapcsolódó programok, a nagyobb központoktól
(Mátészalka, Nagyecsed, Vaja), az alközpontokon (Kocsord, Mérk-Vállaj,
Nyírkáta-Nyírmeggyes, Ópályi) keresztül a kistelepülések összefűzésével alakítható ki a települések egymást kiegészítő komplex turisztikai programcsomagja, a
kistérség egységes arculata.
A közlekedésföldrajzi helyzetből adódóan és a adottságok felmérésével, lehetőségek megismerésével 6 turisztikai mikrokörzetet javaslunk kialakítani:

1. ábra. A mátészalkai kistérség tervezett turisztikai mikrokörzetei
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1. Holt-Szamos turisztikai mikrokörzet:
Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, Kocsord, Ököritófülpös, Rápolt. Ezen településeket a Holt-Szamos és árterének természeti értékei kötik össze.
2. Szamos-Kraszna turisztikai mikrokörzet:
Nagydobos Nyírparasznya, Ópályi, Szamoskér, Szamosszeg. A kistérség
északi részében, a Szamos és a Kraszna árterén elhelyezkedő települések
3. Vajai-tó turisztikai mikrokörzet:
Jármi, Kántorjánosi, Őr, Papos, Vaja. Vaja vonzás és hatáskörzetébe tartozó
települések. Természeti és kulturális értékekben is gazdag mikrokörzet.
4. Nyírségi turisztikai mikrokörzet:
Hodász, Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírmeggyes. Ez a terület a Nyírség homokformáiban gazdag, változatos domborzatú területe. Terepadottságai a
természetjárás lehetőségét hordozzák.
5. Ecsedi-láp turisztikai mikrokörzet:
Fábiánháza, Mérk, Nagyecsed, Tiborszállás, Vállaj. Az egykori Ecsedi-láp
peremén elhelyezkedő települések, egy részletének visszaállításával, a lápi életmód bemutatásával és a sváb hagyományok továbbéltetésével szerepel.
6. Mátészalka turisztikai mikrokörzet:
A kistérség egyetlen jelentős városa, amely betölti központi szerepkörét,
vonzereje és adottságai okán turisztikai szerepe is kiemelkedő.
Az adottságok kiértékelése
Természeti és kulturális értékekre alapozott turizmus
A hazai természetjárás számára a kistérségnek éppen a csendes, nyugodt,
„érintetlen” állapota jelenti a vonzerőt. Ez többféle turisztikai forma fejlesztéséhez teremt lehetőséget.
A helyi védettségű területek, védett objektumok és a természetközeli környezet az ökoturizmus kialakításához kínálnak kedvező feltételeket. Ebből
azonban országos mércével nézve csak a Szamos és árterének egyes részleteinek gazdag állatvilága lehet jelentős, egyébként a természetvédelem iránt érdeklődők, szervezett természetbarátok és iskolai csoportok részére tervezett
madárlesek, egyéb geomorfológiai és élővilág feltáró túrák csak regionális vonzótényezőnek számítanak.
A természeti értékek jelentőségének feltárása sajátos képet mutat (2. ábra).
A Vajai-tó környéke és az egykori Ecsedi-láp peremi területek rendelkeznek
csak kiugró értékkel. Ezek ismertsége, vonzereje a legnagyobb. Második körbe
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tartoznak a Szamos, Holt-Szamos települései, amely azonban nem az érték
másodlagos jelentőségének, mint inkább annak köszönhető, hogy vonzereje
még kisebb, mint az előbbi két természeti objektumnak. Megfelelő marketinggel azonban az előző kettőhöz hasonló jelentőségre tehet szert. A legkevesebb
természeti kinccsel rendelkező 10 település jól láthatóan a folyók és a Vajai-tó
közötti kevésbé vonzó, de pont emiatt mezőgazdaságilag valamivel jobb adottságú résszel esik egybe, ahol inkább a hagyományos agrártermékek (meggy, tök
stb.) és pl. a lovaglás lehet vonzótényező. Magyarország mintamodell lovasturisztikai programja alapján is meghatározó szerepe lehet a térségnek: részese
lehet nemzetközi túraútvonalnak, országos és nemzetközi jelentőségű komplex
lovasturisztikai és oktató bázis alakítható ki, s csatlakozhat a régió lovas bázisaihoz, ahol az első számú vonzerő a lovaglás (túra-, gyógylovaglás, fogathajtás,
stb.), a lovas szolgáltatás (oktatás, szállás, programok stb.) valamint a „szabadság érzete” (Lóska J. 2002).

2. ábra. A kistérség településeinek természeti értékei súlyozott pontérték alapján
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A kulturális vonzótényezők jelentőségének kiértékelése alapján is látható
Mátészalka kiemelkedő szerepe (3. ábra). A közvetlenül utána következő, még
megyei, esetleg regionális szinten jelentősnek minősíthető kategóriában Vaja,
Kocsord, Nyírkáta és Géberjén található. Azonban ezek egy része jelen állapotában turisztikai szempontból nem, vagy csak korlátozottan hasznosítható. Ilyen pl.
a géberjéni Jékey-kúria, amelyben oktatási intézmény működik, vagy ilyenek a
meglévő néphagyományok, kézműves vagy agrártermékek. Különösen igaz ez a
középső csoport tagjaira, amelyek a súlyozás alapján ugyan rendelkeznek egynél
több, legalább megyei szintű kulturális értékkel, azaz turisztikai fejlesztéseknél
ezekre lapozhatnak. Jól mutatja azonban, egy-két kivételtő eltekintve, az értékek
nem igazán egyedi mivoltát, hogy a települések több mint fele (14) általában nem,
vagy maximum egy megyeinél jelentősebb értékkel rendelkezik, azaz önálló
turisztikai termékké nehezen alakíthatók. Általában ezek is csak potenciális lehetőséget jelentenek, s közös programok szervezésével aknázhatók ki.

Mátészalka

3. ábra. A kistérség településeinek kulturális értékei súlyozott pontérték alapján
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Éppen ezért turisztikai szempontból a természeti kulturális, és épített környezeti értékek, egyenként nem jelentkezhetnek, viszont felfűzésükkel tartalmas
túraútvonalak alakíthatók ki. Az ehhez szükséges jelzett turistautak, tanösvények kiépítése, térképek, túrafüzetek elkészítése még várat magára. A domborzat és a növényzet változatossága, ugyanakkor a kis szintkülönbségek és a jól
járható dűlőutak a gyalogos és a kerékpáros természetjáró szakágaknak is lehetővé teszik a megjelenését. A túrázás, a szép környezetben eltöltött idő közösségépítő hatásán felül, az emberi egészséget is szolgálja. Ehhez az alábbi feladatokat kell megvalósítani:
 Túraútvonal kijelölés a kistérségen át, az Alföldi Kék Túra útvonalához, vagy a
Móricz Zsigmond túrához kapcsolódóan és ezek rendszeres karbantartása, (melyek most a kistérségben csak Vaját érintik).
 Túravezetői tanfolyamok szervezése a Főiskola és a Megyei Természetbarát
Szövetség közreműködésével.
 Kistérségi természetjáró szervezetek kialakítása, rendszeres programok és
kapcsolatépítés más térségek természetbarát szövetségeivel.
 Túramozgalom kialakítása: pl. Lápi portya néven, jelvénnyel, útvonalvezetővel.
Jelenleg azonban nincsenek kiépítve az ökoturizmus (szelíd turizmus) működéséhez a helyi viszonyoknak megfelelő rendszer. Hiányoznak a szakmailag
kidolgozott túraútvonalak, tanösvények, amelyek a vizes élőhelyek jellegzetességeit (élőhelyek, gazdálkodás, kultúra, hagyományok) mutatják be. Ezekhez
olyan útvonalakat kell kijelölni, amelyek könnyen követhetőek, 4-5 óra alatt
bejárhatóak, és koncentráltan gyűjti össze a lehető legtöbb értéket, minél több
értéktípusból. Szervezett túrák keretében általános és középiskolás tanulók számára rendhagyó tanórák valósíthatók meg.
A turisztikai utak csomópontjaiban 3-4 komplex turisztikai központot lehetne
kiépíteni, amelyek már megfelelnek több szakág igényeinek is. Szállást és pihenőhelyet biztosítanak a lovasok számára, akik otthagyhatják lovaikat hosszabb
gondozásra és átszállhatnak, pl. kerékpárra, vagy gyalog eredhetnek egy tanösvény megismerésére, esetleg a közeli vízfolyáson evezhetnek tovább. Ezekben a
25-30 főt (egy iskolai osztályt, vagy egy természetbarát egyesületet) befogadó
szállásférőhelyet kell kialakítani. Itt már szükséges az előbbieken túl főzési lehetőség megoldása, villany, kölcsönzési lehetőség, kerékpáros javítóműhely, lovas
kiképző és tanuló központ, sőt vásárlási lehetőség a fogyóban lévő készletek pótlására. Ez utóbbiaknak már szerves kapcsolatban kell állni egymással, hogy a
lovak cseréje, a kölcsönözhető járművek állapota kielégítő legyen.
A turistabázis és komplex turisztikai központ kialakítására pedig igénybe
kell venni a hagyományos lakó- és gazdasági épületeket, így kapcsolva a természetjárást a falusi turizmus programjaihoz. A természetközeli állapot megőrzése
a turistabázisok és pihenők környezetében továbbra is fontos feladat, ezért a
343

Sütő László – Szepesi János – Pristyák Erika – Kókai Sándor – Hanusz Árpád

rendszeres hulladéktárolást, szemétszállítást, valamint szennyvízelvezetési feladatokat, valamint a környezet rendben tartását az üzemeltetőknek és a településeknek együttesen kell megoldaniuk.
A jelenlegi szabadidős tevékenységek jelentőségének megítélése sajátos képet mutat. Itt nemcsak az egyedi szabadidős tevékenységeket, hanem azok sokszínűségét is hangoztattuk. Így kerülhetett Mátészalka és Vaja után a következő
kategóriába Szamosszeg, Kocsord, Nagyecsed, mert mind a vadászat, mind a
horgászat, mind a természetjárás, mind pedig az egyéb szabadidős tevékenységek és civil csoportok irányában aktívnak mutatkozik. Ugyanakkor azonban
nem felejthető el, hogy egy-egy szabadidős tevékenységben, a kevésbé sokszínű
lehetőségekkel rendelkező települések is jelentős szereppel rendelkezhetnek,
mint pl. a nyírkátai Gólyaszállás, vagy a paposi Fülöp-tanya, Mérk-Vállaj lovas
szolgáltatásai. A közepes jelentőségűnek ítélt településeken ehhez kell még
társítani egyéb tevékenységeket, hogy a vendégeknek mind teljesebb programokat tudjanak biztosítani.
A szabadidős programok szervezését és tárgyi feltételrendszerének kialakítását a hazai non-profit, és profitorientált pályázati rendszerek is segítik, különösen hangsúlyt helyezve az ifjúság környezeti nevelését célzó programokra,
turisztikai táborok, erdei iskolák kialakítására. Ezek a programok ugyanis mind
hazai, mind nemzetközi téren növekvő népszerűséget mutatnak. Egyre több
ilyen jellegű iskolai, ill. családi igénnyel találkozunk, ahol elvárják a gyermek
felé valamilyen szintű ismeretanyag átadását a nyári tábor keretein belül (Komáromi P. 2002). Erre a kistérségben megvannak a megfelelő adottságok, és
magasabb prioritásuk azért is előnyös, mert az így megjelenő programokat,
olcsóbb szállásokat a belföldi üdülő-, pihenőturizmus is ki tudná használni.
Rendezvények kiértékelése
A rendezvények kiértékelése fontos tanulságokkal szolgálhat (4. ábra). Ezek
jelentőségének megítéléséből Mátészalka mellett Vaja, Ópályi, Mérk és Vállaj
emelkedik ki. Utóbbi három település nem szerepel a potenciálisan fellehető értékekkel rendelkező települések élmezőnyében, ennek ellenére a meglévő értékekből jó szervezőkészséggel, marketingtevékenységgel a kistérségből kiemelkedő
rendezvényeket szerveztek. Ez arra enged következtetni, hogy elég egy-két egyedi érték, ha ez párosul megfelelő hasznosítási ötlettel, lelkes szervezőgárdával,
akkor regionális jelentőségű fesztiválok megrendezésében is jeleskedhet. A következő kategóriába tartozó Nagyecsed, Nyírmeggyes, Őr, Ököritófülpös meglévő jó adottságainak köszönheti, hogy a kistérségen túlmutató rendezvénnyel, vagy
csoporttal rendelkezik (pl. ököritófülpösi Fergeteges táncegyüttes), ám ezek felfejlesztése még várat magára, hiányzik belőlük az igazi átütő erő.
Az alsó két kategóriába tartozó 17 település, inkább részszolgáltatásokkal
kapcsolódhat a meglévő programokhoz, vagy olyan turisztikai szolgáltatások
kialakításában kell gondolkozzanak, amelyek nem fesztiválszerűek, hanem a
344

A mátészalkai kistérség idegenforgalomi fejlesztési koncepciójának tapasztalatai

meglévő adottságok jelentősebbjeit kiválasztva, az év nagyobb részében eladható turisztikai terméket jelentenek (pl. Nyírkáta, Papos – lovasturizmus, Tiborszállás, Szamosszeg, Fülpösdaróc – ökoturisztikai táborok stb.).

Mátészalka

4. ábra A kistérség rendezvényeinek turisztikai jelentősége
A kistérség sajátos kulturális értéke, amely már rendezvényekhez kapcsolódva is megjelenik s nemzetiségi és tájjellegű gasztronómiai hagyományai.
Ezek alkalmasak arra, hogy a turista élményét gazdagítsák és megelégedettségét
fokozzák a térségben. A vendéglátáshoz azonban szükséges központi koordinációval is segíteni, és helyi termékeket megjeleníteni, az alábbi módon:
 speciális például a bio- és vegetáriánus ételeket (pl. aszalványok, lekvárok:
meggy, szilva, stb.) a helyi adottságokhoz igazodva megjeleníteni
 a szatmári szilva és egyéb minőségi pálinkák kulturált fogyasztásának viszszaállítása, a fiatalok, második korosztály körében történő kulturált fogyasztásának népszerűsítése.
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 Csárda típusú éttermek hálózatának kialakítása az utak mentén és az üdülőhelyeken. Ehhez javasolható egy egységes arculat meghatározása, tájjellegű éttermek kialakítása és étlapok összeállítása, a hangulatos - és a városképet javító - kerthelyiségek létesítése.
 Továbbképző tanfolyamok és nyelvtanfolyamok szervezése az éttermek
dolgozói számára. Gasztronómiai díjak bevezetése és évenkénti odaítélése a
turisták körében legsikeresebb éttermek számára, valamint a gasztronómiai
hagyományok korszerű táplálkozás követelményeit figyelembe vevő felelevenítésére és továbbfejlesztésére.
A meglevő értékek célzott bemutatása, megismertetése csak jól szervezett
fesztiválok keretében történhet meg. Erre alapozva érhető el, hogy az ott résztvevők később, már akár a fesztiváloktól független időpontokban is idelátogassanak, az ott megszerzett élményeikre alapozva. Ehhez mindenképpen szükséges a meglévő fesztiválok tovább éltetése és bővítése (Aratófesztivál, Meggyfesztivál, Ökofesztivál, Strudlifesztivál, Tökfesztivál, Várfesztivál), új a hagyományokra alapozott versenyek és fesztiválok megteremtése, a meglévő és a
tervezettek kistérségi összehangolása, az időpontok koncentrálása, és ehhez
egységes kistérségi marketing kialakítása.
Az idegenforgalom döntő többsége a fejlesztéseket követően is Vajára, Mátészalkára (Kocsordra), valamint Nagyecsedre koncentrálódik, de több lehetőséget biztosít az eddig „nyugvó településeknek”, akik számtalan helyi és kapcsolódó szolgáltatást nyújthatnak a jelentősen megnövekedett idegenforgalmú
térségnek. A szolgáltatások és rendezvények megfelelő kistérségi pozicionálása
nem vetélytársakat, hanem egymást segítő turisztikai attrakciókat állíthat elő, az
adottságok megfelelő fejlesztésével és a vonzerők feltárásával.
A kistérség legfontosabb turisztikai funkcióinak pozícionálása
A Mátészalkai kistérségről kialakult kép alapvetően, egy természetközeli állapotú területet tár elénk. Ezért a turisztikai programban továbbra is erre a nyugodt, stresszmentes környezetre alapozott fejlesztéseket kell előtérbe helyezni,
hogy megerősödjön ez az alapvetően pozitív kép a minőségi turisztikai szolgáltatások oldaláról is (utazás, szállás, étkezés, programok, információközvetítés
stb.). Ehhez a térségmarketinget kell kialakítani, személyi és tárgyi feltétrendszerét megteremteni, országos és nemzetközi fórumokon megjelenni. A megfelelő szlogen (pl. „Lápi portyán a Szatmárban!”) és jelkép (pl. Ecsedi-láp, vagy
Holt-Szamos tájkép, csikászok által használt eszközök, gasztronómiai termék),
az informatika adta lehetőségek kihasználása segíthet az ismertség kialakításában, az egyedi arculat kihangsúlyozását megteremtő kommunikációban.
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Összességében a célok elérésének leginkább célravezető útja olyan exkluzív turisztikai termék kifejlesztése, amely a kistérség turizmusát teljes egészében fenntarthatóvá teszi, a fejlesztési politikában prioritást adva az olyan komplex termékek létrehozásának, amelyek a kistérség egyedi vagy sajátos vonzerőin
alapulnak és van is rájuk kereslet. A máshol is megtalálható megoldások átvétele, és csak a tömegturisztikai termékek létrehozása esetén egyedül az árakkal
lehet versenyezni, ami veszteséget jelent. A hazai és nemzetközi versenyképesség is leginkább ily módon érhető el. (Ferner, F. K. 1994; Hanusz Á. 2002).
A fenti kritériumok alapján a kifejlesztésre javasolt turisztikai termékek köre a következő:
 arculatformáló, exkluzív turisztikai termékek (az öko-, a kulturális, a
sport-, a hivatás-turizmus);
 egyéb, komplex turisztikai termékek (falusi turizmus, természetjárás, vadász-, horgász-, kerékpáros, ifjúsági és 3. korosztályi turizmus);
 színvonalas rész szolgáltatások kifejlesztése a kiránduló forgalom gazdasági hozamának növelése, illetve a különösebb vonzerővel nem rendelkező falvak turizmusba való bekapcsolódásának elősegítése érdekében.
A Mátészalkai kistérségben már működő turisztikai rendezvényeket, szervezeteket kell hogy kiegészítse a felsorakozatott turisztikai termékek megvalósítása. Mindezek együttesen eredményezhetik a térség vendégforgalmának növekedését. Ennek elérésére célszerű koncentrálni meghatározott célcsoportra,
korosztályra, turisztikai termékre, egy-két mikrokörzetre, egy-két jelentősebb
rendezvényre. A fő központoknak és alközpontoknak információs központ szerepkört is be kell töltenie, de minden településen törekedni kell a kistérség öszszes turisztikai lehetőségének bemutatására, illetve a Szatmár-Beregi-síkság
egészéről történő tájékoztatásra.
A települések turisztikai pozíciójának mutató térképen (5. ábra) a különböző
súllyal szereplő alapellátás, vendéglátás, természeti és kulturális értékek és rendezvények összegző kiértékelése történt meg. Ezek alapján látható, hogy az egyes
települések jelenlegi felkészültsége milyen jelentőséggel bír a kistérségben. Világosan kirajzolódik a központi szerepköre mellett sokszínű értékekkel is rendelkező Vaja és Mátészalka a többi települést többszörösen meghaladó súlya (5. ábra).
Kocsord átlagosnál nagyobb jelentősége Mátészalka közelségének is köszönhető,
igaz megvan a kiaknázáshoz szükséges aktivitás is. Nagyecsedet városi léte, a láp
ismertsége teszi jelentősebbé, de turisztikai pozíciója még nem igazán kiforrott.
A középső kategóriába tartozó 9 települést (Szamosszeg, Ópályi, Őr, Nyírmeggyes, Nyírkáta, Mérk, Vállaj, Győrtelek, Ököritófülpös), vagy az átlagosnál
jelentősebb rendezvénye, vagy valamely szabadidős tevékenységek közé sorolható szolgáltatása emel ki. De ezek önmagukban már nem elegendőek a kiugró
turisztikai pozíció megszerzésére. Ehhez mindenképpen a felsorolt települések
összefogása szükséges. Az alsó két kategória 13 települése, rendelkezhet egyegy kedvező adottsággal, de összességében nincs turisztikai pozíciója. A már
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jobb helyzetben lévő települések felelőssége is, hogy számukra megtalálják
azokat a rész szolgáltatásokat, amelyekkel megerősíthetik a kistérség turisztikai
jelentőségét, hozzájárulhatnak a vendégforgalom növekedéséhez, miközben ők
is részesülnek annak hasznából.

Vaja

Mátészalka

5. ábra. A települések turisztikai pozicionálása az összesített súlyozott pontértékek alapján
A koncepció kidolgozása során többször előkerült célcsoportok tekintetében javasolt az ifjúsági korosztály megcélozni. Ezt munkánkban az általános
iskolás gyerekektől egészen 35 éves korig számítjuk, kiegészítve a kisgyerekes
családokkal is. A fiatal korcsoportot azért tartjuk döntően fontosnak, mert a területhez való érzelmi kötődésük később olyan vendéggé teszi őket, akik a magasabb
költéshányadú szolgáltatásokat is igénybe veszik (vendégforgalom építés).
Ugyanakkor egy fiatalnak kevesebb kötöttség és több látnivaló kell, még kevésbé igényes a szálláshelyek és a szolgáltatások minősége iránt, ezért az ő bevonásuk kedvező a turisztikai alapfeltételeket még éppen kiépíteni kívánó kistérség esetén. A helyi hagyományok felelevenítése lehetővé teszi további célcsoportok bevonását: a családi, a baráti, a munkahelyi közösségeket és a harmadik
generáció tagjait. Ők azonban már igényesebbek, számukra jobb minőségű
szolgáltatás szükséges, a családoknak több szervezett program, esetleg külön
foglalkozás a gyerekkel.
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A kidolgozott projektek a kistérség egészét a falusi turizmus keretein belül
fogják össze. A programcsomagok szerves összekapcsolását az indokolja, hogy
a falusi turizmus számára kialakítandó szolgáltatások jól kiegészíthetők az
ökoturisztikai programokkal, tartalmas üdülést biztosítva a vendégek számára.
A térségben a falusi turizmus tág értelemben történő tájjellegű, sajátos megvalósítására is esélyes. Ehhez minőségi javítás szükséges nemcsak a falusi szálláshelyek, magánszállások kialakítása terén, hanem a hagyományok bemutatása és
kipróbálása, a népi ételek, gasztronómiai sajátosságok kiaknázása, és programcsomagok összeállítása terén. Ezekhez szorosan kapcsolódhatnak a fesztiválok.
Az ökoturizmus keretein belül speciális jelleget adhat a Szamosra és a holtágakra, tavakra alapozott fejlesztés, melyet kiegészít a horgászturizmus, vadászturizmus szélesebb körű kibontakoztatása. Mindezek összekapcsolásával a
különböző természetjáró szakágak összefutó útvonalaira és a kialakítandó tanösvényekre alapozva kisebb turistabázisok kialakítása javasolható. A természeti
alapú turizmus egyedi rendezvényeként pl. a Fergeteges sport és táncfesztivál
„Lápi öttusája”, valamint a kialakítandó turistautakra alapozható „Lápi portya”
túra és terepsportfesztivál, túramozgalom emelhető ki. Hosszabb távon a nagy
turisztikai hagyományokkal rendelkező európai országok természetbarát szervezetei, ifjúsági turisztikai egyesületei azok a célcsoportok, akik az aktív, ismeretszerző turisztikai szakágak felé rendelkeznek fokozottabb érdeklődéssel,
ugyanakkor jobban tolerálják a kevésbé kiépített turisztikai szolgáltatásokból
fakadó hátrányokat (de nem a kiépítettség teljes hiányát), az aktív természetjárás „romantikájaként” fogva fel.
A térség gazdag, de egyedileg nem túl jelentős kulturális és néprajzi értékei
köré szerveződve a tematikus látványpark és a hozzá kapcsolódó rendezvények
lehetnek versenyképesek. Erre két központ és két hagyománykör nyújthat igazi
lehetőséget Kiemelkedhet Vaja, a Vay-várkastély és parkja, a Vajai-tóval kiegészítve. A Rákóczi hagyományokra alapozott témapark mellett megjelenő színházi
képzőművészeti, zenei programok, valamint a Vajai-tó felfejlesztendő vízi turizmusa nyújthatnak komplex szórakoztatást. A megfelelő fejlesztések nyomán
közlekedésföldrajzi helyzetéből adódóan Vaja betöltheti a Szatmár kapuja turisztikai szerepkört.
A lápi hagyományokra alapozva egy kisebb terület visszaállítására alapozott kalandturizmus nomád táboroztatás és lápi tematikus park megvalósítása
emelkedhet ki. Az évente megrendezésre kerülő sportversenyek (tájékozódás a
mocsárban minimális felszereléssel, erő és ügyességi feladatok, íjászat, tereplovaglás, kincskeresés stb.) őseink nomád életének bemutatása, kipróbálási lehetőséggel országos elismertséget hozhatnak.
A meglevő és tervezendő fesztiválok csak akkor jelenthetnek húzóerőt, ha
azokat, mint már többször említettük tartalmas részprogramokkal kapcsolják
össze, és esélyt adva egymásnak, időben koncentrált, egységes arculatú megvalósítását tűzik ki célul. A sokszínű, hagyományos ízekben és egyedi étkekben gaz349
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dag kistérségben a gasztronómiai fesztiváloknak jelentős szerepe van, amely
tovább fokozható. Ehhez nélkülözhetetlen az együttműködés, az erők koncentrálása és nem megosztása. Jó lehetőséget jelenthet az éttermekhez kacsolódó tájjellegű Gasztronómiai „élménypark” kialakítása. A meglévő fesztiválok már mind
regionális jelentőségűek, sőt egyesek nemzetközi résztvevőkkel is büszkélkedhetnek. Ilyen a Strudlifesztivál Mérk és Vállaj közös rendezésében, az Aratófesztivál
Ópályin, a Tökfesztivál Nagydoboson, a Meggyfesztivál Nyírmeggyesen.
A koncepció megvalósításától várható eredmények: tudatos fejlesztés révén
megvalósítható a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése a kistérségben, amely kedvező módon egészíti ki a mezőgazdasági és az ipari termelést,
elősegíti a természeti és kulturális örökség védelemmel egybekötött hasznosítását, az elmaradott települések felzárkózását, a lakosság megtartását és gyarapodását, életminőségének javítását. A koncepcióban felvázolt feltételekkel a turizmus gazdasági hozama a kistérségben hosszú távon a bruttó belső termék 4-5
%-át érheti el, és hasonló arányt érhet el a foglakoztatásban is. Tekintettel a
gyenge mezőgazdasági adottságokra és a földrajzi helyzetre, a turizmus gazdasági szerepe a kistérségben „fontos kiegészítő szektor” lehet.
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AZ IPARI BERUHÁZÁSOK VÁRHATÓ
TURISZTIKAI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

SZABÓ GÉZA1

Bevezetés
A turizmus, mint „bizalmi iparág” sok dologra érzékeny és még több dologtól irtózik. Ezek közül az egyik leggyakoribb a környezet károsodása, a környezetszennyezés, a táj sérülése miatt érzett aggodalom, valamint a zavaró, esetleges egészségkárosító hatásoktól való félelem. Az aggódás és irtózás szavak
használata korántsem véletlen, hiszen a turisták, a pihenni, üdülni vágyók alapvetően nem az összegyűjthető tények birtokában döntenek arról, hogy egy-egy
terület környezeti állapotának jellemzői, az ott folyó termelő tevékenységek
hordozhatnak-e veszélyeket számukra, kifejthetnek-e zavaró hatásokat, hanem
érzelmeik, esetleges félelmeik alapján döntenek a „gyanús” terület kifelejtéséről
a turisztikai desztinációik sorából. Ezt az irracionális magatartást lehet minősíteni és ostorozni, ám egyet nem lehet tenni: figyelmen kívül hagyni!
A turista nem környezetvédelmi szakember. Véleményalkotásában – ami
döntően befolyásolja további magatartását – saját élményei kapják a fő hangsúlyt,
amit a barátoktól, ismerősöktől kapott információk, a sajtó, az idegenforgalmi
marketing tevékenység módosíthat ugyan, de teljesen át nem alakíthat2. A turista
egységében minősíti környezetét, annak minden kedvező, de kedvezőtlen jellemvonásaival együtt. Mivel a tevékenység célja a testi-szellemi rekreáció, ezért
bármilyen káros – vagy annak vélt – jelenség, ami a cél megvalósítását gátolhatja,
vagy lehetőségeit csökkenti, az a valós veszélyességénél is jóval nagyobb súllyal
esik latba a „környezetértékelésben”. Ebből összességében elutasító, negatív vélemény is származhat, ami a fogadóterület leértékelődését, a vendégek elmaradását is hozhatja. Ezt a fajta irracionális attitűdöt nem hagyhatják figyelmen kívül a
turizmusból élők sem, hiszen vállalkozásuk jövője, befektetett tőkéjük és munkájuk hozama függhet egy általuk nem befolyásolható külső környezeti hatástól.
Ilyen elutasító magatartásnak alapot adhat egy tervezett ipari nagyberuházás is.
Ennek kedvező, vagy kedvezőtlen hatásainak értékelésénél, nem hagyhatók figyelmen kívül az idegenforgalmi szempontok sem! Tanulmányunkban a 2004. év elején
1

(PhD) Pécsi Tudományegyetem TTK Földrajzi Intézet Magyarország Földrajza Tanszék tanszékvezető egyetemi docense
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kérdőíves kutatási eredményeink (Aubert A. – Szabó G. Baranya vendégkörének felmérése 2001.
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Baranya megyében, a Mecsek-hegység nyugati lábánál fekvő Bükkösd és
Hetvehely közelébe tervezett cementmű építés, és a hozzá kapcsolódó kőbánya
bővítés kapcsán elvégzett idegenforgalmi hatásvizsgálat módszertani jellemzőit és
főbb megállapításait összegezzük. Az értékelés iránti igény a projekt tervezői és a
beruházás vélhető érintettjei részéről egyaránt felmerült. Egy ilyen jellegű hatásvizsgálat több jellemvonása miatt is jelentősen el kell, hogy térjen a más szakágakban megszokottaktól, hiszen a turisztikai és a hozzá szorosan kapcsolódó rekreációs
tevékenységek alanyai, valamint ezen tevékenységek létrehozói, nem tisztán adatszerű ismeretek birtokában ítélik meg tevékenységük helyzetét és várható jövőjét.
A módszertani jellegű összegzés ez esetben azt is jelenti, hogy a terjedelmi
korlátok miatt egyes helyzetelemzési megállapításokat, részletes leírásokat ki
kellett hagyni az összeállításból.
1. Módszerek és a vizsgálati mintaterület
A vizsgálatok abból a célból készültek, hogy a terület jelenlegi turisztikai kínálatát és várható fejlesztéseit kvalitatív és kvantitatív módszerekkel értékeljük, az
értékelések nyomán meghatározhassuk a tervezett beruházás prognosztizálható
hatásait a terület turizmusára. Így az információgyűjtést három körben végeztük el:
1. Mélyinterjúzással empirikus adatgyűjtés a terület turizmusában érdekeltek körében: vállalkozók, vendégfogadók, üdülőtulajdonosok, szakmai
és civil szervezetek, idegenforgalmi szakemberek megkérdezésével. A
felmérés a terület turisztikai kínálatának jellemzőit, a fogadókapacitásokat és a forgalmi adatokat gyűjtötte be, valamint a turizmusban érdekeltek fejlesztési elképzeléseit, jövőképét szondázta.
2. Dokumentum-értékelés, a területre vonatkozó régiós, megyei és kistérségi, települési fejlesztési tervek, programok idegenforgalmi részeinek
az elemzése. Ezek az elfogadott programok a terület idegenforgalmi jövőképének a megrajzolására, valamint a térség idegenforgalmi pozíciójának értékelésére adtak információkat.
3. Szakirodalmi áttekintés, példák elemzése a környezeti hatások és a turizmus kapcsolatrendszeréről.
Vizsgálati mintaterületként - a későbbiekben hatásterületként emlegetve - a
bükkösdi helyszínen tervezett cementmű környezetében lévő településeket választottuk ki.
Elsődleges hatásterületnek (fizikai hatásterület) tekintettük azt a körzetet,
ahol a cementmű üzemi épületei, a bányaudvar és a benne folyó tevékenységek
elsődleges (fizikai) hatásai érvényesülnek. Itt a működés során – tervezett határérték alatti tartományban – kibocsátott zaj, por, füstgázok, rezgések megjelennek, ahonnan a komplexum látható. Ide sorolható még az az övezet is, amelyet az üzem és bánya által gerjesztett anyagforgalom érzékelhetően érint. Ez
utóbbi a közlekedési és szállítási útvonalak mentén fekszik.
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1. térkép. A tervezett cementgyár hatásterülete
Forrás: „Zöld Völgyért” Egyesület
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Ebbe az övezetbe - véleményünk szerint - a tervezett beruházás közvetlen szomszédságában lévő területek sorolhatók, mint Bükkösd és Hetvehely belső településrészei, a közút és vasút mentén fekvő területek Okorvölgy és Helesfa irányában.
Másodlagos hatásterületen (pszichikai hatások körzete) a közvetlen üzemi
hatások nem érzékelhetők – a levegő terhelése már csak műszerekkel mutatható
ki – a többletforgalom terhelése sem jelentős, de az üzem közelében fekvő területekről van szó, ahol a problémák forrása maga a közelség. Az üzem, a bányaterület ott van, nem lehet eltekinteni jelenlététől, megléte, vagy létrehozásának híre
befolyásolhatja elsőként a területen a turisztikai, vagy rekreációs tevékenységekbe
beruházni kívánókat, majd később a vendégeket is. Az első csoportba a turisztikai
termékek előállítóit, a szolgáltatásokat létrehozókat, ill. a területen rekreációs célú
ingatlanokat vásárlókat, építőket sorolhatjuk (vendégfogadók, szálláshely fejlesztők, lovas, kerékpáros programok szervezői, üdülőtulajdonosok stb.), míg a másodikba a napi kirándulóktól az üdülővendégekig igen jelentős létszámú csoportok tartozhatnak. Ezt a külső gyűrűt az érintetteket tömöríteni kívánó „Zöld Völgyért” Egyesület térképein (1. térkép) szereplő 10 km-es sugarú körig tágíthatjuk,
jórészt lefedve a vidékfejlesztési célból még a 90-es évek végén létrehívott Zöld
Völgy Kistérséget. A kistérség 20 települést, ill. településrészt foglal magába a
Zselicbe tartozó Ibafától, a Baranyai-Hegyhát területén fekvő Bakócán át egészen
a Bükkösdi- völgy déli kijáratában fekvő Cserdiig, vagy a Jakab-hegy lábánál
lévő Cserkútig áttekintve a terület egymástól legtávolabbi falvait.
A hatáselemzés során elsőként a megismerhető tényeket és terveket gyűjtöttük össze a térség turizmusáról. Mindezek bemutatják, hogy milyen az ágazat mai
jelentősége a környező településeken, milyen sajátos jellemvonásai emelhetők ki,
valamint felvázolhatóak a jövő fejlesztési irányai is a meglévő tervek alapján.
2. A Zöld Völgy kistérség turizmusának helyzete és kapcsolatai
2. 1. A kistérség helye, szerepe Baranya megye turizmusában
A Zöld Völgy Kistérség vonzerő ellátottságát vizsgálva Baranyán belül
utalnunk kell Magyarország 1997-ben elkészített vonzerő leltárára3. A valamennyi településre kiterjedő – és azóta is egyedülálló - felmérés egyik legfőbb
tanulsága az volt, hogy még az azonos tájegységbe tartozó települések között is
egészen meglepő különbségek vannak idegenforgalmi attrakcióik számát és
erősségét tekintve. Pedig turisztikai terméket ott esélyes létrehozni, ahol erre
megfelelő számú és vonzású attrakció áll rendelkezésre. A vonzerő ellátottság
területi vizsgálatainak tapasztalatait elsőként az 1998-ban készített „Baranya
megye Idegenforgalmi Fejlesztési Koncepciója” megnevezésű tervben alkalmazták. A területi elemzések nyomán négy olyan jelentős vonzerőkkel rendel3

Országos Vonzerőletár 1997. Magyar Turizmus Rt. www.hungarytourism.hu
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kező térség rajzolódott ki a megyében, amelyek jelenleg is már a turizmus fogadóövezetei, de a fejlesztések gócterületeiként is értelmezhetők. Ezeket a jelentős
attraktivitású területeket a turisztikai vonzerőkben szűkölködő övezetek veszik
körbe, helyenként választják el.
A kiemelkedő attraktivitású területek:
1. Pécs-Mecsek (a régióban is egyedülálló vonzáscentrum Péccsel, a
Nyugat-Mecsek Orfűvel, Abaligettel, de Kővágószőlőssel, Bodával
és Cserkúttal együtt, valamint a Kelet-Mecsek tájegysége a délről
kapcsolódó Zengőalja településeivel);
2. A Villányi-hegység tágabb környezete (Siklóssal, Villánnyal és a
borvidék falvaival, valamint a kiemelkedő erősségű vonzerőkkel felvértezett Harkánnyal);
3. A Dunamente (Bóly-Mohács és a környező, a Duna-Dráva NP-hez
csatlakozó települések)
4. Speciálisan a természeti és a tradicionális (kulturális-örökség) vonzerő körben jó potenciális adottságokkal rendelkező Ormánság,
Drávamente települései.
A felsorolás is világosan jelzi, hogy a hatásterület jelentős része benne van a
megye legfontosabb vonzerő csomópontjában, a többi érintett település pedig
kapcsolódik ehhez. Kedvezőnek tekinthető idegenforgalmi szempontból az, hogy
a Péccsel fémjelzett legnagyobb attrakció csomóponthoz területileg is csatlakozik.
A Zöld Völgy Kistérség települései közül Abaliget, Cserkút, Kővágószőlős
és Boda a kistelepülések között igen jelentősnek számító 12 és 19 értékpont
közötti kategóriába tartozik vonzerőinek erősségét tekintve. A tőlük nyugatra
elhelyezkedő Bükkösd és Ibafa 8 és 11 közé eső értékeivel még mindig a jelentősebb attraktivitású települések közé tartoznak Baranyában. A többi település
sem nélkülözi a vonzerőket, ám ellátottságuk szerényebbnek mondható, így
turisztikai fejlesztésük is mérsékeltebb eredményekkel kecsegtethet.
2. 2. A hatásterület a régiós és megyei fejlesztési programokban
Az érintett Zöld Völgy Kistérség turisztikai jövőképét, a szakágazaton belüli fejlesztési alternatívákat a területfejlesztési és vidékfejlesztési, valamint az
idegenforgalmi programozás területi és helyi dokumentumai vázolják fel. Áttekintésükkel képet kapunk az idegenforgalom helyzetének, jelentőségének alakulásáról az érintett területen is.
Az 1999-ben elfogadott „Dél-Dunántúl Komplex Fejlesztési Programja”
struktúrájába VII. prioritásként illesztette be az idegenforgalom fejlesztését. A
prioritáson belül kidolgozott négy stratégiai program, és az ezeken belül meghatározott három operatív program kijelölte a régió turizmusfejlesztésének meghatározó termékeit. A területet adottságai alapján ezek közül a:
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VII/2. Szelíd turizmus fejlesztése és ezen belül a,
VII/2. 1. Régiós szintű falusi turizmus termékfejlesztési program
VII/2. 2. Az ökoturizmus fejlesztése a Dél-Dunántúlon stratégia irányok érintik,
megadva a turizmus fejlesztésének tartalmi és módszertani kereteit is.
Az ágazati tervezés keretein belül készült el: „Dél- Dunántúl turizmusfejlesztési koncepciója és stratégiai programja”, valamint a „Dél- Dunántúl turizmusfejlesztési operatív programja”. A Gazdasági Minisztérium által kidolgoztatott program 2000-ben készült el. A stratégiai és operatív részekből álló
programok részletesen meghatározták a régió jó adottságokkal és kiváló fejlesztési potenciálokkal rendelkező, perspektivikus terméktípusait. Közülük a térséghez a falusi turizmus, az ökoturizmus, a lovas turizmus, a kerékpáros turizmus, a kastélyturizmus, a konferencia turizmus, a rendezvényturizmus és a
kulturális turizmus kapcsolható.
A kiformálódó területi és tematikus turizmusfejlesztési struktúra főbb elemei újabb megerősítést nyertek 2002-ben, a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság (DD RIB) által a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjához adott szakterületi javaslatokban. A DD RIB Nemzeti Fejlesztési Terv követelményei szerint összeállított javaslatai között a területre
vonatkoztathatóan az alábbi terméktípusok jelentek meg: regionális
lovasturisztikai létesítmények fejlesztése; a falusi turizmus fejlesztése;
ökoturizmus fejlesztés; a kerékpáros turizmus fejlesztése.
Baranya megye 1998-ban fogadta el turizmusfejlesztési programját. Ebben
fejlesztendő terméktípusokat és a fejlesztésben preferált térségeket határoztak
meg. A Zöld Völgy Kistérség a kulturális turizmuson belül a falvak műemlékeire ráépülő tematikus utak közül „az Árpádkori templomok útjában” érintett.
Ezen kívül még a Mecsek és a Zselic tájegységeire kiterjedő természetjárás,
valamint a falusi turizmus terméktípusok fejlesztésének kiemelt területeként
azonosítja a tervdokumentum.
A területi preferenciáknál a kistérség Nyugat-Mecsek megnevezéssel bekerült a megye hét kiemelt turizmusfejlesztési körzetébe. A keleten Péccsel,
észak-keleten pedig az Orfűvel érintkező térség a programban turizmusfejlesztési „magterület”-ként került meghatározásra.
Összefoglalva a régiós és megyei fejlesztési programoknak a kistérség turizmusára vonatkozó értékelését és célkijelölését megállapítható, hogy:
 a kistérség egészében és jó adottságokkal rendelkező települései révén is a
turizmus fejlesztésére kiemelkedően alkalmas területnek minősül;
 fejlesztésénél a turizmus természethez erősen kötődő formáit (természetjárás, ökoturizmus, falusi turizmus) preferálják;
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a helyi turizmus jövőképében az alternatív, környezetkímélő, helyi erőforrásokra épülő és a helyi közösség által befogadott formákat kívánják előnyben részesíteni (kerékpáros turizmus, lovas turizmus, kulturális turizmus);
régiós és megyei kiemelt területnek számít az idegenforgalom fejlesztésében, így kiváló adottságokkal rendelkező településcsoportnak számít.

2. 3. A Zöld Völgy kistérség vidékfejlesztési programja és a helyi fejlesztési
tervek
A kistérség a SAPARD vidékfejlesztési programozás keretében 1999-ben
dolgozta ki vidékfejlesztési programját. A helyzetértékelésből, stratégiai és
operatív programból álló tervdokumentum az idegenforgalmat, mint a helyi
adottságokat feltáró, helyi fejlesztést generáló, támogatandó tevékenységet
jelenítette meg. A kistérség helyzetét kritikusan értékelve a program megállapította, hogy a fejlesztendő terméktípusként, a több koncepcióban is megjelenített
falusi turizmus kínálat szerény a térségben. Az előrelépés néhány jó példán
kívül elmaradt, ezt jórészt a tevékenységbe kezdők szervezetlensége, együttműködésük hiánya magyarázza.
A másik perspektivikus kínálatként a meglévő és fejlesztendő horgásztavak
vízi-vízparti adottságai jelentek meg. Ám ezek akkori kiépítettségét és keresletét
sem értékelték megfelelőnek. Egyedi adottságként és a fejlesztés jó példájaként
szerepel a programban, a Kánban akkor induló üdülőfalu kiépítés, értékmentő
rekonstrukció. A helyzetértékelés megállapítása szerint: „… ezen a területen
alapvetően a természeti környezetre, a táj adottságaira, a látnivalókra és a
szabadidős tevékenységekre alapuló turizmus kínálatot érdemes fejleszteni.”4
A program stratégiai részében a kistérség idegenforgalmának fejlesztése a
4. prioritás. A turizmusnak népességmegtartó, a gazdasági szférát élénkítő, a
települések működőképességét fenntartó és a jövő útkeresését megjelenítő szerepet szántak. Jó adottságként tekintenek a körzet viszonylagosan háborítatlan
állapotban megőrződött természeti környezetére.
Fejlesztési modellként a szelíd turizmust jelölték meg, amit helyi, rurális és
tradicionális értékeket védő, természetközeli turizmusként értelmeznek, ami
jövedelmet biztosíthat a helyi közösségnek. A szelíd turizmust igen széles terméktípus kínálat fejlesztésével kívánták erősíteni. Ebben falusi turizmus fejlesztése a vendégváró házak kialakításával, meglévő falusi vendégfogadó helyek
kapacitásbővítésével és minőségi fejlesztésével, valamint kistérségre kiterjeszkedő kiépítésével valósult volna meg. Ehhez a vendégvárók szakmai felkészítése is kapcsolódott volna. A hobbi turizmusok számos válfaját is nevesítették a
stratégia szelíd turizmust preferáló részében, úgymint: horgász, vadász, lovas,
sport és fitness, ifjúsági turizmusok.
4

In: Zöld Völgy Kistérségi Társulás Stratégiai Programja (kézirat) 1999. 29. oldal.
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Másik nagy fejlesztési irány az egyes jó adottságú települések, településcsoportok komplex fejlesztését tűzte céljául. Így Kánban üdülőfalu fejlesztést, a
némileg kétséges borutak kialakítását (a kistérség zöme nem borvidéken fekszik), és vízi turizmus fejlesztést.
Szintén megjelölt irány a gyógyturizmus fejlesztése, amit az abaligeti
cseppkőbarlanghoz és a speciális helyi klímához kötődve terveztek megvalósítani. A térség megismertetését szolgáló turisztikai marketing tevékenységek
tervei szintén megjelentek a programban.
A felsorolt fő fejlesztési irányokban projekt javaslatokat is kidolgoztak a terv
operatív részében. A projekt javaslatok az alábbi témakörökben készültek el:
 Ökoturisztikai és kézműves alkotótábor kiépítése Kovácsszénáján
 Falusi turizmus fejlesztése szövetkezeti formában (Bükkösd és környékén)
 Abaligeti kempingfejlesztés
 Üdülőfalu kiépítése Kánban
 Vízicentrum kiépítése Helesfánál a 75 hektáros tó megépítésével
 Gyógyszálló fejlesztése Abaligeten
A kistérségi program értékelése - mivel már több, mint négy év eltelt a tervezésétől - nem csak az elképzelések bemutatására, hanem a fejlesztés realitásainak a meghatározására is alkalmas. A fejlesztési elképzelések magját alkotó hat
operatív projekt javaslat közül csupán egy, a káni üdülőfalu fejlesztés jutott a
megvalósítás fázisába. Ez ma a térség legjelentősebb turisztikai kínálata. Némi
szépséghibája a dolognak, hogy a beruházás már a kistérségi program tervezésének időszakában megindult, így nem volt nagy kockázat bevonni a projektek
közé. Ám a többi elképzelés kivitelezése vagy meg sem indult, vagy már a tervezésnél elakadt. Különösen fájó lehet a térség számára, hogy a mindvégig
preferált, a falusi turizmus fejlesztését szövetkezeti formában megoldó projekt
Bükkösdön és környékén elhalt.
Objektíven értékelve a tervezés óta eltelt időszakot, megállapítható, hogy a
turisztikai potenciálok kihasználása még ma is csak a kezdeteknél tart, a turizmus eddig nem tudta térségi gazdaságfejlesztő hatásait széles körben kibontakoztatni.
2. 4. Bükkösd Településrendezési tervének fejlesztési koncepciója
A tervezett beruházás elsődleges hatásterületén fekvő Bükkösd település és
a hozzá csatlakozó Gorica, Megyefa és Szentdomján településrészek elképzelései saját jövőjükről, meghatározó szerepet játszhatnak a gazdaságfejlesztés lehetséges megoldásait illetően. Bükkösd Településrendezési Tervének fejlesztési
koncepcióját 2004. január 8-án fogadta el az önkormányzat képviselő testülete.
A koncepció meghatározta a település követendő fejlesztési irányait, ezen belül
a turizmusra is kiterjedő megállapításokat és javaslatokat tett.
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A helyzetértékelést összefoglaló SWOT analízis az idegenforgalom-üdülés
témakörében erősségként aposztrofálja:
 a természeti környezetre alapuló turizmust (ami a jelen állapotokat figyelembe véve inkább lehetőség semmint napi valóság);
 a csendet és nyugalmat (Goricán és Szentdomjánon);
 az érintetlen környezetet;
 kiránduló utakat;
 a horgászati, lovaglási, vadászati túrázási lehetőségeket.
Igen tanulságos az, hogy mit tart a szakterületen gyengeségnek az összegzés:
 a település nincs felkészülve fogadó infrastruktúrájával a turizmusra;
 szerény a helyi aktivitás (a turizmussal kapcsolatban)
 a turizmus kínálatok összehangolása, marketingje, fejlesztése, kiegészítő szolgáltatásai mind hiányosak, vagy teljességgel hiányzóak!
A lehetőségek között alapvetőnek tartják a turizmusban:
 a táji, természeti, épített környezeti adottságok kihasználását, szezonmentes természetbarát turizmus kialakítását;
 kemping kiépítését Szentdomjánon.
A veszélyek között tartják nyilván többek között a szempontunkból figyelmet
érdemlő: a bányászati, üzemi környezet terhelés növekedését;
 a turizmus elmaradását a tervben is szereplő ásványi anyag kitermelés
és helybeli feldolgozás környezetterhelő hatásai miatt.
A terv jövőt felvázoló részei között külön helyet kapott a turizmus. A gazdaság fejlesztésén belül prioritást ad a tercier ágazatnak. Fő célként jelöli meg a
„szelíd turizmus” kiszolgálását. Csak olyan tevékenységeket engednének megtelepedni, amelyek „semmilyen környezeti terheléssel nem járnak”, így a vendéglátást és kézműves ipart.
A terv a természeti és az épített környezet megőrzését tekinti kiemelt feladatnak, falusi turizmus fejlesztéssel (önkormányzati támogatással) és kisléptékű
kemping létrehozásával számol. A terv mindvégig egymást kizáró fejlesztési
irányként taglalja a turizmus javasolt (szelíd formáinak) a megtelepítését és a másodlagos kitörési pontként bemutatott ásványanyag kitermelést és feldolgozást.
A tervezett ipari nagyberuházás várható turisztikai hatásainak értékelésénél
kiemelt jelentősége van az érintett terület mai turizmusának. Annak mérete és
jelleg befolyásolja az esetleges hatások megjelenését és erősségét.

3. A kistérség turisztikai kínálatai és kereslete
Mint a fentebbi vonzerő és forgalmi elemzések is mutatták a vizsgált térség
egy megyei szinten jó attrakció ellátottsággal rendelkező terület, amely kedvező
forgalmi helyzetben lévő fogadóterülethez csatlakozik. Meglévő kínálata jelen
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állapotában kiegészítő jellegű, a közeli orfűi, abaligeti, valamint a távolabbi
pécsi fogadóövezethez csatlakozik. Mai alapvető kínálati profilját a vidéki turizmus különböző, kis intenzitású változatai jelentik.
3. 1. Terméktípusok értékelése
Falusi turizmus, falusi üdülés
A kistérség mai turizmusában meghatározó szerepe van a falusi vendégfogadás különböző változatainak. Mint a kistérségre vonatkozó fejlesztési programok áttekintésénél is bemutattuk a Zöld Völgy Kistérség öt településén 19
vendégfogadó, közel 180 minősített szálláshely férőhelyet működtet. A mellékelt 1. ábrán is látszik, hogy jelentősebb kapacitások Kán mellett csak Cserkúton és Kővágószőlősön vannak. Boda és Gyűrűfű még csak a vendégfogadás
kiépítésének első fázisainál tart. A tervezett beruházás elsődleges hatásterületének számító településeken, ill. településrészeken minősített falusi vendégfogadóhelyek nem találhatók.
A falusi vendégfogadás a másodlagos hatásterületnek számító településeken és településrészeken jelent meg. Elsőként a Jakab-hegy lábánál húzódó
településcsoportnál, már a kilencvenes évek elején. Ezt mutatják jelentősnek
számító szálláshely kapacitásaik és stabil keresleti-vendégforgalmi adataik is (1.
és 2. ábra).
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2. ábra. A Mecsek-Nyugat Falusi Vendégváróinak Egyesülete cserkúti vendégfogadóinak forgalma 1999-2003

Más a helyzet a Bükkösd és Hetvehely közelében fekvő vendégfogadó helyeknél. Jelentős bázisnak csak a káni falusi turizmus jellegű vendégfogadó helyek számítanak. Az üdülőfaluvá alakult, korábban a teljes pusztulás esélyével
szembenéző településen 1999-től 2002-ig a Betafes Kft. beruházásai nyomán a
férőhely kapacitások közel megduplázódtak. A kiépített 81 férőhely jelentős forgalmat is hozott, ami 2001-ben megközelítette a 4700 vendégéjszakát (3. ábra).
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3. ábra. A káni Betafes Kft. vendégforgalma (2000-2001)
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A falusi jellegű vendégfogadás fő bázisai mellett, 2002-től Gyűrűfűn is létrejött fogadókapacitás. A 10 férőhelyet létrehozó Lovastanya- vendégház első
teljes évi forgalma már megközelítette a 300 vendégéjszakát. A Kán közelében
fekvő, Bükkösd településrészének számító Goricán is tapasztalhatók jelei a
falusi vendégfogadásnak. Az itteni tulajdonosok, alapvetően üdülőházként,
hétvégi házként funkcionáló épületei közül eddig hármat készítettek fel a vendégfogadásra.
Lovas turizmus
A kistérség - falusi turizmus melletti másik - jelentős idegenforgalmi kínálata, a lovas turizmus. A terület kiváló adottságait és kiépített kapacitásait mutatja, hogy minősített lovardák, kiemelt túraútvonalak, és minősített lovas túra
állomások is találhatók a területen. A fogadókapacitások és szolgáltatások között kiemelendők a Bükkösdön működő lovardák. A területen két minősített
lovas túra állomáshely is működik: Gyűrűfűn és Kánban. Az állomáshelyeket és
a területet több regionális lovas túra útvonal is átszeli.
A terület lovas turizmusának kiegészítője az a fontos szerep, amit az itteni
lovas bázisok betöltenek a pécsi lovasok ellátásában. Számos pécsi sportló tulajdonos ide helyezte ki állatait tartásra. Naponta járnak ki lovagolni, lovaikat
ápolni jelentős forgalmat gerjesztve. A térség a lovagoltatás, lovassport szempontjából Pécs legfontosabb rekreációs ellátó területét jelenti.
Kerékpáros turizmus
A hatásterület kisebb forgalmú közútjain és mellékútvonalain regionális kerékpáros túraútvonalak haladnak keresztül. Közülük kettő emelendő ki: a nyugat-mecseki körtúra, valamint a „dél-zselici tekergés”. A nyári idényben mindkét túraútvonalon jelentősnek tekinthető kerékpáros forgalom bonyolódik le. Az
útvonalak mindegyike érinti, használja a hatásterület közlekedési tengelyének
számító Bükkösd-Okorvölgy műutat.
Rendezvény és konferencia turizmus
A kistérség településein ma még jelentős rendezvény, vagy konferencia
központokat nem találunk. A káni üdülőfalu készült fel kisebb konferenciák,
szimpóziumok, üzleti találkozók megrendezésére.
A közeljövőben jelentős,
új kapacitások belépése erősítheti az üzleti és rendezvény turizmus forgalmát
Bükkösdön. A település közigazgatási területén fekvő két kastély építészeti
felújítása megtörtént. Berendezésük, felszerelésük után turisztikai hasznosításuk
megkezdődhet.
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3. 2. A Zöld Völgy Kistérség, mint hatásterület turizmusának összefoglaló
értékelése
A kistérség és egyben a tervezett cementművi beruházással érintett terület turizmusára erőteljes megosztottság, belső egyenetlenségek a jellemzők. A terület
forgalmi tengelyének számító, az elsődleges hatásterületen fekvő Bükkösd és
Hetvehely idegenforgalmi potenciáljait alig használta ki. A helyi lakosság Bükkösd
esetében a rendszerváltás idején még meglévő affinitása a turizmus iránt (NDK-s
vendégek fogadása magánházaknál) a bekövetkező kudarcok (eltűnő vendégkör)
hatására elapadt. Ami megvalósult például Bükkösd lovas bázisain, vagy a felújítás
alatt lévő kastélyoknál, a külső tulajdonosok, vagy jelentős helyi vállalkozó beruházásainak eredményeként történt, jórészt függetlenül a településtől.
Más a helyzet a két említett település településrészein és a másodlagos
hatásterületen. Kánban, Goricán külső tulajdonosok vásárolták meg a kiürülő,
pusztuló falvak megmaradt épületállományát. Ezek első körben hétvégi üdülőkké, a tulajdonosok rekreációját szolgáló nyaralókká épültek át. Ezt követően,
jelentős fejlesztésekkel az épületek egy részéből falusi vendégfogadásra alkalmas szálláshelyek, ill. ellátó és szolgáltató funkciójú épületrészek jöttek létre.
Az elemzésben is bemutatott jelentős fogadókapacitások jó kihasználtsággal
működnek, keresleti oldalról jövőjük stabilnak látszik. A fejlesztések nem értek
véget. Az üdülőtulajdonosok közül többen is követni kívánják a már bevált
megoldásokat a falusi turizmus bázisok kialakításában. A szálláshelyeken kívül
szolgáltatás-fejlesztésben, kínálat-bővítésben is gondolkodnak.
A harmadik fejlesztési minta és turisztikai terület Gyűrűfű, az ökofalu. Itt a
fentebb elemzett hagyományőrző, a természethez kötődő, a vidéki nyugalmat
kínáló falusi vendégfogadás még a biotermelés és a környezettudatos életmód
egyedi jellemvonásaival is kiegészül. Megjelent a turisztikai kínálat bővítéseként a lovagoltatás és lovas túravezetés. A kínálatbővítő és ismeretátadó programok közé sorolható a helyben működtetett Veronika Erdei Iskola is. Az
ökofalut létrehozó és működtető közösség, az elnéptelenedett község újjászületésén munkálkodó idetelepült, korábbi városlakókból szerveződött össze.
Külön turizmusfejlesztési irányt képvisel a hatásterülethez csak közvetve
kapcsolódó, Jakab-hegy környéki települések csoportja. Itt Cserkút vezetésével
fejlesztő közössége alakult ki és működik már tíz éve a falvak vendégfogadásának. A falusi turizmus Baranyában jelentős fogadóterületének számító települések tradíciókra építő, természeti és kulturális örökségüket legfontosabb vonzerejükként számon tartó idegenforgalma, a helyi lakosoknak kínál bekapcsolódási
lehetőséget a vendégfogadásba.
Egyéni fejlődési utat képviselnek a Bükkösd külterületén megvalósított
lovasturizmus bázisok. Jelentős fejlesztésekkel, komoly lóállománnyal és szolgáltatásokkal, megyei jelentőségű központjai a turizmus lovagláshoz kapcsolódó változatainak. Hozzájuk országos sport rendezvények is kapcsolódnak.
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Egyedi jellemzője a kistérség idegenforgalmának, hogy a felsorolt kínálati
csomópontokat lovas és kerékpáros túraútvonalak kapcsolják össze, egészítik ki
programjaikkal.
Összefoglalva elmondható, hogy:
1. A térség turizmusa csak a legutóbbi években fordult a fejlődés irányába, ám már a kezdeti sikerek is további fejlesztéseket indukáltak.
2. A turizmus fejlesztés kezdeti sikerei mellett azért megállapítható: a
kistérség és a hatásterület is alapvetően rekreációs területnek számít.
Elsődleges funkciója a városkörnyéki rekreációs igények kielégítése.
Ez mutatkozik meg az üdülő településekké átalakult zselici falvak tulajdonosainak motivációinál, valamint a helyi lovas bázisokat felkereső pécsieknél egyaránt. A terület a hétvégi kirándulók kedvelt célpontjának is számít.
3. A turizmusba és rekreációban feltűnő különbségek az egyes települések között arra is rávilágítanak, hogy ami eddig létrejött az nem a helyi lakosság összefogásával és aktivitásával történt. A helyi lakosok
és a területen ingatlantulajdonnal, üdülővel, turisztikai bázissal rendelkezők markánsan eltérően ítélik meg a turizmusban rejlő, vagy
már a megvalósulás útjára lépett lehetőségeket.
4. A helybeliek passzivitásának tulajdonítható az is, hogy a Mecsek
többi kistájával összevetve ezen a területen a turisztikai potenciálok
hasznosítása messze a legalacsonyabbra sikeredett.
4. A környezetállapot és a turizmus kapcsolata hazai, valamint nemzetközi
tapasztalatok alapján
Az idegenforgalmi és környezetvédelmi szakma egyaránt adós még a környezet turizmusra gyakorolt hatásainak tudományos értékelésével. A tényszerű, mérhető adatokon nyugvó megállapításokat, és az ezekre felépített következtetéseket a
bizonytalanság zónájába tolják azok a szubjektív elemek, amelyek – a bevezetőben
is vázolt módon – meghatározóvá válhatnak a turisták környezetről, annak állapotáról kialakult megítéléseiben. Abban egyetértenek az elemzők, hogy a tiszta, szép
környezet, a természet háborítatlansága és érinthető közelsége a meghatározó erősségű vonzerők közé tartoznak. A keresleti trendekre vonatkozó kutatásokban az
ilyen területek felé irányuló érdeklődés erőteljes növekedését tapasztalják (FREYER,
W. 1997). Az is nyilvánvaló, hogy a turisták, üdülők környezeti érzékenysége,
elvárásai a fogadóterület állapotával kapcsolatban is rendkívül széles skálán mozoghatnak. Ebben vendégkör szegmensenként – pl. a trendkövető vendégek és az
alternatív attitűd megtestesítői – jelentős eltérések lehetnek, ezek egyediségük,
individuális jellegük miatt nem nyomozhatók és prognosztizálhatók egyszerűen.
Ami biztosabban meghatározható az az, hogy a tiszta természet, a háborítatlanság
vágyait középpontba állító turisztikai kínálatoknál, mint az ökoturizmus vagy a
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falusi turizmus, jóval alacsonyabb a vendégek tolerancia szintje a táj, a környezet
átalakításával, állapotának negatív irányú változásával kapcsolatosan. Az átlagos
turistánál hamarabb érzékelik a környezetet érintő változásokat. Figyelmesebben
követik ezeket, és ha kedvezőtlennek, saját üdülésüket, pihenésüket, vagy akár
megszokott rekreációs környezetüket veszélyeztetőnek ítélik, akkor gyorsan döntenek és maradnak távol a célterülettől (CZEGLÉDI J.-IMRE J. 1989; SZABÓ G. 1991).
Konkrét tapasztalatok összegzésével Butler (1991) alkotott – a környezet
terhelhetőségének figyelembevételével – a nyolcvanas évek végén elsőként a
turizmus szakmában elméleti modellt egy fogadóterület turizmusának fejlődéséről. Sokat hivatkozott modelljében (In. KERÉNYI A. 1995) a turizmus fejlődésének hat szakaszát különbözteti meg egy adott fogadóterületen:
1. feltárás és
2. használatbavétel során egy korábban ismeretlen terület értékelődik fel a
turizmusban, kialakulnak kínálati profiljai, megjelennek vendégei;
3. a fejlődés szakaszában a mind markánsabbá váló kínálati és szolgáltatási profil vonzása gyorsan bővíti a vendégkört, számuk rohamosan gyarapodik;
4. a fogadóterület forgalma jelentős volumenűvé válik, stabilizálódik, ezt
nevezi a megerősödés időszakának;
5. a megerősödés időszakának stabilan bővülő kereslete előbb-utóbb eléri a
fogadóterület környezet terhelhetőségének kritikus határát, ekkor a forgalom
növekedése megtorpan, a pangás következik be, ami egy viszonylag rövid
ideig tartó instabil állapot, magas kereslet melletti, krízis előtti helyzet;
6. a környezet terhelés megnövekedését, a fogadóterülete károsodását felismerő turisták reagálnak a kedvezőtlen helyzetre és elutasító magatartásuk miatt akár gyors, drasztikus visszaesés is bekövetkezhet a keresletben, az azonnali hanyatlás, ami az adott terület turistaforgalmának
drámaian gyors összeomlását is eredményezheti.
A modell az idegenforgalom önfejlődését veszi figyelembe, tehát a környezeti korlát és ennek túllépése a fogadóterület vendégforgalom miatti környezet
romlása, károsodása, a turizmus megnövekedett forgalma miatt következik be.
Biztos mutatója ennek, ha a természetben, vagy az épített objektumokban a
túlzott igénybevétel miatt, megjelennek a pusztulás, a leromlás jelei.
Esetünkre alkalmazva a modellt, természetesen nem a turistaforgalom gyors
növekedése, a túlzott kereslet okozta környezeti károk hozhatnak drasztikus
törést az idegenforgalom fejlődésében. A megvalósuló bányabővítés és cementmű építés csökkentheti a táj terhelhetőségének kritikus szintjét olyan alacsony nívóra, hogy az már a jelenlegi forgalomnál is pangást, sőt hanyatlást is
okozhat. Ez ma még csak elméleti felvetés, ám érdemes megvizsgálnunk, hogy
Butler és mások értékelése szerint, milyen alternatívái vannak egy pangáson,
hanyatláson átesett fogadóterületnek a turisztikai fejlődésre?
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Az egyértelműnek tekinthető a szakirodalmi példák alapján is, hogy a tájat
erősen átalakító ipari-bányászati fejlesztések hatást gyakorolnak a környező
desztináció turisztikai fejlődésére. Ezen belül az is valószínűsíthető, hogy egy
ilyen beruházás a fogadóterület kritikus terhelhetőségét a beruházás előtti szint
alá nyomja. Butler modellje szerint egy a terhelhetőségi szintet elérő környezeti
igénybevételt követően – ami a modell szerint magától az idegenforgalmi túlzott
terhelésből származott – a bekövetkező szcenáriók egy része a hanyatlás, a forgalom visszaesésének különböző erősségű fokozataival számol. Az ilyen fogadóterülettől elfordulnak a vendégek, bizalmuk meginog a kínált környezeti
feltételekben és elhagyják a térséget. Ám esélyek vannak a kritikus szint alatti
forgalom stabilizálására, vagy lassabb fejlődési ütem követésére. Sőt a pangási
fázist követően még megújulás, új fejlesztési dimenziók megnyílására is lát
esélyt a szakember. Az utóbbi pozitív forgatókönyveket csak a fogadó infrastruktúra megerősítése, a környezetterhelő hatások csökkentése, korlátozása esetén, és a táj rehabilitálásával, terhelési potenciáljának javításával tudja elképzelni. Az alap-modell szerint ebben a meghatározó módszer a turisztikai igénybevétel korlátozása lehet, természetesen esetünkben nem erről van szó.
A negatív, a kereslet csökkenését valószínűsítő jövőképek azt feltételezik,
hogy a környezet romló állapota miatt kettős szelekció következik be az adott
területe idegenforgalmában. Egyrészt kieshetnek, elveszhetnek az érintett terület
számára turizmus minőségi, éppen ezért környezet állapotára érzékenyebb változatai; másrészt ezzel összefüggésben eltűnhetnek az igényesebb, érzékenyebb
vendégek. Mindkét változás problematikus, hiszen a minőségi turisztikai termékek helyét még a tömegesebb idegenforgalmi formák is kitölthetik, az igényes
vendégek helyett – akár nagyobb számban is – megjelenhetnek a környezet
állapotára kevésbé figyelmes vendégkör csoportok. Mindkét változás a
desztináció pozíció romlását, imázsának átalakulását jelentheti.
5. A cementmű és kőbánya fejlesztés valószínűsíthető hatásai a kistérség
turizmusára
A várható hatások értékelésénél összefoglalóan elmondható:
1. A tervezett beruházás kapcsán azt mindenképpen le kell szögeznünk, hogy a
kőbányabővítés és cementgyár telepítés más fejlődési irányt képvisel, mint
amit a kistérségre vonatkozó, vagy a kistérségben kidolgozott fejlesztési
tervek, különösen az idegenforgalmiak meghatároztak.
2. Az is megállapítható, hogy a bevezető részekben bemutatott tervekből,
stratégiai és operatív programokból – más, hasonló adottságú térségekkel
összevetve – igen kevés lépett a megvalósulás útjára. Úgy tűnik, hogy a kistérség alig tudja turisztikai adottságait fejlesztési erőforrássá tenni, ebben
fontos ok a helybeliek turizmussal kapcsolatos szkepticizmusa.
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3. A kistérség jelenlegi – utóbbi időkben szárba szökkenő – turisztikai kínálatának hordozói jövőképében teljesen más irány jelenik meg a terület számára, mint egy ipari beruházás letelepítése. Többségük a vidék nyugalmára
cserélte fel korábbi urbanizált életterét és keresett magának háborítatlan helyet alternatív életmódjához. A beruházás kezdeményezésével úgy érezhetik, hogy az ipari civilizáció „utánuk ment, bekerítette őket”. Eddigi terveik,
törekvéseik teljes megsemmisülésétől tartanak, így meggyőzésükre elég
mérsékelt esély mutatkozik.
A beruházásnak, éppen az eddig taglaltakból következően, - már az előkészítés fázisában is - hatásai lesznek a kistérség turizmusára. Ezek erőssége és
jellege pontosan ma még nem határozható meg. A kőbánya-bővítés és a cementmű telepítés a tervezett technológiai megoldásokkal, és az Előzetes Környezeti Tanulmányban közölt határérték alatti szennyezőanyag kibocsátásokkal,
önmagában nem zárja ki a turizmust az érintett térségben, ám kétségtelenül
befolyással lesz annak fejlődésére.
Figyelemmel az összegyűjtött helyi információkra és az ügyben érdekeltek,
valamint érintettek törekvéseire, ezeket kiegészítve a szakirodalomban hozzáférhető analógiákkal a hatásokat erősségük és területi megjelenésük alapján két kategóriába sorolhatjuk. Ezek a közvetlen hatások, valamint a közvetett hatások,
amelyek megjelenhetnek a térség vendégkörénél, a turisztikai tevékenységeknél, a
turizmusban érdekelteknél és a helyi lakosságnál. A különböző hatásokat a pontos
áttekinthetőség érdekében a megnevezett kategóriákba soroltan értékeljük.
1. Közvetlen hatások, amelyek az elsődleges hatásterületen (fizikai hatásterület), a turistáknál és az általuk végzett tevékenységeknél érzékelhetők:
1.1. Az elsődleges hatásterület Bükkösd és Hetvehely között vezető út,
amelyet a várható teherforgalom növekedés közvetlenül érinteni fog. Ez az
útszakasz jelenleg a Nyugati-Mecsek, valamint a Hegyhát üdülőterületei (Orfű,
Abaliget, Magyarhertelend) felől a Zselic irányába vezető kerékpáros túraútvonalak csomópontja és átkelőhelye. A közút forgalma már ma is zavarja a túrázókat. Ennek erősödése elterelheti a területről a kerékpáros turistákat, erőteljesen csökkentheti a Zselic üdülőfalvait felfűző útvonalak használóinak számát.
Különösen érzékenyek lehetnek a forgalom-növekedéséből származó veszélyeztetésre, a ma gyakori gyermek és iskolás csoportok túráinak szervezői.
1.2. A magas presztízsű idegenforgalmi formák vendégköre elfordulhat a
területtől. Különösen a lovas turizmus helyi bázisainak forgalma, rendezvényeik
látogatottsága csappanhat meg. Esély van arra is, hogy reagálva a kedvezőtlennek ítélt változásokra, az elsődleges hatásterület településein bértartott lovakat
városi gazdáik a Mecsek vidék más lótartóihoz helyezik át, rekreációs célú lovaglásaikat ott folytatják.
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1.3. Valószínűsíthető, hogy Bükkösdön a beruházásokkal előkészített (felújításuk előrehaladott szakaszában lévő kastélyok) konferencia és rendezvény központok nem tudnak betörni majd a piacra potenciális vendégkörük idegenkedése miatt.
1.4. Kedvező hatásként, a lehetőségek bővüléseként fogható fel, hogy egyes
szakmai körök számára a készülő beruházás, majd az átadott üzem jelentős
érdeklődést kelt. Várhatóan a beruházás már az előkészítés, majd az építés fázisában is erősödő szakmai érdeklődés, egyfajta hivatásturizmus színterévé válik.
Az üzembe helyezést közvetlenül követő időszakra tehető ennek a speciális
forgalomnak a csúcspontja, amely az idővel – és a technológia újdonság értékének csökkenésével – jelentősen mérséklődni fog. A hivatásturizmus szakmai
szimpóziumok, konferenciák, rendezvények, üzleti találkozók révén valósulhat
meg a területen. Ez a forgalom – természetesen volumenét nem túlbecsülve – a
Bükkösdön rendezvény helyszínként szóba jöhető kastélyok számára stabilan
tervezhető keresletet jelenthet. Ez persze kapacitásaiknak csak egy kisebb részét
kötheti le, de számolni lehet megjelenésével. Az említett hivatásturizmus az egy
napos programok mellett, melyek a vendéglátás felé is szolgáltatás igénnyel
jelentkeznek, több napos rendezvényeket is indukálhatnak. Itt már minőségi
szálláshelyekre és kiegészítő programokra, szabadidő eltöltésre is megjelenhetnek az igények. Ezeket a várható igényeket a már említett bükkösdi kastélyok
mellett, a másodlagos hatásterület üdülőfalvaiban is ki lehet majd elégíteni.
2. Közvetlen hatások, amelyek az elsődleges hatásterületen (fizikai hatásterület), a turizmusban érdekelteknél jelentkezhetnek:
2.1. A beruházás elsődleges hatókörzetében lévő turisztikai telephelyek jövőjének áttervezése megkezdődik (pl. lovas turisztikai centrumok). Ezek felszámolása, áttelepítése a hatásterületen kívülre, a beruházással párhuzamosan
megindulhat. Az érdekeltek megszondázott szándékai igen valószínűvé teszik
ezt a vázolt szcenáriót!
2.2. A kivitelezési fázisban lévő kastély felújítások turisztikai orientációja
változhat, a hasznosítás módja elmozdulhat az exkluzívabb formák (magasabb
kategóriájú üdülő kastélyszálló és rendezvényközpont különleges vendéglátással) befogadásától a populárisabb kínálatok irányába (közepes kategóriájú rendezvényközpont vendéglátással). A turisztikai hasznosítás helyett más megoldásokat preferálnak a tulajdonosok. Döntésüket a fentebb bemutatott szakmai
turizmus esélyei is befolyásolhatják!
3. Közvetlen hatások, amelyek az elsődleges hatásterületen (fizikai hatásterület), a helyi lakosságnál és az itteni ingatlan tulajdonosoknál jelentkezhetnek:
3.1. Az elsődleges hatásterület két településének lakói eddig sem mutattak
jelentősebb érdeklődést a turisztikai lehetőségek kihasználása iránt. A mű megépülése passzivitásukat még tovább fokozhatja. A közeli ipari üzem és nagy
kapacitású kőbánya, valamint az általuk indukált plusz közúti forgalom okozta
zavaró hatások nem fogják elősegíteni a lakókörnyezeti ingatlanok turisztikai
célú hasznosítását.
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3.2. Várható már a beruházás előkészítésének időszakában is, hogy a tervezett üzem fizikai közelségében fekvő ingatlanok üdülési célú hasznosítása csökken, ezen ingatlanok iránti kereslet mérséklődik.
4. Közvetett hatások, amelyek a másodlagos hatásterületen (pszichikai hatások
területe) a turistáknál és az általuk végzett tevékenységeknél jelentkezhetnek:
4.1. A vendégkör bővülése mérséklődik, vagy leáll, az egyes vendégkör
szegmensek közötti arányok átalakulhatnak. Mindezek területenként, terméktípusonként és vendégkör csoportonként változhatnak. Várhatóan a legérzékenyebben a pécsi lakosok, az innen érkező hétvégi kirándulók, a rekreációs lehetőségeket keresők reagálhatnak a készülő beruházásra. A környezettudatosabb, a
környezet változásaira érzékenyebb vendégkör visszaesése a beruházás építésének és átadásának időszakában lehet a legmarkánsabb.
4.2. Megindul egy kiválasztódási, szelekciós folyamat a térségben lévő idegenforgalmi formák között. Várható az ökológiai elvekhez szorosan kapcsolódó, alternatív kínálatok súlyának mérséklődése, egyes kínálatok felszámolása,
felszámolódása.
5. Közvetett hatások, amelyek a másodlagos hatásterületen (pszichikai hatások
területe) a turizmusban érdekelteknél és az ingatlan tulajdonosoknál jelentkezhetnek:
5.1. Megtorpannak a tervezett idegenforgalmi fejlesztések, elhalasztódnak a
tervezett turisztikai beruházások. Az üdülő ingatlanok turisztikai célú átalakításának
és hasznosításának az utóbbi időszakban tapasztalt növekvő üteme megtörhet. A
tulajdonosok ilyen irányú terveiket redukálhatják. Különösen érvényes lehet ez a
visszafogás a kiegészítő szolgáltatásoknál. Az üdülő vendégek számára tervezett
lovas, kerékpáros, kézműves programok kínálatának bővülése leállhat. Mindezek a
megállapítások alapvetően a cementművet érintő végleges döntés megszületéséig
lehetnek érvényesek. A végleges döntés az üdülőtulajdonosok szándékait illetően is
új helyzetet hoz majd, hiszen ekkor kell eldönteniük, hogy kialakult vendégkörük
megtartása érdekében milyen fejlesztéseket kívánnak végrehajtani.
5.2. A beruházás körüli viták, és az ipari fejlesztés esélye csökkentheti az
érdeklődést a környékbeli rekreációs célú ingatlanok iránt. Ez az üdülőingatlanok értékének stagnálásában, esetleges csökkenésében is megjelenhet, valamint
szerepet játszhat a felújítások, komfortosítások elhalasztásában is.
Az elemzés végén tisztázni kell, hogy a tervezett beruházás nem csak fizikai megvalósulása és működése esetén fog hatni – többségében kedvezőtlenül –
az érintett területek turizmusára és rekreációs hasznosítására. Már a beruházás
lehetősége, a körülötte kialakult közhangulat, a róla folyó kommunikáció milyensége is befolyásolja a turistákat, a turizmusban érdekelteket, a helyi lakosság idegenforgalommal kapcsolatos beállítódását és az ingatlan tulajdonosokat
döntéseik meghozatalában.
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A vázolt közvetlen és közvetett hatások besorolásánál azt az elvet követtük,
hogy a nagy valószínűséggel bekövetkező, a turizmust erősen befolyásoló, lehetőségeit meghatározó, konkrétan megjelenő következmények kerültek a közvetlen kategóriába. Ezek a hatások korlátozhatják a már meglévő idegenforgalmi
formákat és kínálatokat, vagy gátolhatják egyes kínálatok kialakulását.
A közvetett hatások megvalósulási valószínűsége alacsonyabb, hatásuk is
mérsékeltebb. Az ilyen hatások nem zárnak ki, vagy gátolnak erőteljesen idegenforgalmi kínálatokat. Megjelenésük inkább függ tudati tényezőktől, vagy
szemléletmódtól, mint definiálható paraméterektől. A várható hatások időbeli
távlatait sem szabad figyelmen kívül hagyni. A felsorolt negatív következmények az első időszakban (beruházás előkészítés, kivitelezés, termelés beindítás)
jelentkezhetnek erőteljesebben. Majd a működés tapasztalataival szembesülve,
alkalmazkodva az új helyzethez, a következmények mérséklődhetnek, vagy
kiküszöbölődhetnek. A bemutatott hatásvizsgálat – mint bevezetőnkben is jeleztük – alapvetően módszertani szempontból kívánja körbejárni az adott problémát. Ezt a megközelítést az élet tette még aktuálisabbá, hiszen a beruházás előkészítése során, 2004 nyarán Bükkösd lakosságának többsége, helyi népszavazáson úgy döntött, hogy nem támogatja a cementmű megépítését. Így turizmusuk fejlesztése során már nem kell számolniuk a beruházás kedvező, vagy netalán kedvezőtlen hatásaival. A siker rajtuk múlik, remélhetőleg a korábbiaknál
jobban ki tudják majd használni lehetőségeiket!
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Szőlőtermelés
A szőlő- és a bor fogyasztása általánosan elterjedt az egész világon. A szőlő
növény – termesztése elsősorban az éghajlati adottságoktól függ – viszonylag kis
területen termeszthető. Az északi féltekén a 35-480, a délin a 30-400 szélességi
fokok közötti mintegy 1000-1500 km széles földsávon fordul elő. A szőlő megfelelő minőségben és gazdaságosan csak a 9-21 ºC évi középhőmérsékletű területeken termelhető. Az évi középhőmérséklet mellett a termelés sikereit befolyásoló
tényező a tenyészidőszak hosszúsága, a napfényes órák száma, az évi csapadék
mennyisége és évszakok szerinti eloszlása is. A Föld legjelentősebb szőlőterületi
a mediterrán térségben találhatók.
A szőlőtermő területek 1980-ig világszerte tartó, szinte töretlen növekedése
az Európai Unió korlátozó intézkedéseinek, valamint a Szovjetunió utódállamaiban megfigyelhető jelentős ültetvény kivágásoknak köszönhetően a 90-es évekre megállt, majd csökkenni kezdett. A csökkenés elsősorban a hagyományos,
nagy európai szőlőtermelő országoknál volt jelentős, Pl. Olaszországban, Spanyolországban és Franciaországban.
1995 után ismét kismértékű emelkedés tapasztalható, annak ellenére, hogy
Európában tovább zsugorodik a szőlőművelés. A lassúbb csökkenést az új bortermelő országok – Ausztrália, Új-Zéland, Kalifornia (USA), Dél-Afrika – agreszszív növekedési stratégiájának köszönhetjük. A világon 1999-ben nyilvántartott
7.864 ezer hektár összes szőlőterület 2001-re 7.948 ezer hektárra növekedett, ez
5,7%-kal kevesebb az 1990-ben regisztrált adatnál. Európában 1999 és 2001 között tovább csökkent a szőlőtermő terület 5.018.000 hektárról 4.916.000 hektárra.
1990-hez képest ez összesen 16,5%-os csökkenést jelent. A tizenegy éves időszak
alatt különösen drasztikus változás állt be Portugáliában (-34,6%), Magyarországon (-32,6%), Bulgáriában (-21,4) és Spanyolországban (-19,4%).
A növekedésben Ausztrália vezet, 1990-ben még csak 59000 hektár területen termeltek addig, 2001-ben már 148.000 hektár szőlőterületet tartottak
nyilván. Az amerikai kontinensen, Chilében +48,3%, az USA-ban +37,9% az
1990-hez mért változás. A világrangsorban Új-Zélandnál látszik még 100%
fölötti emelkedés a szőlővel betelepített területek nagyságában. Dél-Afrika
18%-os növekedésű területen művelt szőlőt 2001-ben, mint 1990-ben. Európában jelentősebb pozitív elmozdulás mindössze Németországban volt érzékelhető (+9,5%).

Vitányi Béla

A szőlőterület* nagysága országonként 1990-2001-ben
Ország
Spanyolország
Franciaország
Olaszország
Törökország
USA **
Portugália
Románia
Argentína
Chile
Ausztrália
Görögország
Dél-Afrika
Bulgária
Ukrajna
Németország
Magyarország
Jugoszlávia
Horvátország
Ausztria
Mexikó
Macedónia
Tunézia
Szlovákia
Szlovénia
Svájc
Új-Zéland
Világ összesen
Európa összesen
EU összesen

2001
1235
914
908
564
415
248
247
205
178
148
130
118
110
105
104
93
67
63
49
39
30
28
22
17
15
14
7.948
4.916
3.590

Szőlőterület nagysága (1000 ha)
2000
1990
1.237
1532
917
939
908
1.024
581
581
405
301
246
379
248
245
201
210
174
120
140
59
131
150
117
100
115
140
110
***
105
95
105
138
63
***
63
***
51
58
41
44
28
***
29
29
22
27
17
***
15
15
12
6
7.898
8.381
4.941
5.885
3.596
4.121

Változás (%)
2001/1990
-19,4
-2,7
-11,3
-2,9
37,9
-34,6
0,8
-2,4
48,3
150,8
-13,3
18
-21,4
***
9,5
-32,6
***
***
-15,5
-11,4
***
-3,4
-18,5
***
0
133,3
-5,7
-16,5
-12,9

* összes szőlőterület, beleértve a csemegeszőlő- és mazsolatermelést
** csak Kalifornia
*** nincs adat
Forrás: O.I.V., Párizs, Német Bor Intézet

Bortermelés
A bortermelés tendenciái nem kizárólag a szőlőterület változásaihoz igazodnak. Nagy vonalakban azt mondhatjuk, hogy a kieső szőlőtermő területek
termését a hatékonyabb termelési technológia, a nagyobb termésátlagok – jó
évjárati adottságok esetén – kiegyenlítenlítik.
A világ bortermelése átlagosan mintegy 4 %-kal változik egyik évről a másikra. Ezt a változást a fogyasztás nem tudja követni, így évről-évre jelentős
különbség alakul ki a termelés és a fogyasztás volumene között. A túltermelés
összességében a bortermelés tendenciájának csökkenését váltja ki.
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A világ bortermelése (ezer Mt)
30000
29000
28000
27000
26000
25000
24000
23000
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1998

1999
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Forrás: FAO 1990-2002

A világ összes bortermelése az 1990-ben regisztrált 282.897.000 hl-ről
264.730.000 hl-re, azaz összesen 6,4%-kal csökkent, ami 0,7%-kal meghaladja
az adott időszak alatt a termőterületben bekövetkezett negatív változást. Ezen a
téren is Európa, illetve az Európai Unió országai járnak az élen. Európa államai
az 1990-es 224.929.000 hektoliteres össztermeléshez képest 2001-ben 17 %-kal
kevesebbet, összesen 186.741.000 hl bort állítottak elő. Az új termelők esetében
a növekedés viszonylag kisebb mértékű, mint a szőlőterületek bővülése. Ausztrália 1990-hez képest 128,6%-kal növelte termelését, Chile 42 %-kal, az USA
21%-kal. Dél-Afrikában viszont negatív képet mutat a bortermelés elmúlt évtizede. Az 1990-es 8.988 ezer hektoliterhez viszonyítva 2001-ben mindössze
6.471 ezer hektoliter bor készült. Magyarországon a vizsgált időszakban a bortermelés látszólag stagnált, a termőterület 32,6%-os csökkenéséhez képest a
bortermés mindössze 1,2%-kal esett vissza 1990 és 2001 között.
A szőlő-bor ágazat globalizációja
A világgazdaság egyik tendenciája, a globalizáció nem kerüli el a szőlő-, borágazatot sem. Amerikai és ausztrál vállalkozások egybeolvadása, stratégiai szövetsége jelzi, hogy a profithoz vezető egyik lehetséges út itt a globalizáción át vezet.
Amint egy nagyvállalat növekedése lelassul, nem képes kellő mennyiségű nyereséget felmutatni a részvényesek előtt, más utakat keres a növekedés további fenntartására. Ilyenkor kerül sor felvásárlásokra, összeolvadásokra, vegyesvállalatok alapítására és egyéb stratégiai szövetségek kiépítésére. A fogyasztó nem jár rosszul, hiszen
távoli területek termékei jelennek meg a helyi kereskedésekben (pl. Lidl) is.
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Bortermelés országonként (1000 hl-ben)
Ország
Franciaország
Olaszország
Spanyolország
USA *
Argentína
Ausztrália
Németország
Portugália
Dél-Afrika
Chile
Magyarország
Románia
Görögország
Ausztria
Bulgária
Jugoszlávia
Horvátország
Mexikó
Ukrajna
Svájc
Macedónia
Szlovénia
Új-Zéland
Ciprus
Tunézia
Törökország
Világ összesen
Európa összesen
EU összesen

2001-ben
53.389
50.093
30.500
19.200
15.835
10.163
8.891
7.789
6.471
5.658
5.406
5.090
3.477
2.531
2.260
2.100
1.950
1.411
1.296
1.113
1.000
645
530
503
321
265
264.730
186.741
156.822

* csak Kalifornia, ** nincs adat.

2000-ben
57.541
51.620
41.692
23.300
12.538
8.064
9.852
6.694
6.949
6.419
4.299
5.456
3.558
2.338
3.305
1.973
1.891
1.305
788
1.276
1.000
463
601
570
411
230
280.415
203.516
173.459

1990-ben
65.529
54.866
38.658
15.852
14.036
4.446
8.514
11.372
8.988
3.978
5.472
5.900
3.525
3.166
2.925
**
**
1.669
**
1.313
**
**
545
600
268
236
282.897
224.929
182.641

Változás %-ban
-18,5
-8,7
-21,1
21,1
12,8
128,6
4,4
-31,5
-28,0
42,2
-1,2
-13,7
-1,4
-20,1
-22,7
**
**
-15,5
**
-15,2
**
**
-2,8
-16,2
19,8
12,3
-6,4
-17,0
-14,1

Forrás: O.I.V., Párizs, Német Bor Intézet

A növekedés kezdete
Egy jó terméksorral, történelmi névvel rendelkező borászat rendszerint igen
jó áron kel el. A vevő számára a nyereség a költségcsökkentésben rejlik, mivel
az anyavállalat működése a megvásárolt üzem működtetését is biztosítja. Fölöslegessé válik a külön értékesítés, könyvelés, disztribúciós hálózat. Sok összeolvadás sikerét az szabja meg, hogy a felek jól döntenek-e, amikor egyik, vagy
másik fél terméksorát házasítják a másik értékesítési lehetőségeivel. Helyes
döntés esetén a két borászat közös növekedési üteme messze meghaladja az
egyenként elérhetőt. Az értékesítés kiterjesztése különböző országokra és a
termékportfolió kibővítése csökkenti az üzleti kockázatot. Az ilyen berendezkedés esetén nem fordulhat elő, hogy egy vállalat bevétele egyetlen földrajzi régió, vagy éppen egyetlen termék teljesítményétől függjön.
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Makro-ökonómiai tényezők
A borértékesítő vállalat külföldi terjeszkedése magában hordozza a kedvező
makro-ökonómiai adottságok kihasználásának a lehetőségét. Az ausztrálok közelmúltbeli gazdasági sikerei az erős dollárnak voltak köszönhetők, hosszabb időn
keresztül egy amerikai $ két ausztrál $-t ért. Az erős dollár hozzájárult, hogy az
amerikai fogyasztók olcsón szerezhettek be külföldi áruféleségeket, így a borászatok elkezdték a külföldi termelés lehetőségeit feltérképezni. Az ausztrálok elmúlt
években sikeresen végrehajtott piacépítése az ún. globális márka kialakulását
eredménytelenül a borkereskedelemben. A globális márka létrejöttének és sikeres
elterjedésének alapfeltétele, a tekintélyes árrés, még nem adott ebben az ágazatban. Összehasonlításul néhány adat: a Coca Cola cég az elmúlt évben 70%-os
árrés mellett bevételei 10%-át, azaz 2 milliárd dollárt költött reklámozásra. Robert
Mondavi (USA) 50%-os árrés mellett, bevételei 4%-át, 20,5 millió dollárt költött
ugyanerre a célra. A borágazatban jelenlevő tartalék még nem fedezi egy globális
márka reklámjának, marketingjének a költség igényét.
A költségcsökkentés, a megfelelő minőség biztosításának záloga a vertikális
integráció, kisebb méretekben éppúgy, mint a globális nagyvállalatoknál. Jóllehet
a szőlőtermeléstől a borkészítésen keresztül a palackozásig és értékesítésig minden fázishoz eltérő menedzsment szakértelem szükséges, ennek összehozása
egyetlen vállalatban sem lehetetlen. A Cola hasonlat itt azonban nem működik,
hiszen a Coca-Cola nem rendelkezik pl. saját cukornád ültetvénnyel.
A borágazat igen változatos, sok márka árasztja el a piacot. A bor szakma
ettől olyan különleges, semmivel össze nem hasonlítható, üzleti szempontból
azonban nem működik hatékonyan. Egy adott értékesítő csapatnak mennyivel
könnyebb dolga van, ha 20 márka helyett mindössze 10-et, vagy épp csak 5-öt
kell menedzselnie.
A nagy mennyiségeket előállító mamut vállalkozások megjelenése a piacon
nem feltétlenül eredményez folyamatos árversenyt, hiszen a nagyvállalat igyekszik
a reklámokra fordítható bevételeit emelni. Az intenzív reklámtevékenység pedig az
adott márkán kívül magát a borfogyasztást is népszerűsíti, bővíti a potenciális
vásárlók körét, s így közvetve hatással van a kis pincészetek értékesítésére is.
A borkereskedelem nemzetközi tendenciái
A borexport mennyisége a világban több mint 40%-kal emelkedett 1990
óta. Az EU tagállamok esetében ez a növekedés 29,2 %, az 1990. évi 35.848
ezer hektoliterről a kivitel 2001-re 46.314 ezer hektoliterre emelkedett. A pozitív rekordot Olaszország tartja 26,4%-kal, míg a leggyengébb EU tagállamnak,
Németország bizonyul. Sajnos Magyarország sem jeleskedik (-49,8%), bár az
EU-n kívüli hagyományos európai termelők közötti negatív rekord Bulgáriához
fűződik, mely ország 2001-ben 1.410 ezer hektoliterrel exportált kevesebbet,
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mint 1990-ben. Az ellenrekordok a kereskedelem vonatkozásában is az új bortermelő országokhoz kötődnek, Dél-Afrika, Ausztrália és Chile egyaránt több
száz százalékkal emelte kiszállításainak mennyiségét.
Az export volumene az EU-ban az elmúlt évtizedben évente változó, de
nagyságrendjét tekintve viszonylag stabil, 1997-2002 között évi 12 millió hl
körül alakult. A legnagyobb exportőrök az olaszok, a franciák és a spanyolok. A
következő kategóriát a németek és a portugálok képviselik, s látványos növekedést produkált az elmúlt években Ausztria. A legfontosabb célországok az USA,
Svájc és Kanada.
A harmadik országokból származó import volumene is nőtt az utóbbi években. 1997 és 2002 között 5,7 millió hl évi mennyiségről 8,8 millió hl-re emelkedett. Az angol borimport felfutásával magyarázható ez a növekedés, mivel a
szigetország az elmúlt évtizedben a korábbiak többszörösét importálja. Jelentős
importot bonyolítanak le a németek és a hollandok is.
A legfontosabb borexportőr országok (1000 hl-ben)
Ország
Olaszország
Franciaország
Spanyolország
USA
Ausztrália
Chile
Németország
Portugália
Moldávia
Dél-Afrika
Argentína
Magyarország
Macedónia
Ukrajna
Bulgária
Világ összesen
Európa összesen
EU összesen

2000

1999

1990

17.042
15.085
8.651
2.884
2.849
2.647
2.414
1.597
1.524
1.410
857
802
550
500
379
62.890
51.228
46.314

18.320
16.105
9.308
2.852
2.161
2.298
2.334
2.001
1.524
1.291
880
872
550
600
426
65.488
54.827
49.717

13.478
12.330
4.304
991
370
465
2.836
1.574
*
43
446
1.598
*
*
1.789
44.416
40.961
35.848

Változás
2000/1990 %-ban
26,4
22,3
101,0
191,0
670,0
469,2
-14,9
1,5
*
3179,1
92,2
-49,8
*
*
-78,8
41,6
25,1
29,2

* nincs adat, ** EU 1995-ig 12 tagállam, 1995-től 15 tagállam
Forrás: O.I.V., Párizs, Német Bor Intézet

A borimport világméretekben is általánosan pozitív tendenciát mutat. Az
1990. évi bázishoz képest a világ borimportja 36,5%-os emelkedést mutat, ami
hajszálra megegyezik az EU borimportjának változásával Németország, az
Egyesült Királyság, Franciaország – az Unió tagja. Hármuk közül az Egyesült
Királyság mutatja fel a legtekintélyesebb növekedést, az átlagtól alig elmaradó
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35,9%-kal. Az Unióhoz való csatlakozás hosszabb távon a hagyományos bortermelő, de a fogyasztó országoknál is tekintélyes nyitást eredményezett a borkereskedelem területén. A vizsgált évtizedben Spanyolország, Portugália több
száz százalékkal emelte éves borimportját, s Ausztria is közel 80%-kal nagyobb
mennyiségben importált. A saját termeléssel nem, mind az uniós átlagot jóval
meghaladó mértékben vásároltak külföldi borokat. Jelentős pozitív változás
figyelhető meg Írország, az Egyesült Államok, Japán és Kanada esetében is.
Komolyabb visszaesés – Olaszországot (-26,9%) leszámítva – sehol sem mutatkozik tartósan, bár a kiugróan jó 1999-es évhez viszonyítva számos helyen
negatív előjelű 2000-ben a változás.
A legfontosabb borimportőr országok (1000 hl-ben)
Ország
Németország
Egyesült Királyság
Franciaország
USA
Belgium
Kanada
Hollandia
Svájc
Dánia
Japán
Oroszország
Portugália
Svédország
Cseh Köztársaság
Spanyolország
Lengyelország
Olaszország
Ausztria
Norvégia
Írország
Kína
Új-Zéland
Finnország
Brazília
Ukrajna
Világ összesen
Európa összesen
EU összesen

2000

1999

1990

12.024
9.361
5.583
4.479
2.552
2.358
2.014
1.817
1.794
1.657
1.623
1.300
1.192
752
597
590
565
487
468
435
412
408
358
311
95
58.127
44.799
38.584

12.888
8.764
5.748
4.072
2.236
2.195
3.388
1.895
1.677
1.886
812
1.930
1.214
518
1.367
685
536
565
480
413
528
408
327
284
123
59.951
46.803
41.378

10.012
6.889
4.505
2.519
2.155
1.483
2.113
1.846
1.154
935
*
212
1.096
*
87
696
773
274
293
151
*
81
216
220
*
42.585
35.380
28.265

Változás (%)
2000/1990
20,1
35,9
23,9
77,8
18,4
59,0
-4,7
-1,6
55,5
77,2
*
513,2
8,8
*
586,2
-15,2
-26,9
77,7
59,7
188,1
*
403,7
41,4
41,4
*
36,5
26,6
36,5

* nincs adat, ** EU 1995-ig 12 tagállam, 1995-től 15 tagállam
Forrás: O.I.V., Párizs, Német Bor Intézet
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Bortermelés és -fogyasztás Európában
A bortermelés Európában, illetve az EU-ban évente jelentősen ingadozik,
így hatalmas feleslegek jelennek meg. A túltermelés következtében a bortermelés összességében, csökken.
A legnagyobb mértékű visszaesés a francia bortermelésben jelentkezik – 18,5% – ami jóval meghaladja az országban a szőlőművelés területének csökkentését. Az ok a vizsgált időszakon belüli kedvezőtlen évjárati hatások mellett, a
francia borászat által képviselt minőségi termelés irányába való elmozdulásnak
tudható be a szabályozórendszer által előírt és számonkért alacsonyabb terméshozamoknak. A bortermelés alakulását vizsgálva valamennyi komoly hagyományokkal rendelkező termelő esetében hasonló tendenciával találkozunk.
A következő grafikonok az EU bortermelésének, fogyasztásának és feldolgozásának adatait mutatják. A hosszú távú tendenciák egyértelműen megállapíthatók, azaz a fogyasztás mennyiségének csökkenése, s ezen belül egy strukturális átalakulás, amely az asztali borok fogyasztása csökken, s a minőségi
borok fogyasztása pedig növekszik.
Bortermelés összetétele az EU-ban (1000 hl)

Forrás: O.I.V., Párizs, Német Bor Intézet
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EU BORTERMELÉS 2000/2001
FOGYASZTÁS ÉS HASZNOSÍTÁS
Átalakítás és veszteségek
3%

Készletingadozás
4%

Lepárlás
6%
Étkezési alkohol
8%

Meghatározott régiókban
termelt minőségi borok
fogyasztása 33 %

Pálinka
2%
Export
7%

Asztali bor fogyasztása
37 %

Teljes borfogyasztás EU országok szerint (1000 literben)
Belgium
1980/81
2015
1981/82
2020
1982/83
1631
1983/84
1814
1984/85
1693
1985/86
1601
1986/87
1792
1987/88
1883
1988/89
1848
1989/90
1958
1990/91
1837
1991/92
2092
1992/93
2289
1993/94
1971
1994/95
1998
1995/96
2194
1996/97
2106
1997/98
2345
1998/99
2042
1999/2000°°
2089
2000/2001°°
2005
2001/2002°°
2531
2001 vs 97%
-14%
2001 vs 97 Hl
-340
2002 vs 97%
8%
2002 vs 97 Hl
186
2002 vs 2001%
26%
2002 vs 2001 Hl
526
Átlag 97-2002
16%
Szüreti év

Német- Görög- Spanyol- Francia- Olasz- Luxem- Ausz- Portu- Egyesült
Íror- Hollan- FinnDánia
ország ország ország ország ország burg tria gália Királyság
szág dia ország
15227 4314
49378 48723
164
4194 725 117 1815
15328 4075
47862 46549
169
4434 851 109 1851
16304 3613 18808 46602 44666
237
4482 857 100 1970
15777 3306 18623 45159 44195
231
7271
5307 924 116 2098
15608 3094 18368 43906 39042
209 2588 7103
5241 1016 119 2143 100
14067 2931 18815 44157 33987
213 2476 7337
5114 991 115 2031 102
15767 2808 18704 42411 37881
220 2567 6171
5855 952 121 1994 114
15880 2988 18451 41780 41387
209 2595 6509
5935 956 128 2027 147
16137 3336 17883 41010 40081
230 2681 5435
6709 1087 147 1996 142
16292 3198 15892 40484 33375
220 2689 5559
7340 947 154 1955 162
20781 2623 17158 38019 35782
226 2619 6532
6250 1118 158 2098 183
18290 2595 16834 36903 35572
227 2608 5636
6001 1156 137 2111 223
18196 2860 16283 37354 35843
228 2604 5956
6777 1149 140 1941 243
18773 3124 15965 36664 35859
254 2483 5818
6732 1203 205 2009 246
18207 2348 15335 36515 34121
231 2544 5746
7187 1358 188 1996 256
18728 3043 14459 35091 34693
220 2544 5684
7211 1451 250 2170 261
18974 2636 14529 34941 33820
242 2420 5443
7587 1605 284 2242 235
19345 2686 14589 35500 32134
270 2499 5055
8045 1627 312 2001 231
18734 2884 14792 35002 31839
279 2470 5056
8523 1540 341 3224 283
19324 2752 14547 34755 31692
305 2574 5054
9391 1641 423 3230 316
18201 2747 13843 33150 28935
300 2263 4538
10226 1527 453 3179 343
20104 2750 13812 29804 27190
273 2220 4591
10287 1668 510 2515 389
-6%
2%
-5%
-7% -10%
11% -9% -10%
27% -6% 45%
59% 48%
-1144
61
-746 -2350 -3199
30 -236 -517
2181 -100 141 1178 112
4%
2%
-5% -16% -15%
1% -11% -9%
28% 3% 63%
26% 68%
759
64
-777 -5696 -4944
3 -279 -464
2242
41 198
514 158
10%
0%
0% -10% -6%
-9% -2% 1%
1% 9% 13% -21% 13%
1903
3
-31 -3346 -1745
-27 -43
53
61 141 57 -664
46
7%
1%
-3% -13% -11%
-4% -7% -4%
13% 6% 33%
-3% 36%

Forrás: O.I.V., Párizs, Német Bor Intézet
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Az egyes országok fogyasztási adatai eltérő tendenciákat mutatnak. A nagy
átlagok alapján az látszik, hogy az egy főre jutó fogyasztási mennyiségekben
megindult egyfajta kiegyenlítődés. Így a jelentős borfogyasztó népeknél erőteljesen csökken a mennyiség, míg ahol pedig alacsony volt korábban a fogyasztás, ott növekedés mutatható ki.

Borfogyasztás 1000 hektoliterben
50000
40000
30000
20000
10000
0
/8
80
19

1

/8
82
19

3

/8
84
19

Németország

5

/8
86
19

7
8
19

89
8/

9
19

91
0/

Spanyolország

9
19

93
2/

9
19

95
4/

/9
96
19

Franciaország

7

/9
98
19

9
/2
00
20

1
00

Olaszország

Forrás: O.I.V., Párizs, Német Bor Intézet

1997 és 2002 között a franciák, olaszok, osztrákok, portugálok, spanyolok
borfogyasztása csökkent, a finnek, az angolok, az írek és a belgák borfogyasztása nőtt. Ha a grafikonokat képzeletben tovább rajzoljuk, akkor azt valószínűsíthetjük, hogy egy átlagérték felé tartanak a fogyasztási adatok. A globalizáció
eléri a fogyasztást is, nem csak a javak előállítása történik világméretű meggondolások alapján. A kínálat is egyre egységesebb a világon, így az új generációk
már a világtendenciákba illeszkedő fogyasztási szokások szerint élnek.
A mennyiségi változások mellett további strukturális változásoknak is tanúi lehetünk. A bortermelő régiókban termelt minőségi borok fogyasztása növekszik, addig a táj- és asztali borok fogyasztása csökken.
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Meghatározott termőhelyen termelt minőségi borok fogyasztása
(1000 hl-ben)
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12000
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0
8
19
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Forrás: O.I.V., Párizs, Német Bor Intézet

Asztali borok fogyasztása (1000 hl-ben)
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
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2
4
5
6
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9
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2
3
4
5
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9
7
3
2
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/8
/9
/9
/9
/9
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/9
/9
/9
/8
/9
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00
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19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
0
0
9
0
0
1
2
2

Németország
Olaszország

Spanyolország
Egyesült Királyság

Franciaország

Forrás: O.I.V., Párizs, Német Bor Intézet
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Borfogyasztási szokások Európában
Európában a Mintel felmérése szerint a britek 89%-a fogyaszt otthon, vagy
házon kívül alkoholtartalmú italt, őket szorosan követik a franciák 88%-kal. A
spanyol lakosság 3/4-e iszik szeszesitalokat, míg a németek valamivel több,
mint 1/3-a teljesen absztinensnek vallja magát.
Az életkori megoszlás tekintetében az Egyesült Királyságban és Franciaországban közel azonos a képlet. Ha egy angol, vagy egy francia elkezd inni,
akkor arról élete végéig nem mond le. A 20 évesnél fiatalabb brit fogyasztók
78%-a iszik szeszesitalokat, a 45-54 éves lakosság körében ez az arány már
eléri 93%-ot és mindössze 8%-kal csökken a 65 év fölöttiek esetében. Franciaországban a 65 évesnél idősebbek 89%-a továbbra is fogyaszt alkoholtartalmú
italokat. Spanyolországban az alkoholfogyasztási csúcs a 25-44 éves korú lakosság körében figyelhető meg, míg 65 év fölött az arány 60%-ra csökken.
Németországban még ennél is többen változtatják meg az időskorúak italfogyasztási szokásukat, mindössze 55% iszik továbbra is, elsősorban bort.
A fiatalok italfogyasztási szokásaiban érdekes megfigyelni, hogy a legmagasabb arányban a 20 év alatti britek isznak alkoholt, annak ellenére, hogy családban elítélik a gyerekek szeszesitallal való kínálását. Olaszországban, a sör- és
borfogyasztás a mindennapok szerves része és a gyerekek is gyakran kapnak egy
kis pohár kóstolót. A 20 év alattiak már 70%-a alkoholfogyasztónak számít.
Az Egyesült Királyságban a bor fogyasztás igazi sikertörténetté vált. Sörivó
nemzetből mindennapos borivóvá vált a brit lakosság kétharmada, s közülük is
egyharmad nagyfogyasztónak vallja magát. Az otthoni fogyasztás elterjedésében igen jó partnernek bizonyult a kiskereskedelem a maga egyre szélesedő,
bővülő kínálatával. A franciáknál is 65% vallja magát borivónak. Itt esett vissza
leginkább az egy főre jutó borfogyasztás az 1960-as 120 l/főről a 2001-es 55
literes fejenkénti átlagra. A megváltozott életmód a franciáknál a fogyasztott
italféleségek palettájának bővülését eredményezte. Az utóbbi években növekedett az üdítőitalok és a palackozott ásványvizek fogyasztása.
Az elmúlt két évtizedben az egészségre való tudatos törekvés térnyerése jelentősen átformálta a németek italfogyasztási szokásait. A borágazat az egyetlen, mely ebből a nyomott piaci helyzetből győztesként tudott kikerülni. A németországi borpiac növekedése a piac bővülésének köszönhető, vagyis nem a
meglevő borkedvelők fogyasztanak többet, hanem a szeszesital-fogyasztók
egyre nagyobb hányada – jelenleg mintegy 69% – iszik bort.
Az autóvezetés korlátozó hatása miatt világszerte növekszik a borok otthoni
fogyasztása a vendéglátás rovására.
Általános tendenciaként érvényesül a borfogyasztók táborának kiszélesedése, az alkalmi fogyasztók számának növekedése. Az elmúlt öt évben például
Franciaországban mintegy 11%-kal nőtt a borivók száma, s ez összesen 2 millió
fő bekapcsolódását jelentette.
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Változások a német borfogyasztásban
A német italpiac legdinamikusabban növekvő termékcsoportja az alkoholmentes italok köre, azon belül is a palackozott ásványvizek, asztali vizek.
A házilag előállított és fogyasztott egyéb alkoholmentes termékek viszonylag stabil népszerűséggel rendelkeznek.
Csökken a németekre oly jellemző sörfogyasztás. A hazai előállítású italok
dominanciájának köszönhetően stabilan tartja magát az égetett szeszesital fogyasztás is.
Növekedés a borfogyasztás területén látszik, 2002-ben az egy főre jutó borfogyasztás meghaladta a 20 litert.
A németek italfogyasztásának szerkezete (l/fő)
Italok megnevezése
Alkoholtartalmú italok
összesen
sör
bor b)
pezsgő
szeszesital j)
Alkoholmentes italok
összesen
palackozott vizek c)
üdítőitalok d)
gyümölcslevek e)

2002 a)

2001 k)

2000

1999

1998

Változás (%)
2002/1998

151,6

152,2

154,4

156,3

156,3

-3,0

121,5
20,3
3,9
5,9

122,4
19,8
4,2
5,8

125,5
19,0
4,1
5,8

127,5
18,0
4,9
5,9

127,5
18,1
4,7
6,0

-4,7
12,2
-17,0
-1,7

271,2

256,7

254,0

248,3

240,7

12,7

118,1
112,8
40,3

110,2
106,2
40,3

107,7
105,7
40,6

104,2
103,7
40,4

100,1
99,6
41,0

18,0
13,3
-1,7

a) becslés; b) beleértve a vermutokat és a fűszeres csemegeborokat; c) természetes
ásványvizek (beleértve a gyógyvizeket), forrás- és asztali vizek, ízesített vizek; d) kivéve
a koncentrátumokból, szörpökből és italporból készített italokat; e) beleértve a gyümölcs nektárokat és a zöldségleveket; j) beleértve az alkoholtartalmú kevert italokat,
33% alkoholtartalomra átszámítva; k) korrigált adat

Forrás: ifo Institut, München
A Német Bor Intézet megbízásából készített felmérések a következő hosszú
távú tendenciákat állapítják meg:
1,. a borfogyasztás növekedik és nő a borfogyasztók száma;
2,. növekedik a hajlandóság a magasabb árú borok megvásárlására;
3,. a vörösbor-fogyasztás (45%) háttérbe szorítja a fehérborokat;
4,. a német borok rovására (50% alatt) emelkedik az import borok aránya
(francia 17%, olasz 12%);
5,. a német borok közül különösen a vörösborok keresettek;
6,. folyamatosan csökken a különleges minőségű borok jelentősége;
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7,. a fehérbor kedvelői, ha áttérnek a vörösborokra, előnyben részesítik a
könnyebb, gyümölcsösebb német vörösborokat a csersavasabb, magasabb alkoholtartalmú külföldi borokkal szemben;
8,. a borok, különösen a nagyértékű vörösborok jelentős társadalmi presztízzsel rendelkeznek, a fogyasztók szintén, a borivó pozitív imázzsal rendelkezik. A borfogyasztásra kedvezően ható trendek: a wellness, az életstílus és élvezet.
Az értékesítési csatornák tekintetében a következőket állapíthatjuk meg:
9,. a növekedés nyertesei a diszkont üzletek. Az ilyen üzletekben fellelhető kínálat messze meghaladja a gasztronómia szortimentjét, ami jelentős fantáziátlanságról, alkalmazkodás képtelenségről és az innováció
hiányáról tesz tanúbizonyságot;
10,. a legnagyobb növekedés az alacsony ár-szegmentet jellemzi;
11,. a német borpiac a világ egyik legjelentősebb fogyasztói piaca és mint
ilyen, nagy nemzetközi érdeklődésre tart számot, sokan igyekeznek ide
betörni.
Szőlő- és bortermelés Magyarországon
Magyarország a szőlőtermesztés északi határán helyezkedik el, így klimatikus adottságaink elsősorban a minőségi fehérbortermelésnek kedveznek.
Magyarország szőlőtermelése (ezer tonna)
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A szőlőterület és az átlagtermés alakulásának megfelelően változott az egyes
időszakok bortermelése. A 80-as években mintegy 5 millió hl, mely egészen
1995-ig csökkent, majd annak köszönhetően, hogy a fennmaradt vállalatok és
magánvállalkozások kezdtek magukra találni, 1996-98-ban felemelkedett 4 millió
hl fölé, sőt, 2001-ben 5 millió fölé, ám 2002-ben mindössze 3,3 millió hl volt.
A magyarországi szőlő- és bortermelés
Szőlőterület, ezer ha

1996–2000. évek átlaga
2000
2001

125
106
93

ebből
termőterület
97
89
82

2002
Ebből:
gazdasági szervezet

93

83

12

7

egyéni gazdálkodó

81

76

Év, szervezet
összesen

Szőlőtermés, ezer tonna
összesen

Termésátlag a
termőterületen,
ebből étkezékg/ha
si szőlő

Bortermelés,
millió liter
(egyszer
fejtett)

671
684
811

39
32
48

6 310
7 220
9 390

413
430
541

501

23

5 750

333

42

0

5 670

28

459

23

5 760

305

Forrás: KSH évkönyv 2002.

Magyarországon a szőlőültetvények területe az utóbbi 25 évben fokozatosan csökkent, és ezzel párhuzamosan a megtermett szőlőmennyiség is. 2002-ben
a terület azonos volt az előző évivel, a néhány hektáros kivágást az újratelepítések ellensúlyozták. A terület jelenleg 93 ezer, ha ebből a termőterület 82 ezer
hektár. Az újratelepítés aránya alacsony, ezt a tőkehiány és a magas beruházási
költségek befolyásolják.
A szőlőültetvények és a szőlőtermés alakulása az utolsó 25 évben
Ültetvény (1000 ha)
Termés (1000 t)

Termőterület (1000 ha)

200

1000

150

800
600

100

400

50

200

0

0
1976-1981-1988-1993- 1999 2000 2001 2002
80 85 92 98

385

Vitányi Béla

2002-ben a leszüretelt szőlő mennyisége 38 százalékkal kevesebb lett az
előző évinél, az 1996-2000. évek átlagától 25 százalékkal elmaradt.
Hazánkban nagy fajtaszámmal találkozunk, ennek meghatározó részét képezik a hagyományos magyar fajták, amelyek jól alkalmazkodnak a hazai ökológiai és termesztés-technológiai viszonyokhoz. Kb. 20 éve - a beruházások
támogatásával - jelentős fajtaátrendeződés következett be, amely a minőségi
borszőlő termelésének irányába hatott, és a nemzetközileg ismert, külföldön jól
értékesíthető fajták arányának a növekedését eredményezte.
Szőlőtermő területeink 73%-án fehérbor, 20%-án vörösbor, 7%-án csemege
és vegyes hasznosítású fajták vannak, s a szőlőtermelés mintegy 93%-ából bort
állítanak elő.
A borszektor privatizációja
A szőlőterület több, mint 90 százalékát egyéni gazdák művelik, a feldolgozó és tároló kapacitások jelentős része gazdasági társaságok és szövetkezetek
tulajdonában van.
A borszektor 1989-ben kezdődőprivatiuzációja mára befejeződött. A privatizáció következményeként a magyar szőlő- és borgazdálkodásban tulajdonosi
szempontból a sokféleség jellemző. A teljesen külföldi tulajdonú üzemek mellett
működnek vegyes vállalatok, hazai befektetők által felvásárolt borászati cégek is.
Megtalálhatók a korábbi termelőszövetkezetek jogutódjai, a mezőgazdasági és
pinceszövetkezetek, de sok a kis parcellán dolgozó kistermelő is. Összességében
megállapítható, hogy a magánosítás során kialakultak a versenyképes borászati
üzemek,de nagy számban találhatók még az optimális üzemméret alatt működő
kisebb pincék is. A külföldiek részvétele a privatizációban szakmai és pénzügyi
téren egyaránt hozzájárult a hazai borászat fejlődéséhez. Jó példa erre a korábbi
Tokaji Borkombinát, amelynek részleges privatizációja során számos kisebb
társaságot hoztak létre, külföldi befektetőkkel. Közülük legnagyobb a 99 százalékban spanyol tulajdonban lévő Tokaji Oremus Kft., valamint a mintegy 100 haon gazdálkodó francia tulajdonú Disznókő Rt. A francia és japán érdekeltségű
Hétszőlő Rt-t nagyság szerint a Pajzos Rt. és Megyer Rt. követi. A többi hazai
borvidékeken működő vállalkozások is értékesek voltak a külföldi befektetők
számára. Így került a a Henkell cég tulajdonába a Hungarovin és a Balatonboglári
Borkombinát. Megszűnt a Móri Állami Gazdaság, melynek egy részét a magyar
tőkebefektetők által létrehozott Hilltop Neszmély Rt. vásárolta meg. Egerben az
Egervin mellett számos kitűnő helyi termelő alapított sikeres magángazdaságot.
Sok borászati üzem maradt állami kézben, míg jó néhányban továbbra is
többségi tulajdonos az állam. A Tokaj Kereskedőház Rt, amely Tokaj-Hegyalja
legnagyobb borászati vállalkozása, nagy területen integrálja a szőlőtermelőket,
ma is a magyar kincstár tulajdona. Ez segítséget jelenthet a hungarikumnak
számító aszúkészítmények esetében.
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Bortermelés és kereskedelem
2002-ben a szőlőtermés 95 százalékát dolgozták fel, ebből 333 millió liter
egyszer fejtett bor készült, ez is 38 százalékkal kevesebb az előző évinél. A
termésátlag ebben az évben 40,2 hl/ha volt.
A magasabb mustfokok, a kedvező beltartalmi értékek magasabb átlagárat
eredményeztek, ennek ellenére az előző évről áthúzódó borkészlet árcsökkentő
hatása miatt a szőlészetek jövedelmezősége nem javult.
A kormányzat a borfelesleg levezetésére különböző intézkedéseket hozott, támogatta a borlepárlást, a művi közraktározást és a hordós borexportot.
A borexport alakulása 1998-2002 között
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A borexport 1998-tól 2000-ig látványosan csökkent, azóta is stagnál. Az
1999. évi magasabb átlagár is csökkent, de 2002-re 105,6%-ra emelkedett az
előző évhez viszonyítva. A pezsgőexport mennyisége 22,9%-kal nőtt, de öszszességében még így is szerény, viszont a jelentős nagyságrendet képviselő
palackos bor mennyisége csak 87,4% az előző évhez képest. A hordós borexport mennyiségben megugrott, de a jelentősen csökkenő exportár rontja az
összképet.
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A borexport összetételének változása 1998-2002 között
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A palackos bor exportja 1999 óta folyamatosan csökken, a hordós bor exportja viszont növekszik. Ez az arány nemkívánatos irányba tolja el borexportunk
összetételét, hiszen a minőségi palackos bor exportjának növelése lenne a cél.
A legfontosabb exportpiacunk Németország és az Egyesült Királyság. A
következő ábrán bemutatjuk a két országba irányuló borexportunk változását az
elmúlt évtizedben. Az 1994-96-os években, amikor feltűnően megnőtt az angol
borpiac súlya, a kormányzat jelentős közösségi marketingtámogatást nyújtott az
angol borpiac megdolgozásához.
A borexport alakulása az Egyesült Királyságban és Németországban (eUSD)
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A borimport 1999 óta dinamikusan növekszik, és ennek a tendenciának a folytatódása várható az EU csatlakozás után is. A borimport mértéke azonban nem
jelentős, 2002-ben 65.183 hl bor érkezett Magyarországra, mely inkább a választék
bővítését szolgálta, nagyságrendjéből adódóan piaci zavarokat nem okozott.
Az export-import arány (eUSD)
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Az export csökkenő és az import növekvő tendenciája ellenére a borexport értéke még mindig kb. tizenegyszerese az importnak.
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