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CHANGES IN WORKPLACE ESTABLISHMENT ABILITY OF 
COUNTY BÉKÉS FROM THE TURN OF MILLENNIUM UP TO 

THESE DAYS

 TÉSITS RÓBERT1 - PAPP JÁNOS2

1. INTRODUCTION

 

Hungary is in the first stage of  realization of  reforms launched by the government. The soci-
ety has just started to become acquainted with the elements of  transformation. The population and 
even those who are concerned with politics are uncertain about what this process will bring. Neit-
her the end of  the tunnel, nor its beginning can be seen.

We have adopted the social and economical requirements of  the European Union, and also its 
legal system, and we are making progress toward the introduction of  the common currency, the eu-
ro. The society feels the burden but cannot see the source of  its engagement, the income.

The basis of  the certainty of  family existence, and the income of  the state is the money that 
comes from work. This way employment is essential from the point of  view of  both the individual 
and the society. If  there is enough workplace, those who are able to and want to can get work. If  
there is opportunity for working, there is health, good social politics, secure system of  pensions, all 
in all an optimist society.

The facts are: in our country the number of  total population is continuously decreasing, its 
composition is unfavourable, the society has grown old. There is less labour force. Those who are 
able to work can get work with difficulties or not at all. The number of  employed within the popu-
lation is continuously decreasing because of  the reduction of  the employment ability of  the natio-
nal economy. Consequently, less and less people support more.
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Most of  those people who are seeking for a job, or are unemployed have lower qualifications, 
or not qualified at all. However, in other places the number and proportion of  skilled workers who 
cannot utilize their qualifications is permanently high. The third feature is that the territorial diffe-
rences in unemployment are significant.

In the world of  globalization, in the regional race, and in the mirror of  the reform processes 
the employment, and its economical and social aspects have a special significance. 

LENGYEL IMRE writes (2000) about the regional competitiveness: „…the regional competitive-
ness in open economies means regional ability to create high income and relatively high level of  
employment.”

A great number of  researchers have written about the opportunities in development of  the 
Hungarian Plain and that of  the towns there, about their competitiveness and social-economical 
development after the change of  the political system. The „way of  development in the Hungarian 
Plain” is unique, not only in its specialities and the local conditions but in the use of  space by the 
society, and in its settlement system, too. It shows a sharp difference in comparison with other regi-
ons of  Hungary (BELUSZKY P. 2001).

The statistical region and the unity of  the common historical, economical, spriritual, cultural, 
traditional, linguistical and administrative connection, and the approach towards it with different 
content appears during the development both of  the area and the settlements (TÓTH J. 1987, 1996, 
NEMES-NAGY J. 1997).

By the end of  the 90’s county Békés fell behind with all the indexes showing the economical 
performance of  the region in comparison with other regional averages and the level of  the national 
economy, too. The productivity of  the county indicates the final secession, in altering degree in the 
case of  smaller regions (SZTANKÓ J. 2003).

The decree about the smaller regions (244/2003. XII. 18.) divides county Békés into eight 
smaller regions. The form of  these regions does not reflect the borders of  the districts because the 
centres (Békéscsaba, Gyula, Szeghalom, Orosháza) orient themselves towards districts with varying 
extension and varying intension. The population retaining force of  the smaller regions shows great 
extremes (TÓTH J. 1985, 1988, KOMÁDI M. 2003).

The change of  the political system, and then the social-economical changes at the turn of  the 
millennium reshaped the society of  the towns on the Hungarian Plain, their use of  space and the 
life of  their population significatly. This process was accompanied with the change of  the employ-
ment structure and also with the change of  number of  employed (BECSEI J. 1999). 

The population of  Hungary decreased with 1,7 % between 1990 and 2001, while in the towns 
of  the Plain with 0,7% only. In the respect of  those who are in the age of  being economically acti-
ve the number was 88,1 % in 2001 - in comparison with 1990, which is in accordance with the nati-
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onal average (88,2 %). The change in the number of  employed is more unfavourable: it was 80,6 % 
in the towns of  the Plain, while it was 81,6 % on national level. Low employment proportion and 
high (11,5 %) unemployment proportion characterized the region (KONCZ G. 2003).

The employment proportion in the Southern Plain was 49,2 % in 2000, 45,1% in county Bé-
kés, less than in the two other counties. This index lessened in 2003 when the proportion was 47% 
in the region, while 44% in the county – which meant a lag of  6,6 % in comparison with the natio-
nal average (GURZÓ I. – SIMON I. 2005).

In 2000 the unemployment proportion was 6,4 % in Hungary, 5,1 % in the Southern Plain 
and 5,8 % in county Békés. In 2003 this number increased to 5,9 % on national, to 6,5% on regio-
nal level and to 7,1% in the county. In respect of  unemployment the county is at a disadvantage 
compared to the regional and national average (GURZÓ I.- SIMON I. 2005).

The employment capacity of  the economical sectors has been reshaped. The agricultural pro-
duction differs from the other sectors of  the economy. In consequence of  being at nature’s mercy 
the capital gives preference to the industry or the service sector. Industry is attached to the town, 
so the capital that pours into the agricultural areas is not enough (SIMON I. 2004).

The proportion of  employed in agriculture compared to the population is the highest in sett-
lements with wide outer areas (eg: Mezőhegyes) (KONCZ G. 2003).

The number of  people employed in industry and in the building industry has fallen back in 
comparison with the regional average. More factories in the food-processing industry (eg: milling 
industry) have been liquidated (SIMON I. 2004).

The good effect of  the industrial parks on the economy is hardly felt, their effect on estab-
lishment of  new workplaces is not considerable, the opportunity from their concentration on one 
place is not utilized enough. They show competitiveness mainly in sale of  territories, their conditi-
ons are not exploited in respect of  innovation and cooperation. The effect of  the industrial parks, 
towns and trade schools exerted on each other is insignificant (PAPP J. 2006).

The proportion of  people employed in the tertial sector is increasing, especially in the county 
town but in Gyula and Orosháza, as well. In the rural areas tourism can generate new workplaces 
(PAPP J. 2006).

According to researchers the reason of  why this region cannot increase the establishment of  
new workplaces and the employment are the following:

„If  this region does not get the suitable support for closing up in the field of  infrastructure in 
time, this poor, weak supply, which hinders the development, will isolate it both from the world 
and even the more developed regions of  Hungary, too (ABONYINÉ PALOTÁS J. 1999).

Sztankó János (2003) thinks that the out-of-date economical structure of  the county, predo-
minance of  agriculture, the lack of  big firms have an unfavourable effect on employment.
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County Békés does not utilize its possibilites coming from their geographical situation close 
to the borders. There is no real economical cooperation with county Arad neither in the field of  
trade, not in tourism (BORZÁN A. 2004).

Coordination of  labour market demands and supply in education, in the field of  vocational 
training and adult education can mean a way out of  unemployment (MICHELLER M. 2005).

The county has to exploit the financial sources of  the EU to a greater extent to establish new 
workplaces (GURZÓ I. 2005).

BARTA GYÖRGYI (2003) thinks that the government has to decide which one to prefer: econo-
mical increase or equalization of  the territorial differences.

„Reforms coming from the top never involved the executive side. That is why all the attempts 
to change something in the economy fell because of  the silent resistance put up in better cases, by 
indifferent workers”(KÖTELES L. 2004).

It can be ascertained that the establishment of  workplaces, the question of  employment were 
always one of  the most important subjects of  research works. A significant part of  researchers exa-
mines the settlement development and its force to maintain the population in intensive interaction 
of  the elements of  nature, society, economy and infrastructure (TÓTH J. 1999). 

The most important condition of  the population maintenance is the opportunity for living, or 
more exactly, the workplace in the place of  residence or in its vicinity. 

The studies published so far have examined the different aspects of  competitiveness, and this 
way that of  the employment, but two other, in my opinion essential questions have not been sear-
ched thoroughly. One of  them is that the small regions of  county Békés have very different emp-
loyment conditions. The other one is that the spatial situation of  the places of  residence (or: their 
distance from the big centres) essentialy determines where the employees find work. 

This research is aiming at two things. One is: to show the changes in the economical capacity 
of  county Békés, to outline the small regional tendencies of  employment from the turn of  the mil-
lennium up to December 2006. The other one is: to explore the conceptions of  the bigger compa-
nies and employers towards their own effectiveness, to show their attitude in labour force market 
and their expectations towards the employees.
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2. RESEARCH METHODS

This study is aiming at exploring what processes were generated in the regional processes in 
connection with the establishment of  workplaces and maintaining ability by the changes in the eco-
nomical and social structure of  county Békés from the turn of  millennium to these days. 

I want to draw general conclusions and give suggestions that might improve the employment 
indexes of  county Békés. 

The study is based on the examination of  the scientific literature on the employment of  the 
region (in Hungarian language),  and on data collection from different statistics,  publications of  
employment and of  trade chambers, and finally, on my own research experiences.

The sources of  data: Pocket-Book of  Hungarian Regions, Central Buraeu of  Statisctics (KSH 
Magyar Régiók Zsebkönyve), Hungarian Statistical Yearbook (Magyar Statisztikai Évkönyv), Hun-
garian Statistical Pocket-book (Magyar Statisztikai Zsebkönyv), Mikrocenzus 2005, yearbooks of  
county Békés, yearbooks of  demography, quarterly reports, county and regional accounts of  the 
Regional  Centre  of  Employment  (Regionális  Munkaügyi  Központ),  from the  Internet  portals: 
http://portal.ksh.hu, http://www.afsz.hu .

The basis of  my own research is a questionnaire filled in by employers, and interviews with 
employers. The arrangement was conducted with direct, primary method of  exchange of  informa-
tion personally, via e-mail, or by phone. The respondents were bigger employers in towns, while 
they were small or middle businessmen in smaller places. The questionnaire was filled in by persons 
responsible, director, owner, or other persons authorized with employer rights. The subjects of  the 
interview were higher managers in all small regions. 

Altogether 50 businesses were involved in the survey. They employ 3513 employees (Table 1). 
We got answers from 41 managers. Most of  them (31) employ less than 50 persons.

Regarding their activity 12% work in the agriculture, 40% have industrial features, 25% emp-
loy people in trade and catering, 23% live on the service industry. Examining the small regional 
proportions: agricultural producer, food maker, manufacturer of  parts of  agricultural machines, 
tradesman, owner of  a printing shop, estate agencies filled in the questionnaire in the district of  
Békéscsaba.
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Table 1.
Number of  participants in the survey

 

Number- category Number of  businesses Number of  emloyees
Micro (0-9 persons) 11 35

Small (10-49 persons) 20 367

Middle (50-249 persons) 7 1087

Big (above 249 persons) 3 2024

Altogether 41 3513

 

In the region of  Békés a furniture manufacturer, a wood-worker, and a firm in building in-
dustry gave valuable answers. Those who participated in the survey in the district of  Gyula were: 
food and drink maker, business in the textile industry, stockings maker, a tradesman who sells fuel, 
and a manufacturer of  concrete panels. The businesses in Mezőkovácsháza are engaged in wholesa-
le trade, agricultural production, and retail trade of  food-products. The characteristic activity of  the 
respondents are glass industry, administrative service, service in the building industry in Orosháza. 
The field of  business in Sarkad and its vicinity is retail trade, manufacture in the wood industry; 
while in the region of  Szarvas: cultivation of  polants, food producing, manufacturing in the metal 
industry, and tourism. In Szeghalom the retail trade and repairing the household appliances give the 
every day work for the businesses involved in the examination. Their spatial situation and the staff  
number are shown by Table 6.

The questionnaire consisted of  two wh-questions and seven yes-no questions and concerned 
the main activity of  the business, the number of  employees, new supplies and labour market de-
mands. The interview contained six questions seeking reply for the composition of  the staff  and 
for the causes of  employment and dismissal. The questionnaires were filled in between March and 
April 2007. Among the respondents we can find big companies employing more than a thousand 
workers and individual entrepreneurs, too.

The method has double aim: to compare the numerical data related to county Békés in the pe-
riod between 2000 and 2006 and the results of  the research completed at the economical organiza-
tions in the first quarter of  2007. The first one served as presentation of  basic information and 
tendencies, while the second one as determination of  reasons and possibilities of  breaking out. 
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The advantage of  the method of  questionnaire and personal interviews is that it creates direct 
connection that supports a more intimate, more sincere reply, and also it can draw the attention to 
the essential elements previously not considered. Its disadvantage is that it is subjective, not free 
from the momentary impressions of  the respondents, which can influence their opinion. It has to 
be taken into consideration during evaluation. The analysis of  the official data is objective, can be 
worked up better, and it compensates the information coming from the interviews.

3. RESULTS

3.1 General features of  County Békés

The population of  the county has been continuously and permanently decreasing for the last 
twenty-five years.  From 1980 to 2005 their number lessened with forty-eight thousand persons. 
This loss is the three quarters of  the population of  Békéscsaba, and much more than the populati-
on of  Gyula or Orosháza. The tendency is still in existence: 403 281 people lived in the county in 
2000, while only 385 847 on 1 January 2006, the difference is 17 434 persons. The loss per thou-
sand inhabitants exceeds well the national average. Regarding the age composition of  the populati-
on itcan stated that it is characterized by the process of  aging. 

The GDP in county Békés was 856,3 thousand forints in 2000, which was equal the 65,8% of  
the national average, in 2004 this proportion was only 61,1%. Examining the economical capacity 
of  the county we can ascertain that it continuously falls behind the national average (Table 2). Bé-
kés- regarding the GDP- is surpassed by the two other counties of  the region, it has slipped to the 
eighteenth place within four years in the order of  counties. This way it is the third poorest county 
after Nógrád and Szabolcs-Szatmár-Bereg. 
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Table 2.
Changes in GDP between 2000-2004

(Source: KSH)

 

Area/ Year 2000 2001 2002 2003 2004
Bács-Kiskun 870,4 1007,9 1129,1 1222,9 1380,0

Békés 856,3 954,4 1033,7 1119,9 1234,7

Csongrád 1072,3 1173,0 1284,7 1418,9 1563,1

Southern Plain 929,3 1043,8 1150,0 1254,4 1395,5

Hungary 1299,8 1471,4 1665,1 1841,2 2021,3

 

3.2 The employment force of  the county according to the sectors

The employment ability of  agriculture is continuously decreasing: more than thirty per cent 
of  employees –together with silviculture- worked in this sector, it changed into twenty-seven after 
ten years, eleven in 2001, 9,5 per cent in 2005, 7521 persons. The former agricultural labour force 
tries to find job in the towns (table 3) or migrates from the county.
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Table 3.
Changes in the population of  towns and the rural areas

From 1990 to 31 December 2005

 

Year Number of  
towns

Population of  
towns

Number of  
villages

Population of  
villages

Population al-
together

1990 12 247.7 62 161,5 409,2

2000 14 262,5 61 129,2 391,7

2005 17 268,0 58 117,8 385,8

 

The recession of  the food industry, which holds the biggest proportion of  the industrial pro-
duction, continued in the examined period. The employees of  the county have suffered heavy and 
significant losses since more food-processing firms have been closed down that entailed a large-s-
cale staff  reduction. The following firms were liquidated in this period: the István mill, the cannery, 
the factory of  Bábolna Rt., Poultry-processing Company - all in Békéscsaba; while the Milk powder 
Factory in Gyula, the Sugar Factory in Sarkad, the meat-processing factory of  Gyula, Merián Rt in 
Orosháza, the cold store in Békéscsaba, Pannonliver Rt in Mezőkovácsháza, several slaughterhous-
es (for example: Szilágyi Húsüzem in Szarvas, turkey abattoir in Kardos) have decreased their pro-
duction and the number of  employees. Numerous dry pasta-making factory, bakery and confectio-
ner’s have been closed down definitively. And the list is not complete.

In the field of  internal trade Békés has the fourteenth place in the order of  counties on the 
basis of  how many shops fall to the share of  population (154 shops/ ten thousand inhabitants). 
This value is the smallest in Békés inside the region of  South Plain (173 in county Bács-Kiskun and 
165 in county Csongrád). The density of  shops in the county falls behind the national average, the-
re is only 1,1 shop in a square kilometre, this way the county occupies the last place together with 
Bács-Kiskun and Jász-Nagykun-Szolnok.

In county Békés the number of  guests lessened with one per cent, while the number of  nights 
increased with three per cent in comparison with the last year – according to the data of  commerci-
al accomodations in 2006. Decreasing proportion of  guests in commercial accomodations is fore-
ign visitor, their number lessened with six per cent (700 persons) within less than a year. The num-
ber of  inner tourists diminished with 0,5 per cent only.
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3.2 Structural features of  unemployment

 

In county Békés the number of  unemployed is divided unevenly. In 2001, when the multinati-
onal companies started to spread in Békés, the number of  workplaces decreased swiftly (in Oct-
ober 2001 a Tesco supermarket, then OBI, Praktiker and Asian shops were opened in Békéscsaba), 
since it pressed more small businesses to give up their activity. A relative equality can be experien-
ced between 2002 and 2004, but a steep upward tendency is typical from the year of  our joining to 
the EU (May 2004) to the middle of  2005 (Figure 1). According to the opinion of  farmers the free 
movement of  goods, the liberalization of  trade, and the demands of  the EU imposed on home bu-
sinesses discouraged more firms in maintaining their activity.

Figure 1.
The number of  persons who are looking for a job

County Békés from 2000 to 2006
Edited by the authors on the basis of  KSH data
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Several bakeries (in the area of  Csorvás, Kardoskút, Orosháza, Nagyszénás, Szeghalom) 

have been closed down, because they cannot undertake the introduction of  the so-called 

HACCP  quality  security  system,  they  simply  could  not  afford  modernization  of  their 

premises.  The  same thing  happened  to the  small  slaughterhouses  (in  Mezőkovácsháza, 

Szarvas, Kardos, and Tótkomlós), they quitted production, and so employment. The annual 

changes of  the unemployment rate in the county refelects very well the above described 

process (Figure 2).

Figure 2.
The annual changes of  he unemployment rate, 2001-2006

Edited by the authors on the basis of  KSH data
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Examining the ten year average it can ascertained that division of  unemployed regarding their 
sex proves the higher proportion of  men. Our statement is verified by the data of  the last five ye-
ars (Figure 3). Liquidation of  the agricultural large-scale works (State Farm in Békéscsaba, AGRÁR 
Joint-Stock Company in Szarvas, Csabatáj Agricultural Cooperative (MGTSZ), Béke Cooperative 
Farm (TSZ), and winding-up of  food-processing firms in towns (Cannery, Cold Store in Békéscsa-
ba, sugar factory in Mezőhegyes and in Sarkad, ÁFÉSZ feather- and poultry- processing factory in 
Mezőkovácsháza, milk powder factory in Gyula, the slaughterhouse in Tótkomlós, meat firm in 
Szarvas, turkey- processing factory in Csabacsüd) contributed to this data. These economic organi-
zations employed mainly male employers. Today unemployed men- since they are the breadwinner 
in the family- earn their income as casual workers or works in the „black” sector of  the economy. 
Employment of  female workers was in close connection with the recession of  textile industry, and 
also big firms became bankrupt with winding-up of  canneries, and it resulted in unemployment of  
female workers. In the field of  employment of  female labour force no improvement can be expec-
ted in the future because there are not any workplaces in this area that can be occupied with them. 
They can find seasonal work in the agriculture for some weeks (so they can pick apples and sour 
cherries in Mezőhegyes and Csorvás, cut broomcorn in Békés and Orosháza, collect watermelon in 
Mezőkovácsháza, Medgyesegyháza and Csanádapáca).

The age composition of  registrated unemployed did not changed in the last five years. The 
changes in certain age group-categories are minimal, they do not reach one per cent even in one 
case, so the change in average number of  unemployed concerned each age group approximately 
equally. Regarding their age the bigger part of  those who are seeking for work belongs to the age 
group between 20 and 30. Almost twenty percentage of  unemployed is over fifty that represents 
the aging of  the county. Their number shows an increasing tendency.

In county Békés the rate of  skilled labourers has increased, while the proportion of  semi-skil-
led workers has decreased in a modest degree within the group of  blue-collar workers among the 
registrated unemployed. Such workplaces were closed down that employed specialized skilled-wor-
kers: skilled workers in the mill industry, miller, butcher, baker, joiner, carpenter, shopkeeper, dress-
maker, cutter. More than the half  of  white-collar workers is administrator; managers and officials 
in management represents 1-3 %.
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Figure 3.
Changes in unemployed regarding their sex between 2002 and 2007

Edited by the authors on the basis of  KSH data

 

In the county – according to the data of  the last  five year- nearly half  of  the registrated 
unemployed is low-educated, in better cases they finished the elementary school but some of  them 
did not. One third of  the registrated is skilled worker; 2 % finished a vocational school, 11% a spe-
cialized secondary school, 3% a technical school and 8% a grammar school. It is still difficult to 
find work without any qualifications, and only a few workplaces were established where the lower 
educated are employed. The rate of  the professional classes is 3%, which means mainly college 
degree.

Regarding the time of  unemployment – for a year or more- permanently unemployed is nearly 
twenty per cent of  the registrated. (It is a rate that characterizes each year.) In the county ten per 
cent of  young people starting out on a career can be regarded as an average.
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Labour force demand of  economical sectors comes from other-non financial- service sector 
in forty-five per cent. The processing industry, the building industry and trade are all significant 
employers representing sixteen, and eleven-eleven percentage of  the workplaces. 7 % of  the labour 
force demand is directed towards the field of  storing and transportation, and 6% is a job in the ag-
riculture. 

3.3. Regional features of  unemployment

 

Unemployment in county Békés follows the national tendencies after the turn of  millennium: 
it shows decreasing values up to 2002, and it increases from 2003. Significant territorial differences 
can be observed between the small regions. Besides the regions of  Békéscsaba and Gyula the Wes-
tern areas of  the county (districts of  Orosháza and Szarvas) are in a more favourable situation, too. 
In addition to the small regional centres the values of  Telekgerendás and Újkígyós contribute to 
this image since they can utilize the proximity of  the county town. The region of  Békés is in the 
middle of  the advantagous and disadvantagous situation, as this region can be characterized with 
an average unemployment rate. At the same time this rate in the case of  the small regions of  Szeg-
halom, Sarkad and Mezőkovácsháza considerably surpasses the national average, so these regions 
can be regarded as critical ones. There are some smaller settlements in the last two areas where the 
rate even multiples the national average. These are the North-Eastern villages of  the Sarkad region: 
Kőrösnagyharsány, Zsadány, Geszt, Mezőgyán and Újszalonta, and the Eastern ones of  the Mező-
kovácsháza region: Nagykamarás, Almáskamarás, Dombíratos and Pusztaottlaka.

Since 2003 the unfavourable tendency has resulted in the increase of  territorial differences, 
since the unemployment rate raised with more than three percentage exactly in the two, above 
mentioned small regions considered as critical ones. At the same time this value was around one-t-
wo percentage in other regions of  the county.

There were some examples for employment enlargement in the areas with more favourable si-
tuation, but the continuous reduction of  the textile and food industry influenced these small regi-
ons, too. A negative change could be observed in the sectors of  sugar-, pork-, poultry – and milk-
processing in the region of  Gyula, while the textile sector has come to an end almost entirely in the 
light industry. Modernization of  public administration is still in progress that comes with staff  re-
duction. The labour force market of  the region was affected the most sensitively by the reduction 
of  more than four hundred employees at the meat industry. There was a bigger investment only in 
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the field of  trade. Although some shopping centres with more significant labour force demand 
have been built, the smaller shops stopped their activities at the same time increasing the number 
of  unemployed. The undeveloped state of  infrastructure in the examined area (restricted capacity 
of  the road 44), increase of  the wage-expenses and of  the burden of  businesses, the cheap, foreign 
(Romanian, Ukrainian) labour force, decrease in transportation (mainly in the agriculture) essenti-
ally contributed to the negative tendencies in the labour force market.

In the case of  small regions belonging to the county town there were some examples for a 
significant employment enlargement in the food industry and components manufacture, further-
more in trade (OBI, TESCO) and in the field of  financial services. At the same time the milk- and 
meat-processors, the textile and garment industry, and finally the furniture industry were the most 
significant ones that dismissed their workers. Besides the unfavourable geographical situation the 
high proportion of  unskilled workers and the significant number of  those who have an out-of-date 
qualification contributed -among others- to the stagnation of  the labour force market.

The small region of  Orosháza is also characterized with staff  reduction on the bigger emp-
loyers’ side, and the hopeless situation of  food indusry (Merián Rt.). A further problem is that the 
region cannot maintain or attract the qualified labour force (eg. engineer). New employers did not 
come to the industrial park in the last few years. At the same time there were some development 
and investments that give reason for optimism in the regional centre. Among them there is Gyopá-
rosfürdő, which is a spa complex with regional significance offering complex service, and other in-
vestments in the building industry in connection with tourism (Gyopár Club Hotel and Conference 
Centre). One of  the most industrialized towns of  the county performs leading tasks in the region 
from the point of  view of  both administration and its fortunate industrial structure, and also it is 
the favourite target of  foreign investments. The Linamar (the ex-Mezőgép) built a new plant in 
2003 for the sake of  the increased orders, while the continuous technological development of  Gu-
ardian can have a favourable effect on the processes in the labour force market.

The small region of  Szeghalom belongs to the areas with disadvantagous situation where the 
main reason for negative tendencies is the critical stage of  the textile and metal industries (Eurotex, 
Ikarus) of  both the centre and Füzesgyarmat. The manufacturers cannot meet the high quality re-
quirements with old machines and out of  date expertise. They do not have enough capital for mo-
dernization. Only a few businesses can reach the export level, there is only a few high tech manu-
facturers, development is too low-scale. In the case of  firms that works to fulfill demands coming 
from the other side of  the border the profit is insignificant that hinders further development. The 
region lacks capital, and it is not responsive to investments.
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At the same time this area is also characterized with the quality defficiencies of  infrastructure. 
A lot of  businesses choose premises where the transport security can be guaranteed because of  the 
state of  roads. Migration is significant because of  the attraction of  the more developed regions, the 
number of  those who have modern qualifications is lessening. The lack of  mobility in professional 
terms worsens the situation together with the lack of  skilled workers.

The deepest economical-social crisis evolved in one of  the most fertile areas of  the country, 
in the small region of  Mezőkovácsháza. After the change of  the political system the extremly rapid, 
profound changes in all sectors of  the economy –privatization and change in the economy structu-
re-  dramatically affected this region. Nearly seventy per cent of  the areas got into private property, 
and most of  the new owners cannot or do not intend to finance the cultivation of  lands. The quan-
tity and composition of  the privatizaton offer did not attract a significant number of  foreign capital 
in the productive sectors, the considerable proportion of  outside capital is attached to the energy 
sector. The critical sectors (agriculture, light industry) and sectors with overproduction (food in-
dustry) together with sub-sectors that produced to the restricted local market predominated the 
structure of  the local economy up to these days, and the industrial and service activites inducing di-
namic development were not represented. The local economy lacks the big companies, the multina-
tional firms that could have a dinamic effect on a wider range of  businesses through their tran-
sporters and a chain of  subcontractors.

Besides, there is a lack of  the necessary agricultural knowledge and tools, which situation was 
worsened by the alteration of  land structure. Those who earlier lived on agriculture or the planted 
industry could not find new workplaces as the local industrial production is nearly equal with zero: 
the industrial employment is 23 per cent which belongs to the lowest ones on the national level. 
Between 2000 and 2006 some smaller businesses employing 5-30 persons started but none of  them 
was able to influence in a positive way the processes in the labour force market. Though the most 
significant staff  reduction happened after the change of  the political system, we can find examples 
for a few reductions with smaller extent (in July 2007 the milk-processing firm of  Nagybánhegyes 
dismisses approximately fifty workers) but neither of  them has a considerable effect on the present 
situation. What remains is the social aid, financial support for unemployed, the seasonal employ-
ment and escaping to the „black” economy (TÉSITS R. 2007).

The extremely serious problem of  the county is that the suitably developed and profitable bu-
sinesses cannot replace the reduced economic units. Exactly those middle-sized businesses could 
not appear that are able to adopt flexibly to the changes, that are innovative and are capable to utili-
ze the gaps in the export market. County Békés has reached insignificant results in the competition 
for investors so far. It is not able to offer suitable infrastructural conditions to the foreign capital 
because of  the narrow local finacial sources. The county considerably falls behind the dinamically 
developing areas of  the country regarding the infrastructure, investments and the skills to start bu-
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sinesses. The diversification of  the local industry is on a very low level which results in a conside-
rable instability of  the economical situation. The exclusive basis of  the economy is the agriculture 
in the periferial areas of  the country – especially in the smaller villages, towns. However, the food 
production does not meet the requirements of  the modern market economy neither in its level, nor 
in its structure.
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Figure 4.
Unemployment rates in the small regions of  county Békés

Edited by the authors on the basis of  AFSZ data
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Figure 5.
Unemployment rates in the settlements of  county Békés

Edited by the authors on the basis of  AFSZ data
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3.4. Tendencies in the future

 

The employment force of  participants in the survey is varying: statistical staff  number of  the-
ir 75,6% is below fifty persons, while 24,4% employ more than fifty (Figure 4). The county town, 
Békéscsaba, and Gyula, Szarvas, Orosháza are directed towards the interest of  bigger foreign and 
home employers because of  their industrial past, and higher rate of  educated labour force. The 
more significant firms work here.

 

Figure 6.
The survey participants according to their situation in small regions and 

the number of  employees
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Judgement of  future depends on what results employers expect in the forthcoming years. The 
managers regards the success of  their businesses in different ways (Table 4). Among those that 
works in the county town predict to preserve their position (51,2%) because of  the presence of  the 
foreign rival and the increase of  their expenses. Those who have a more pessimistic image regard-
ing their future (41,4%) are calculating with the recession of  their income. The year will be more 
successful in Szarvas where the improvement of  tourism is felt, and the increase in food-proces-
sing is expected. In the region of  Orosháza glass- processers and metal-casters are expecting more 
income from new investors. The businesses in the building industy hope for new orders because 
the bypass road around the town and the wellness hotel in Gyopáros are under construction. The 
businesses that were seriously influnced by the difficulties of  the previous years and those who 
work in the small regions of  Mezőkovácsháza and Szeghalom are among those who cannot join the 
camp of  optimists. They find the reasons for their desparation in the decrease of  purchasing power 
and the unskilled labour force. According to their opinion they are far from everything and this way 
they cannot join the economical circulation of  the vaster geographical space. Békéscsaba, and the 
motorway are far from them, and they cannot utilize the opportunities given by the Romanian bor-
der. The population of  the settlements lives in hard financial condition, and so even the puchasing 
power is weakening gradually.

Table 4.
Estimations of  present and future results

Effectiveness of  
the business

In the first quarter of  2007 In the fourth quarter of  2007

 Decrease Stagnate Increase Decrease Stagnate Increase
 % % % % % %

Békéscsaba 22,2 55,5 22,2 22,2 77,7 0

Békés 66,6 33,3 0 100 0 0

Gyula 14,2 71,4 14,2 28,5 57,1 14,2

Mezőkovácsháza 50,0 50,0 0 50,0 50,0 0

Orosháza 28,5 42,8 28,5 28,5 57,1 14,2

Sarkad 66,6 33,3 0 100 0 0

Szarvas 50,0 33,3 16,6 16,6 66,6 16,6

Szeghalom 50,0 50,0 0 100,0 0 0

Total 36,6 48,7 14,6 41,4 51,2 7,3
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 Faith in the future, estimation of  effectiveness are in direct ratio with the opinion about the 
number of  people on the staff  (Figure 5). 26,8% of  the employers are thinking about staff  reducti-
on, and 41,4% of  the businesses are planning to increase the staff  number. 31,7% are taking other 
changes in the number of  staff  (retirement, childbirth, change of  employment) into consideration. 
Those who have businesses in the small regions of  Békéscsaba and Orosháza are expecting the inc-
rease of  their competitiveness, so they are calculating on raising of  numbers.

 

Figure 7.
Probable changes in staff  numbers
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The next point of  the questionnaire searched for the answer that what employees (qualificati-
ons) the businesses need for their activity. More categories could be indicated here. Table 5 conta-
ins the analysis of  the results that shows how many businesses indicated that given employee cate-
gory.

 

Table 5.
Demands in qualifications expected from the employees

Professional categories How many businesses indicated it? (%)
Semi-skilled worker 31,7
Skilled worker 43,9
Secondary qualification 19,5
University/college degree 4,9

 

Managers of  the questioned firms would employ mainly skilled and semi-skilled workers (me-
chanic, blow torcher, welder, metal caster), and they would entrust manual work (turner, technician) 
to those who have secondary qualification. They are looking for employees with university or colle-
ge degree for special tasks (graduate engineer in meat industry, director for metal casting, environ-
ment managing expert). Where a worker with higher qualification is employed it is done because of  
his/her knowledge of  languages (administrator, official, dispatcher) and not for the challenges of  
production and economic management. They would not prefer to employ those who have just star-
ted on their career (Figure 6). Who are inclined to do it are motivated by the advantages coming 
from the employment of  career-launchers.
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Figure 8.
Would you employ a young professional who has just started his/her career? - 

the answers

 

Most business (26) substitute the missing labour force through the job centres, but they look 
for workers via newspaper advertisements (9) and recommendation (6), too. Among other categori-
es Internet was marked by 3 businesses, possibilities offered by employment agencies were not cho-
sen at all by the companies.

Regarding the fluctuation at the firms it was low in the case of  24 out of  41 businesses, it was 
insignificant at 11, and it was middle in the case of  6 businesses. Labour force migration is not sig-
nificant due to the fact that it is more and more difficult to find job in the small regions. Also it is 
difficult to find suitable person for the job so the firms take care of  their skilled employees. To re-
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tain them is growing important. The reason for change in workplace on the side of  workers is usu-
ally the demand on higher salary. Others – according to the employers- refer to family reasons. Be-
sides they indicate commuting, early hours of  starting their work as the cause of  their notice. Deli-
berate reduction of  staff  on the side of  the employers happens because of  the unprofitable activity 
and the lack of  orders. Breach of  discipline, alcoholism and employees with higher qualification 
can result notice on the side of  employers.

4. CONCLUSIONS

 

In county Békés decrease in population has not stopped, it shows decreasing tendency from 
the turn of  millennium up to these days that surpasses the national average, and the worst in the 
region of  Southern Plain. The population is aging, the young, mobile population leaves the county. 
The reason: there is not enough workplace. The situation of  villages is the most critical. The young 
leave because of  the low level of  social services, the capital keeps away, businesses have a pressure 
features. Employees have low qualifications, and are permanently unemployed.

The business activity is the lowest here among the counties of  the region, 72% of  the natio-
nal level. Few can obtain supplementary source, their own capital force is not enough. The applica-
ton system is complicated, the subsequent subsidization is unfavourable, and it makes distrustful 
the participants of  economy.

The unemployment rate has an increasing tendency in the examined period, it was 12,55 by 
the end of  2006. Territorial division of  the registrated unemployed has settled, it is below 10% for 
years in the small regions of  Békéscsaba, Orosháza and Szarvas. The reason for this is the traditio-
nal economic structure in the centre towns, predominance of  industry, strong improvement of  the 
service sector. In the districts of  Mezőkovácsháza, Szeghalom and now of  Békés the unemploy-
ment rate is above 10%. The out-of-date agricultural production structure and the low level of  in-
come there determine the most disadvantagous situation in the small regions. The participants of  
economy here cannot see any breaking-out points, a significant number of  them has become ent-
repreneur under pressure, they are fighting for their subsistence.
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The significant proportion of  unemployed is between 20 and 30. The biggest increase can be 
experienced in the case of  the oldest employees, their number raised with sixteen per cent as an 
average. Most unemployed try to find job with elementary qualification, without any skills, those 
who have university or college degree are generally not unemployed. The number of  young unemp-
loyed with trade or degree has decreased.

Regarding the future the managers of  businesses in Békéscsaba, Orosháza and Szarvas are 
optimistic. They trust in the strength of  their competitiveness. They calculate with stagnation or 
increase in staff  numbers. Those who want to establish a new workplace would employ workers 
with trade or secondary qualification. They would employ young professionals, young workers be-
cause of  the employment advantages. Pessimistic: are the economic units in Mezőkovácsháza and 
Szeghalom, in their opinion the reasons for their disadvantagous situaton are the backwardness of  
infrastructure (road network) and the pressure under which they launched their businesses. They 
predict reduction of  staff  or perhaps stagnation in staff  numbers. In their environment the purc-
hasing power decreased, the closeness of  the border did not generate market for their products.

In the case of  economic units participating in the survey the fluctuation is low, there is no sig-
nificant change in staff  numbers during the year. Employers and employees are mutually attached 
because the well-tried, skilled worker is a precious treasure so much as the reliable employer and 
the secure workplace. The employer changes this situation because of  breach of  disciplines, while 
the employee changes referring to higher salary or family reasons.

The managers look for new labour force with the help of  job centres, but also they substitute 
the missing employee via newspaper advertisements or recommendation.

Summing up it can be stated that county Békés cannot stop the unfavourable demographical 
and economical processes without government support. Its competitiveness is declining, its econo-
mic power is weakening, the participants of  ecomony are struggling with disadvantage. They can-
not afford improvement, so their job-establishing ability is weakening. This disadvantage can be 
overcome with purposeful improvement policy.

The applications of  the European Union can mean a solution to strengthen the economy, 
though their practice of  subsequent subsidization discourages the applicants. It is also difficult to 
raise money for their own resources.

Country is value. In the regions of  Gyula and Orosháza tourism built on thermal water can be 
a breaking-out point. In other places village tourism does not have a real chance to improve the li-
ving conditions and to establish new workplaces there.

In county Békés population is not competitive enough, the employment rate is low. The com-
petitive expert and management layer is too thin, that means a new task for higher education. There 
would be a greater demand on highly skilled workers, suitable training plans could be made for it 
involving businesses that can predict the labour market demands.
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REGIONAL EMPLOYMENT CHARACTERISTICS OF THE MOST 
UNDERDEVELOPED HUNGARIAN MICROREGIONS

TÉSITS RÓBERT

1. INTRODUCTION

 

In Hungary, more than two thirds of  the microregions that are assigned by assessing their so-
cial,  economic,  infrastructural  and  employment  indicators  based  on  the  government  decree 
64/2004 (IV.15.) and that benefit from the point of  regional development are in three regions: in 
the North  Plain, in North Hungary and in South Transdanubia. The regional differences are even 
more visible when the main aspect of  the study is where the most disadvantageous microregions 
are located (Figure 1). 

In the 1990s, the disadvantageous microregions were characterised by below-average unem-
ployment  and income conditions,  and low rates  of  entrepreneurial  activity  and foreign  capital. 
Among the reasons we can find the fact that most of  the regions were agrarian regions, they had a 
low rate of  entrepreneurial capacity and insufficient infrastructure, they were near the border of  
the county or the region or they were lacking a significant regional centre. In the affected areas the 
inactive people and the unemployed were not only high in their numbers but also had a disadvant-
ageous composition, meaning that the rate of  unqualified and permanently unemployed people 
were higher than average. The lack of  workplace creating investments continuously hindered these 
regions in falling into line. This was due to the insufficient infrastructure and the unqualified work-
force (HAMZA E. 2003). However, differences in the labour market were significant both at the 
regional and also at the microregional level. Moreover, these were subtle differences so it was ne-
cessary to examine the regional differences during the period after the turn of  the millennium at a 
microregional level. 
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2. RESEARCH METHODS

 

The government decree 64/2004 (IV.15.) classifies the microregions that are advantageous 
from the aspect of  regional development (statistical agglomerations) into three groups. Those regi-
ons are underdeveloped from socio-economic aspects where the regional development funds and 
the complex indicator that is formed according to the system of  indicators defined in Annex 3 of  
decree 24/2001 (IV.20.) on the principles of  decentralisation and the criteria for the classification 
of  beneficiary regions are equal to or below the national average. 

The regions of  industrial restructuring are those where the number of  people employed in 
the industry were more than one and a half  of  the national average in 1990, moreover, where the 
decrease between 1990-1999 in the rate of  people employed in the industry, and the level of  unem-
ployment on 20 December 1999 exceeded the national average. 

Areas of  rural development are those where less than 50% of  the population live in settle-
ments with a population density of  more than 120 people/km2, the rate of  people employed in the 
agriculture exceeded the national rural average in the 1990 census, the individual taxable income 
was below the national average and the level of  unemployment on 20 December 1999 exceeded the 
national average.

The microregions examined in the present survey are those from the beneficiaries of  regional 
development the complex indicator of  which fails to reach 60% of  that of  Budapest, therefore 
they are described as the most disadvantageous microregions regarding regional development.

The first step of  the survey was to draw up the questionnaires necessary for the examination 
and to determine the range of  the survey and the population to be examined (registered unem-
ployed people, human resources, business organisations).  In the course of  the survey both the 
nominal (genders, age groups, qualifications, etc.) and the interval-level variables (unemployment 
rate) were surveyed. Data collection relied on the regional databases of  the Hungarian Central Of-
fice of  Statistics and the National Employment Service between 2000-2006. When counting the 
unemployment rate, the active age group was in the denominator because there were no values 
available regarding economic activities at the microregional level. The target groups of  the ques-
tionnaires were the largest employers and the managers of  the job centres of  the regions in ques-
tion. 
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3. RESULTS

3.1 Regional characteristics of  unemployment

 

It is characteristic of  more than half  of  the 48 Hungarian microregions qualified as the most 
disadvantageous that their unemployment rate is twice of  the national average. Most of  the  mic-
roregions in this group can be found east of  the River Tisza. These regions in Northern Hungary, 
in the North Plain and in Békés County can be qualified as intermittent from the point of  view of  
the survey. Only certain microregions in the Counties of  Csongrád, Bács-Kiskun, Tolna and So-
mogy and two microregions in Heves and Szabolcs-Szatmár-Bereg Counties respectively have bet-
ter values.

In the case of  exactly one seventh of  the microregions, the rate of  job-seekers is over three 
times the national average. These microregions, which can be regarded unfavourable even among 
the most disadvantageous ones in terms of  unemployment, can all be found, except for Sellye, in 
the north of  Borsod-Abaúj-Zemplén County, in the regions of  Cserehát, Hernád-valley, and the 
Zempléni Mountains mostly by the borders,  and to the south the Szerencsi-hills and Taktaköz. 
There are two microregions in Hungary where the rate of  job-seekers is four times higher than the 
national average. These are the regions of  Sellye and Abaúj-hegyköz. 

In the case of  the former, even after the turn of  the millennium there was no such invest-
ment that would have fundamentally and positively influenced the employment conditions in the 
region. Furthermore, one of  the largest food-processing companies in the region made the socio-
economic situation worse by laying off  40 people in 2004. Despite the distance, the low level of  
qualifications and the adverse transport conditions, the biggest employers are Elcoteq in Pécs and 
the municipal governments. Due to the latter ones, public-weal services and public projects have a 
significant role in employment. Besides the lack of  infrastructure, the underdevelopment of  educa-
tion and the already mentioned economic disadvantages, it can also be seen that the younger gener-
ation is slowly moving away from the region, thus these settlements are ageing, and become deser-
ted. The rate of  the population decrease is well over the county average. The problem of  ageing, of  
course, is not only characteristic of  the Sellye region. The rate of  people aged over 60 within the 
total population exceeds the national average in the most disadvantageous microregions of  Tolna 
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County, the South Plain and Jász-Nagykun-Szolnok County. The unfavourable ageing figures in 
certain North-Hungarian and South-Transdanubian microregions are compensated by the settle-
ments mostly populated by Romas (Figure 15).

In the case of  the latter microregion, there was not such job creation either which would have 
significantly affected the employment situation. Even before the change of  regime, the region was 
unable to provide for the people living there, as it is well-known that in the 1960s and 70s about 
6500 people commuted to work to the Borsod industrial area and to further places, mainly to the 
capital. Due to the tense situation in employment, today Miskolc is still unable to absorb the work-
force. As the co-operatives disappeared, agriculture has a decreasing role in employment. Because 
of  the low level of  income, the local market can provide very limited opportunities to increase em-
ployment in the area. The seriousness of  the problem is indicated by the fact that the rate of  the 
Roma population is well over average, and that about two-third of  the people registered at job 
centres are unqualified. Although the large-scale lay-offs already took place in the 1990s, the up-to-
date developments and investments that would have induced higher employment levels did not oc-
cur. 
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Figure 1
Unemployment rates in the most disadvantageous microregions in terms of  regional 

development (2002)
(Edited: Tésits, R. 2007)

 

Source: Hungarian Central Office of  Statistics (KSH)
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Figure 2
The permanently unemployed within the number of  unemployed (2002)

(Edited: Tésits, R. 2007)
 

Source: Hungarian Central Office of  Statistics (KSH)
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The relatively low level of  production culture and the unqualified labour force did not encou-
rage companies with a huge capital base to invest in this underdeveloped, agricultural region. The 
unfavourable economic characteristics - the distance from the main through routes, the closeness 
of  the border - clearly hinder development even today.

On the other hand, it must be stated that the unemployment rates described above do not 
provide too much information  in  themselves.  A period of  unemployment  that  lasts  for  a  few 
months is practically a transition between two jobs. Therefore, it is not surprising that the rate of  
the permanently unemployed in the above regions is markedly higher compared to that of  both the 
economically active people and the unemployed. However, it must be added here that a similarly 
serious problem is indicated when the rate of  job-seekers is accompanied by an above-average rate 
of  the permanently unemployed in a microregion that can be positioned in the middle among the 
most  disadvantageous ones.  Such  areas  are  the  Szentlőrinc-  and Sásd microregions  in  Baranya 
County  and  the  Tokaj-  and  Sárospatak  microregions  in  Borsod-Abaúj-Zemplén  County.  The 
biggest danger in these areas is that the longer time the unemployed people spend out of  work, the 
less they are attached to the labour market, making it harder and harder for them to find a place-
ment. The high rate of  the permanently unemployed is not exclusively caused by the region’s drop-
ping behind. It is those who do not have even a primary qualification, as well as those whose pro-
fession is outdated or has already disappeared, and who have no hope to find placement if  they do 
not find one for a few years. The people in question have a significant disadvantage in terms of  the 
information necessary for the efficient presentation, the connections and the assertion of  their in-
terest. It is very difficult to create a direct demand for these mostly underqualified people without 
drastic intervention in the economic processes. The majority of  the labour-market programmes, 
however, neglect this group, as participation in these programmes almost always requires previous 
qualification or, at least, the completion of  elementary education. If  job-seeking is permanently un-
successful, it can happen that these people need social care instead of  active programmes. Then, 
employment policy must give up on them, handing them over to social policy (Figures 1, 2). 
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3.2 Spatial relations of  unemployment and population

 

The population in the settlements of  the examined microregions is far behind the national 
average. Naturally, here the areas of  small villages in Baranya and Borsod fundamentally contribute 
to the formation of  these statistical figures. In general, it can be stated that an obvious spatial relati-
on can be observed between the size of  the settlement and the rate of  unemployment. Although, 
the population or population density are not major differentiating factors, after the turn of  the mil-
lennium the following statement is still true: the smaller a settlement is, the higher the unemploy-
ment rate will be. Of  course, there are exceptions to the above principle. An example can be the 
Szentlőrinc microregion, where the average population of  the settlements is less than 800 people, 
whereas the unemployment rate of  the microregion stays less than the double of  the national aver-
age. This suggests a remarkably serious problem, however, the values for some similar microregi-
ons having an average population (microregions of  Szigetvár, Sásd, Edelény and Szikszó) are three 
or four times higher than the quoted average. Szentlőrinc and its economically stagnating region is 
not characterised by the increasing number of  businesses, either. The region does not have large 
companies and the number of  medium-size enterprises is rather low as well. The small enterprises, 
however are closing down in large numbers. In this case, being near a city fundamentally determi-
nes the relatively favourable unemployment rate. The role that Elcoteq in Pécs plays in employment 
should especially be noted here. In 2001 alone, this company employed nearly 300 people from the 
region, apart from the centre from Szabadszentkirály, Királyegyháza and Bükkösd (Figure 3). 
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Figure 3
Average population of  microregion settlements (2002)

(Edited: Tésits, R. 2007)
 

Source: Hungarian Central Office of  Statistics (KSH)
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Figure 4
Proportional rate of  people employed in agriculture (2002)

(Edited: Tésits, R. 2007)
 

Source: Hungarian Central Office of  Statistics (KSH)
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The situation is eased by the closeness of  Lake Balaton in the case of  the Tabi microregion, 
while the city of  Nagykanizsa 25 kms away from the Csurgó microregion, and the relatively easily 
accessible Zalaegerszeg lying 30 kms away from Őriszentpéter also have positive effects. Examples 
for the low average population accompanied by a relatively favourable rate of  job-seekers can be 
found in North-Hungary too. 

In the microregions of  Bélapátfalva and Pétervására, the average population of  the settle-
ments barely exceeds 1000. However, in both cases the figures are improved by the proximity of  
Eger, which has a population of  56,000 and is within a reach of  30 kms. On the other hand, the 
city  of  Miskolc,  with  its  population  of  175,000,  is  difficult  to  access.  Overall,  the  connection 
among the microregions within the North-Hungarian Region on public roads  is  not sufficient, 
primarily due to the geographical features and the poor quality of  the road network. The problems 
experienced in traffic are partly determined by history and geography. In many cases, two settle-
ments lying near each other can only be reached on a long roundabout route. The situation is made 
worse by the countless "cul-de-sac" settlements too. The road connection between county seats is 
especially bad. It is a big problem that even in the smaller Nógrád County, but especially in Borsod-
Abaúj-Zemplén, certain microregions and settlements are far from the centre due to their marginal 
position. 

 

3.3 Structural and spatial characteristics of  employment

 

The differences in employment structure can well be isolated spatially. Within the most disad-
vantageous regions, in North-Hungary, complemented by the region of  Edelény, it is only in the 
microregions of  Nógrád County that the rate of  people employed in agriculture does not reach  
the national average of  a bit more than 5 per cent. The second group consists of  the regions east 
of  the River Hernád and those in Nyírség, where figures slightly over the national average can be 
found. The third group is made up of  the majority of  the microregions in the North Plain and So-
uth- Transdanubia, with figures two or three times higher than the national average. Based on the 
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proportionate rate of  people employed in agriculture and forestry, naturally the leaders in the list 
are the regions in the South Plain, that of  Jánoshalma, Mórahalom, Bácsalmás, Kistelek and Mező-
kovácsháza (Figure 4).

The latter microregion, one of  the most fertile lands in the country, saw the deepest econom-
ic-social crisis. After the change of  regime, the extremely rapid and profound changes that affected 
every field of  economic life - the privatisation and the structural changes in the economy - had a 
dramatic effect on the region. At least 70 per cent of  the lands became privately owned, and most 
of  the new owners are unable to finance the cultivation of  the land. The amount and the composi-
tion of  the supply for privatisation failed to attract a significant amount of  foreign capital into the 
producing sectors, a quite significant proportion of  outer sources of  capital appearing in the region 
are connected to the energetic sector. Until quite recently, the local economic structure was domin-
ated by the crisis sectors (agriculture, light industry), the industries suffering from overproduction 
(food industry), those sub-sectors which produced especially for the local market that had a limited 
demand. On the other hand, those industrial and service activities that induced a dynamic develop-
ment were not present sufficiently. Moreover, the local economy was lacking large companies oper-
ating in the economic key sectors, multinational companies which could have a dynamic effect on a 
wider range of  businesses through the chains of  subcontractors and suppliers. 

Most of  the knowledge and means required for farming were missing here too, and the situ-
ation was even more deteriorated by the subdivision of  the land structure. Those who used to live 
on cultivating the land and on the planted industry are unable to find new jobs as by now the in-
dustrial production of  the area is almost zero, industrial employment is 23 %, which is among the 
lowest ones in the country. During the six years after the turn of  the millennium businesses em-
ploying 5-30 people were started up but none of  these were able to have a significant positive effect 
on the processes of  the labour market. Although the most significant lay-offs already took place 
after  the  change  of  regime,  there  are  examples  for  smaller  scale  dismissals  (in  July  2007  the 
Nagybánhegyes creamery is sending away about 50 workers), but these do not have a major effect 
on the situation. What remain are the social allowances, the benefit for the unemployed, temporary 
employment and the escape into black employment. 

Although several investments were realised in the Mórahalom microregion after the turn of  
the millennium (building renovation, construction, purchase and modernisation of  means of  pro-
duction) which entailed job-creation too, these changes occurred continuously, in small steps. This 
is shown by the fact that the increase of  employees did not exceed 25 people in any company in 
any year. As it can be seen from the data of  the local job centre, in 2005/2006 among the local em-
ployers only the agricultural ones obtained funds for job-creating investments and these were for 
not more than 10 people. At the same time, a significant proportion of  the primary producers - 
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after several years of  losses - gave up farming, while others continue it beside a full-time job. Paral-
lel to this, the concentration of  arable lands has begun. The lack of  labour force occurring from 
time to time is usually solved by offering seasonal employment to foreigners. 

In the past few years the processing of  agricultural products and their launching on the mar-
ket have improved, mainly due to the Mórahalom co-operative. What could enhance local invest-
ments and the establishment of  new businesses is the construction of  Highway M5 to Röszke. 

Parallel to the above processes, no significant lay-offs occurred because enterprises here also 
employ only a small number of  people characteristically. At the same time, the disappearance of  
workplaces in Szeged affected the commuters in the region. Unemployment rose when the clothing 
and canning factories were closed down. Overall, the one-sided economic structure, the deficien-
cies of  the infrastructure, the quantity and quality of  the road network, the borderland nature and 
the shortage of  qualified workforce all hinder the expansion of  employment. 

Together with the job creation of  the past three years in the centre of  the Kistelek microre-
gion - mainly in connection with the ready-to-wear industry and trade - employment has been ex-
panded to over 100 people here. There are such settlements in the region that carry out agricultural 
production mainly and has never had a significant industry. Before the change of  regime the co-op-
eratives were the main employers. After the turn of  the millennium the foil cultivation and free-
range production, the floricultural enterprises and the processing industry are the most important 
sectors, although they are also the source of  the cyclical unemployment in the microregion. Trade, 
services and catering should also be included from the aspect of  employment. After Highway M5 
was  opened  the  decrease  in  turnover  experienced  by  the  catering  establishments  serving  the 
through traffic of  road E75 was only temporary. The limited capacity of  employers is one of  the 
most important factors that hinder the expansion of  employment. Many times forced enterprises 
only provide for the family and they do not have an employment capacity. 

Because no significant lay-offs have been suffered, one must inquire about the reason for the 
parallel growth of  the rate of  job-seekers. The explanation partly lies in the smaller-range employ-
ment decrease at those enterprises that employ a small number of  people that is so characteristic 
of  the employment structure of  the region. However, commuting is significant here as well, so the 
wider range lay-offs in Szeged (at the Pick factory, apart from the before-mentioned canning and 
clothing factories) had an effect on those living in the region too. 

It can be said about all of  the most disadvantageous Hungarian microregions that after the 
turn of  the millennium - especially between 2003 and 2007 - the rate of  job-seekers increased by 
several percentages. However, those regions where the rate of  unemployment increased more than 
the average, belong to a separate group. One of  these is the microregion of  Bácsalmás, in the 
centre of  which only one company, a limited company dealing with rehabilitational employment 
carried out a significant improvement affecting approximately 50 people. However, the dismissal of  

13



Tésits Róbert: Regional employment characteristics of  the most underdeveloped Hungarian microregions.  
Modern Geográfia, 2007 Issue 2, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/munkaeropiac/tesits_underdeveloped.pdf

altogether more than 100 people from the Agráripari Plc. was more determinant. This company 
dealing with yarn production felt the changes of  the economic and tax conditions and the deterior-
ation of  production conditions and was unable to compete with the supply of  the Far-East. Even 
after the turn of  the millennium, in this peripheral microregion that is far from the highways and 
main roads, the transformation of  industrial and agricultural co-operatives and enterprises employ-
ing a bigger number of  workforce, the closing down and significant shrinkage of  subsidiaries and 
plants were still characteristic. On the other hand, agricultural activity has been atomised, while the 
small number of  enterprises that have strengthened hardly employ any people. The capacities that 
process the agricultural products produced in the area have shrunk significantly or disappeared as 
well. Therefore, new workplaces that would be able to employ a significant number of  people have 
not been established. 

Based on agricultural employment, the next group is represented by the microregions in the 
North Plain and South Transdanubia (Figure 4). The settlements of  the Berettyóújfalú microregion 
are characterised by the almost complete lack of  foreign technology and capital. Except for the 
centre of  the region it can be stated that since the settlements do not have industry, the standard of  
living of  those residing here is determined by the opportunities offered by agriculture. The condi-
tions of  the habitat, however, and the size and technical level of  the capacities in food industry can 
usually result in the reproduction of  underdevelopment. In the region there are no farms bearing 
integration functions, the profitability of  production has decreased in several areas (partly because 
of  the poor infrastructure and natural endowment, the insufficient information network, bad or-
ganisation of  production, etc.). At the same time, in Berettyóújfalu, or in its vicinity, there is no 
such industrial activity that could be a key sector representing state-of-the-art technology (micro-
electronics, telecommunication, biotechnology, etc.). The region does not have an industry produ-
cing special products that, though not being a driving force, could be in demand in the market due 
to its unique nature. Earlier, Berettyóújfalu was mostly a settlement where the remote plants of  in-
dustrial establishments operating elsewhere were placed. The processing industry created this way 
formed an industrial capacity that has a low-level technology, an uncertain market, and that de-
mands a low level of  qualification. An establishment like this does not form such a regional innova-
tion base that could found the development of  a competent regional industry of  modern techno-
logy and the development of  key sectors. On the other hand it fails to represent a really attractive 
target for foreign investors, it is unable to solve the regional unemployment problems and is subject 
to the markets and the industrial establishments that offer outworking. 

In the microregion of  Kunszentmárton the unfavourable economic changes continued even 
after the turn of  the millennium. Workplaces disappeared and only a few new jobs were created. 
The loss of  markets in the shoe-making industry, in the area of  leather and fur ready-made clothes, 
and in the food processing industry resulted in the lay-off  of  more than 100 people in several 
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cases. These were mainly characteristic of  the centre, particularly the ready-made clothes industry 
and the  shoe-making industry, the shoe-making at Martfű, and the dressmakers in Szelevény. On 
the other hand, the majority of  new jobs are connected to the rehabilitational employment in Kun-
szentmárton and in Csépa (rag carpet-weaving, packaging, seed selection), and the investments of  
the local government in Kunszentmárton and in Cserkeszőlő. In the region, further expansion in 
employment took place at the small- and medium-size businesses of  plastic- and metal-processing 
as well as of  the leather garment trade. The agricultural business in Öcsöd was able to increase the 
number of  its employees in the greenhouse cultivation of  vegetables in 2004. At the small settle-
ments, the only solid employer is the local government with its compulsory tasks to be performed. 
A significant proportion of  the small businesses dealing mainly with agriculture, commerce and 
transport are forced enterprises. The lack of  their own capital, and thus the lack of  creditability, 
and the developments not coming about all mean a disadvantage that cannot be made up. Market 
seeking, however, is also hindered by the lack of  human resources. Given the agricultural traditions 
in the region, seasonal employment is characteristic, but the same cannot be said about employ-
ment opportunities in the construction industry. Although agricultural production has traditions, 
the machinery is still good, and there are empty places and capacities in livestock farming, the prof-
itability and competitiveness of  the farms is far from the desired level.

In the Sásd microregion, expansion of  employment worth mentioning only took place in the 
last three years, although none of  these meant more than ten people. While in the case of  Vásáros-
dombó and Mágocs there was a slight improvement in trade and services, in the case of  Sásd and 
Alsómocsolád the same was seen in the construction and food industries. On the other hand, signi-
ficant lay-offs affecting about 100 people were characteristic of  the garment trade of  the region. If  
we add the dismissals from the Dombóvári Bőripari[1] Plc. which had its effect on the labour mar-
ket situation of  the region of  Sásd, too, then it is obvious that the lack of  orders for the light in-
dustry in the microregion, the lay-offs of  the dressmakers and the closing-down of  the shoe in-
dustry had the most unfavourable effect on the tendencies of  employment.

In order to compensate for the negative labour market tendencies of  the microregion of  Szi-
getvár since 2003, the Schenk és Társa Food Processing Ltd. produced a statistical workforce in-
crease of  70 people as a yearly average by an investment in 2004. However, the expansion of  em-
ployment is hindered, among others, by the underdevelopment of  the infrastructure, i.e. the radial, 
bad quality regional road network - except for roads No. 6 and 67 - the more than 20 "cul-de-sac" 
settlements, the small-village settlement structure and the resulting scattered free workforce. On 
the other hand, besides the low ability to absorb capital, the economic participants of  the region 
are also lacking funds, the majority of  the population only have an allowance type of  income, thus 
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the internal purchase power is low. Overall, according to the data of  Hungarian Central Office of  
Statistics, the number of  employers shows a decreasing tendency. The rate of  foreign working cap-
ital is the lowest in the microregion. After 1996, no significant employer appeared in the region.

In  the  past  years,  agriculture  was  the  determinant  sector  in  the  microregion  of  Csurgó. 
However, the transformation and closing down of  co-operatives resulted in basic restructuring. Ac-
cordingly, 60 % of  those who are employed now work in one of  the services. There are not many 
business associations in the region, which is mainly characterised by private enterprises. According 
to the labour-market prognosis, the plans of  the participants of  the microregional economy are op-
timistic and their realisation could raise the number of  employed people by 300-500 by the end of  
the decade. Job creation that can be realised with the participants'  co-operation can come true 
through the development of  food processing, the placement of  plants into the industrial park and 
the whole-scale development of  the sewage system in the region. During the past five years or 
more, however, there was no significant expansion in employment. Regardless of  a public limited 
company dealing with the production of  clothes that has since been closed down, the examples for 
job creation only involved 2-7 people in agriculture, woodworking, poultry processing, metal in-
dustry as well as in the tertiary sector. Apart from the centre, three other settlements are affected 
by the above: Csurgónagymarton, Berzence and, further from the centre, Inke that is situated by 
road 61. 

At the same time, besides those more significant lay-offs that were announced and altogether 
affected about 300 people in agriculture, woodworking, meat processing, ready-to-wear industry, 
plastic and electronics industry, the employers who operate outside the border of  the microregion 
also contributed to the negative tendency. The Nagykanizsa branch of  the railways and the Railway 
Construction Ltd. that is in Dombóvár dismissed another 30 people in the region. The rate of  job 
seekers in the region increased by 7% between 2000 and 2006 due to, among others, the lack of  or-
ders and the low level of  profitability of  the enterprises, the high level of  taxes on wages and the 
resettling which was a result of  the cheaper labour force. 

After the turn of  the millennium, in the Barcs microregion there were staff-increases every 
year in the fields of  woodworking, engineering industry and retail sales (Billa, Spar, Lidl) which, to 
a certain extent, could compensate for the effects of  major lay-offs in woodworking, construction 
industry and agriculture. The investment of  the Barcs creamery in 2006 also contributed to the 
maintenance of  the level of  employment. By transforming the plant according to the EU stand-
ards, the product produced here would have the chance to also reach EU consumers besides the 
consumers of  the home market. The majority of  the existing businesses, however, lack capital in 
this region too, so they have minimal chances for development. Because of  the unemployment rate 
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that is more than twice the national average and the low level of  incomes, the purchase power is 
also weak, there is no significant need for services. The situation is further worsened by the fact 
that as a result of  tax changes several small businesses were closed down in this region too. 

In the field of  industrial employment, those microregions that have the most disadvantageous 
situation significantly exceeding the national average can be found, besides the ones in Ózd and the 
Bodrogköz, in the eastern areas of  Nógrád County (Figure 5). Due to its peculiar economic struc-
ture and the crisis of  the changing economy, Nógrád County got into a situation more severe than 
the national average in the early 1990s. The moderate increase of  production which was followed 
by a sudden stop and then a recession, and the fluctuations seen in certain sectors suggest that the 
process of  economic stabilisation cannot be regarded completed. In the eastern half  of  the coun-
try (in the microregions of  Salgótarján, Szécsény and Bátonyterenye) the relative level of  unem-
ployment is continuously above the county average. At the same time, in the three regions adjacent 
to Pest county the rate of  job-seekers is lower than the average. The difference between the average 
unemployment rates of  the more advantageous and the most disadvantageous regions was two per 
cent in 1993, but it was seven per cent in late 2000, and over eight per cent in 2006. This tendency 
between the eastern and western regions  of  Nógrád County after  the turn of  the millennium 
shows a further increase in regional differences. While the investments realised in the area of  Balas-
sagyarmat, Pásztó and Rétság by 2003 resulted in an improvement of  1-2 per cents, in the regions 
where economy improves more slowly the level of  employment typical to the turn of  the millenni-
um was maintained by the labour market programmes and the construction of  supports. 

In the Bátonyterenye microregion the closing down of  the mines created a critical situation in 
the early 1990s, which situation was permanently conserved. Employees still rely on the industry 
but the changes in the numbers of  job-seekers are basically determined by employment in the pub-
lic projects. If  we can talk about an increase in the demand for labour force in the past few years, 
then it is primarily due to the demand of  companies that successfully applied for supports for pub-
lic projects. However, the lay-offs mainly affected those working in the processing industry. The 
composition of  the available labour force is unfavourable, the majority of  those older people who 
have outdated professions are not in demand at the labour market. Besides, it is very hard to in-
clude them in the retraining programmes. A few viable enterprises, mainly in the metal industry, can 
become decisive players in the economy of  the region. However, no employers with a huge capital 
have moved in the region. Due to the lack of  job-creating investments, the local inhabitants are in-
creasingly bound to opt for commuting to the capital and the county seat. Overall it seems that in-
dustrial restructuring has not been finished yet, the lack of  capital is a general characteristic of  
business organisations and circular debt is a typical feature. The small- and medium-sized enter-
prises are struggling with market difficulties, and a large proportion of  employees have to com-
mute.
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In the Szécsény microregion there are several economically underdeveloped small settlements 
without employers who would employ a large number of  people. The new plant deployed in the 
town in 1998 seemed to be a promising start. Over 500 people, most of  whom had been perman-
ently out of  work, were employed there, but the expansion of  the staff  has come to a sudden stop. 
The majority of  employees found a job in the neighbouring microregions or perhaps outside the 
county. From 2004 this opportunity has also narrowed down significantly, as the labour market be-
came saturated in the regions of  both Salgótarján and Balassagyarmat. Because of  the relatively 
isolated situation of  the settlements, the peculiar transport conditions and the unfavourable com-
position of  the available labour force, this microregion of  the county is avoided by investors. Back 
in late 2004, the two major employers in the region already employed 1500 people, although, during 
the year one of  them had decreased its staff  by several hundreds of  people due to the fall in or-
ders. Then in 2003 the economic situation of  the enterprise became hopeless because of  the bank-
ruptcy of  a foreign customer. The company became liquidated and it put at risk the future of  750 
people.  The  newly  formed companies,  businesses  operate  with  one  or  two employees,  usually 
providing a living for their family members.

In the microregion of  Pétervására, the villages got into a difficult situation after the heavy in-
dustry and the mines were closed down and the industry of  the region shrank. In 1998 the ÁPV[2] 
Rt. reached a decision on flooding the deep level mine and thus closing it down. Therefore, pro-
duction has been permanently suspended in the mine since 1999. This resulted in the dismissal and 
retirement of  about 100 people. Several ideas have come up regarding the utilisation of  the mine. 
Besides restarting the mining of  non-ferrous metals, it has also come up that the mine would be 
used as a water power plant. Re-opening cannot be realised yet, as it would require an investment 
of  over HUF 70 billion. Because of  this, none of  the interested companies have thought that the 
mine  could  be  operated  economically.  After  the  change of  regime,  besides  the  ore  mine,  the 
Mátravidéki Fémművek[3] also shrank to its fragment and the Parád Kristály[4] Rt. of  Parádsasvár 
was also liquidated. The company that was insolvent since January 2005 was acquired by a company 
that deals with graphic design and the sales of  casting. Glass manufacturing with a new technology 
can begin in spring 2007 with about 50 employees. 

Between 2003 and 2006 there were three expansions of  staff  each affecting about ten people. 
These can be connected in terms of  sectors to the plastic processing industry, the textile industry 
and to woodworking. At the same time, the number of  enterprises that significantly reduced their 
staff  continuously year after year has increased since 2001. These reductions affected the light- and 
food industries, namely the textile- and milling industries, and also metal processing and agriculture. 
The public administration reform mentioned several times had already had its effect at the begin-
ning of  the decade. There was a reform in the military forces, too. Thus, in the microregion more 
than 200 people were directly affected by lay-offs. The reason for the adverse labour market tend-
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encies was the significant decrease in the orders from the foreign and the Hungarian market, and 
the changes of  profiles at several enterprises. Also, in one case, after the closing down of  the par-
ent company, the affiliated company stopped its operation.

The Bodrogköz microregion can be characterised by an adverse geographical location and an 
underdeveloped infrastructure (no electrification of  trains, distance from highways).  To make it 
more serious, the labour force are very poorly qualified, half  of  the people registered at the job 
centres have no qualifications. Besides, there is a rapid decrease in the population, only an insigni-
ficant proportion of  the young professionals return to the region. The working ability of  perman-
ently unemployed people is also dramatically decreasing. The number and proportion of  Roma 
population significantly exceeds the national  average. The economic development has not even 
been outlined.

In the past years about 80 people were employed in companies in Sátoraljaújhely that deal 
with metalworking and the manufacturing of  heat resistant ceramics. These companies are outside 
the microregion but can be accessed easily. However, besides a few municipal investments, there 
were no such investments that would have provided continuous employment for a large number of  
people. Thus, in the small settlements and villages of  the region the only source of  income is still 
the public projects. The image of  several settlements have changed but they still fail to provide jobs 
with a perspective for the local inhabitants. The well-known signs of  permanent unemployment 
markedly appear in the people living here. In the region there are countless people receiving social 
allowances who have not been working for 10-15 years. A generation has grown up seeing unem-
ployment as an example. The largest employer of  the region has been liquidated. In 2004-2005 the 
textile-processing factories in Sátoraljaújhely and Karcsa dismissed a total number of  about 800 
people. The reason for the crisis of  textile-processing, especially the one relying on foreign lease-
work, is among others connected to the increasing production costs which could not appear in the 
fees of  lease-work with long-term contracts that were agreed upon earlier. The enterprises were un-
able to compensate for the increase of  minimal wage by increasing their income. Besides, several 
other problems of  work organisation contributed to the liquidation of  two traditional enterprises. 
For the female employees all of  these resulted in a hopeless situation in the microregion.

The Ózd microregion has been struggling with serious employment tension, the precedents 
of  which developed in the late 1980s and early 1990s. The one-sided industrial structure, forced at 
that time, and the swollen number of  employees faced the market requirements, the economic reg-
ulations and the requirements of  the world trade which made it impossible to operate, or stopped 
several companies, or even sectors of  the national economy. These had an accumulated effect on 
the players and employers of  the local economy. Several of  those companies that were prospering 
earlier have been closed down or transformed in the course of  the years, or new businesses de-
veloped from them. A common characteristic of  these businesses is that they employ much fewer 
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people compared to the earlier period. According to the data of  the local job centre, in the period 
after the turn of  the millennium the processing industry "released" more than 1000 people. The 
only exceptions may be those companies that found new investors and could further operate and 
develop through changing their owners or becoming suppliers. The negative tendencies affecting 
the most disadvantageous areas can also be found in the economy of  the Ózd microregion. Besides 
the deteriorating state of  the arable lands and forests, the environmental damages, the inner in-
equalities in the economic structure, the lack of  capital and the low level of  income producing abil-
ity there is an underdeveloped human infrastructure as well. This is reflected by the migration of  
the active population, ageing, short life expectancy, the low level of  school qualifications, the rapid 
increase in the numbers of  residential groups depending on allowances and the unintegrated nature 
and inner tensions of  the Roma population. 

Despite the above mentioned dramatic reductions, it is the processing industry, namely metal-
working, that still has the leading role. The newer problems that have appeared in the course of  
time (energy prices, lack of  basic material, increasing labour costs, changes in market conditions, 
losing markets, etc.) posed further difficulties to the sector. Although there has been some fluctu-
ation in the operation of  the small- and medium-size firms functioning in the metal-processing sec-
tor, still these firms may be the only places where one can feel the effect of  the efforts made to get 
out of  the difficult situation and the effects of  the initiatives for long-term development, such as 
the continuous increase in the number of  the employees. The biggest problem here, too, is to pro-
duce and export products that are competitive and meet market requirements.

In the past few years the biggest development was experienced in the firms producing elec-
tronic or electric devices. Back in the late 1990s some investors with a huge capital base (General 
Electric, Saia Burgess) moved in the region and changed the earlier image of  the area, laying the 
foundation of  the long-term presence of  the sector. Within a short period of  time, the number of  
people employed in the sector rose by over 1500.
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Figure 5
Proportional rate of  people employed in industry (2002)

(Edited: Tésits, R. 2007)
 

Source: Hungarian Central Office of  Statistics (KSH)
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Figure 6
Proportion of  people aged over sixty

(Edited: Tésits, R. 2007)
 

Source: Hungarian Central Office of  Statistics (KSH)
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3.4. Positive answers that can be given to unemployment as a social 
crisis

 

Even among the most disadvantageous microregions, special attention must be paid to those 
ones that are unable to give any sort of  positive answers in the long run either to the social crisis 
that is present in its most serious form right there. The figures from the latest census prove that 
the tendencies described in the nineties (Tésits, R. 1998) - and already deemed to be long-lasting - 
do not show any sign of  regional closing up even after the turn of  the millennium.

The microregion of  Sellye in Baranya County, the microregions of  Edelény, Encs,  Abaúj-
Hegyhát, Mezőcsát, Bodrogköz in North Hungary and the microregion of  Csenger in Szabolcs-Sz-
atmár-Bereg County are the areas where unemployment figures several times higher than the na-
tional average coincide with the lack of  the ability to renew economically within the same territory. 
The number of  enterprises per 1000 people is less than forty in the above regions - that are  mainly 
in the north of  Borsod-Abaúj-Zemplén, by the national border. The picture is made even more 
complex by the fact that while nearly half  of  the enterprises in the national average are some sort 
of  associated businesses, in the areas in question the proportion of  the individual entrepreneurs is 
over 70 per cent. Based on the above, it can be stated that in terms of  employment- and self-sup-
porting opportunities, the majority of  the population in these regions are the losers of  the change 
of  regime. Only a few of  the agricultural firms that were the determining factors in local employ-
ment remained, having a slight share in employment. The plants that operate as the local branches 
of  large companies are closing down one by one. The mostly underqualified village people were 
laid off  in the industrial area in large numbers, putting the burden of  problems on the helpless 
small villages. The businesses did not and do not have even the most basic economic and human 
conditions to gain ground. In the private sector the biggest employer is working with a staff  of  a 
few hundred employees. The enterprises are mostly family-based micro-businesses, primarily oper-
ating in the service sector. Usually these businesses have no resources for modernisation and im-
provement. A good example of  this is that, for several years, the business organisations have not 
joined the job-creating tenders that are offered by the job centres. Foreign capital shows hardly any 
interest in the region. However, the underdeveloped nature of  the economy does not make it pos-
sible for the service sector to gain ground, so it does not really make self-support possible, either. 

The majority of  job-seekers do not have qualifications and they are not able to make de-
cisions by themselves, are highly dependent and defenceless. They are not able to provide for them-
selves or their families due to their age, schooling, lack of  proper ability to obtain bank loans and 
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to start enterprises. Becoming an entrepreneur would be a forced solution, motivated by the need 
to provide for a living for their families. While the framework necessary for a successful business 
(infrastructure, demand for services, human factors, etc.) is not given, in the disadvantageous re-
gions the small businesses choose this form of  self-support only by force, partly because of  the 
severe lack of  capital. 

At the same time, it is very hard to find investors who would be willing to invest in these re-
gions which have an extremely outdated communication and infrastructural network, are far from 
Budapest and are in need of  qualified labour force. Thus, one can find all the features of  a dying 
economy here. The investors are also kept away by the fact that the job seekers are not only unqual-
ified but unfortunately the majority of  them lack the motivation as well, and the work socialisation 
of  these people is very difficult. What makes the situation still worse is that the qualified workers 
suffer from insufficient training and practice opportunities, moreover, their trades are not among 
the wanted ones. With circumstances like these, no enterprise will move into these regions.

Besides the above mentioned facts, the missing renewal abilities could also be illustrated by 
the economic situation of  the Szikszó microregion, which did not and has not seen any such posit-
ive changes either before or since the turn of  the millennium that would have had a noticeably fa-
vourable effect on the labour market. Although the Szikszó Industrial Park has been established, 
the only enterprise wishing to move in there has since been liquidated. No investors with a huge 
capital base have indicated that they would like to invest there. Regarding its role in employment, 
agriculture has been losing its significance, though earlier the agricultural activities were crucial in 
the region for many decades. It seems to prove true that the increasing motorisation in the produc-
tion results in a decrease in using living labour in the sector. The processing industry is represented 
by  a  few small  businesses,  the  building  industry  by  some enterprises  employing  a  handful  of  
people. Due to the rearrangements in market conditions,  the profit-orientedness of  the service 
companies has become more important, so in those small settlements where the turnover did not 
ensure the operation to be profitable, only partial services have been provided, meaning that the 
opening hours of  shops have been reduced. The multinational trading companies have not laid 
their feet in the region. This is not likely to happen in the future, either, as the proximity of  the city 
of  Miskolc makes it unnecessary. The commercial enterprises require only a few employees, they 
only compensate for the losses of  jobs caused by fluctuation. Village tourism cannot gain strength 
partly because of  the lack of  programmes, and partly because the local governments of  the settle-
ments lack the necessary financial resources: most of  them are unable to improve its surroundings 
to such standards that would make them look attractive in the eyes of  the guests.

Therefore, regarding the renewal abilities, the situation is somewhat similar in the most disad-
vantageous microregions in South-Transdanubia and in North Hungary. The almost complete lack 
of  capital, and this way the lack of  their own financial resources for development, results in the 
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lack of  viable economic players. At the same time, the atomization hindering the changes and the 
collaboration, and the undeveloped co-operational skills lead to an extremely weak network of  con-
nections and the lack of  co-operation and will to share their experience. The undeveloped and nar-
row inner market, the lack of  effective demand, the undeveloped infrastructure and the low level 
of  schooling (the almost complete lack of  professionals, secondary qualifications primarily from 
trade schools) do not provide the chances even for self-support. The already existing enterprises 
cannot substantially increase the number of  their employees, and the number of  the new and viable 
initiatives coming here is very little. The role of  agriculture in employment figures is getting even 
smaller, and the proportion of  those finding work in the service sector is slightly increasing. The 
affected areas are expecting a progress from the development of  village tourism, and the gradual 
increase in the number of  local jobs that accompanies it. Most of  the enterprises are family busi-
nesses, the overwhelming majority of  them are struggling to survive. Based on the above, it is get-
ting more and more difficult for the residents of  the small settlement to find jobs. Moreover, the 
means of  public transportation run less and less often, and the road network is getting worse, too.

In terms of  the proportion of  enterprises, only two of  the most disadvantageous Transdanu-
bian microregions can come near to the national average. These are the microregions of  Tamási 
and Őriszentpéter (Figure 7). The latter has a diverse economy, though there are no businesses of  
outstanding economic potential in the settlement. On the whole, since 2000 there have been hardly 
any significant employers remaining in the region, which also means that, except for the last few 
years, there were neither substantial investments nor substantial lay-offs after the turn of  the mil-
lennium. From 2004 the economic deterioration continued, one of  the remaining two significant 
companies (with over 100 employees), the boot and shoe factory, was closed down for good. In 
2005 the only organised co-operative retail chain in the region was wound up. Although the pro-
portion of  enterprises is relatively high, most of  them are small-size businesses, operating primarily 
in the building industry and in the field of  financial services related to real-estate transactions. Also, 
in recent years, there have been more and more businesses specialising on accommodation, catering 
and retail trade.

In the settlements of  the Tamási microregion the co-operatives and their related sidelines 
were reduced one by one. The agricultural activity has become much smaller, though its employ-
ment capacity still exceeds the national average. Besides the only large employer, the lamp factory, 
thousands of  self-employers and micro- and small businesses were established on the grounds of  
the disappearing companies.  These enterprises  have a very small  number of  staff,  and operate 
mainly in the fields of  metalworking, manufacturing, as well as woodworking and the furniture in-
dustry.
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Another thing one must not disregard is the fact that each of  the counties in North Hungary 
has one from the most disadvantageous microregions that bear certain signs of  economic renewal. 
In addition, 65-75% of  the enterprises in the microregions of  Sárospatak, Salgótarján and Péter-
vására are individual businesses, where the processing industry has a more significant role as op-
posed to the strong commercial  or  economic service orientation of  the microregions in Tolna 
county. 

The Sárospatak microregion is characterised by the decrease in agricultural production and in 
employment potentials, which is illustrated by the reductions in stock breeding and woodworking 
after the turn of  the millennium. Besides this, the outworking type of  activities in the processing 
industry and dressmaking have also dropped. The catering industry, tourism and the tertiary sector 
as a whole shows a slow improvement. At the same time, the technological change and the appear-
ance of  the demand for new qualifications in the metal working industry (CNC-machines, metal 
working centres) are promising. 

The special situation of  the above-mentioned Salgótarján microregion is caused by the fact 
that this is the only one from among the most disadvantageous microregions whose centre is also a 
city with county rights. The economic situation in the county seat and its area does not show no-
ticeable improvement after the turn of  the millennium, either. The number of  employees stagnates 
at those employers which moved into the Industrial Park earlier. Apart from the continuous and 
significant lay-offs carried out year after year, a substantial number of  those people who commute 
to the neighbouring districts or work in the public sector have lost their jobs, too. The newly ap-
pearing employers have so far not been able to absorb the redundant labour force, since in 2006 
the unemployment rate was still twice as much as the national average. At the same time, the socio-
economic role of  the microregion is very important in the county and in the region, as the city and 
the 23 settlements in its microregion have nearly 70,000 residents. This region has over one third 
of  the enterprises found in the county. It must be added though, that the acceleration of  the eco-
nomy only began in the mid-90s, primarily as an effect of  the prosperity induced by the infrastruc-
tural investments. The process was helped by the Salgótarján-Bátonyterenye business area, or in-
dustrial park, established as the second such park in the country in 1997. The aim of  the infrastruc-
tural development was to facilitate the capital investment, the placement of  companies, the indus-
trial development, innovation and job creation. At the turn of  the millennium, those infrastructural 
developments had a priority that were basically aiming to improve the standard of  living and at the 
same time, beyond their role in environment protection, contributed to the improvement of  the 
criteria for economic development too (regional dumping ground, solving problems of  waste water 
management, public utilities in the settlements, infrastructural development in transportation). The 
aim of  the latter was to connect the region to the national and international transportation system, 
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the European North-South transit route (modernisation of  the main road number 21, the ring-
road around the city, the modernisation of  the track and electrification of  the Hatvan-Salgótarján 
international railway route).

The qualification level of  the most disadvantageous microregions, at the same time, is charac-
terised by the the fact that in one-fourth of  the regions the proportion of  those having at least sec-
ondary qualification does not reach even half  of  the national average.  Besides the two South-
Transdanubian microregions (Sellye and Lengyeltóti) and the Sarkad microregion most microre-
gions can be found in counties Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg and Hajdú-Bihar. 
Of  course, the rate of  people having graduated from high school has a close territorial relation to 
the number of  training institutes  existing in the region.  The examined microregions  in  South-
Transdanubia and North-Hungary have maximum one or perhaps two secondary schools (Figure 
8). The other extreme is represented by, among others, the Ózd microregion with a population of  
75,000, which maintains seven secondary schools. The professional school in its centre also acts as 
the regional professional service institute. Furthermore, from 1993 professional education for the 
seriously disadvantageous young people of  mainly Roma origin was also started. The professional 
training covers mainly catering and food industry trades, as well as the fields of  healthcare, public 
administration, electronics and information technology. Ózd is relatively developed in this field, 
which is illustrated by the higher education training to be begun in September 2007 together with 
Zrínyi Miklós University of  National Defence. The 13 secondary schools in the Salgótarján mi-
croregion are also worth mentioning similarly to the microregion of  Sárospatak whose centre has a 
school town character strengthened by several factors. Although the number of  secondary voca-
tional schools is lower, this place has one of  the youngest secondary grammar schools in North-
Hungary besides the renowned school that has significant traditions and number of  students. 

In the most disadvantageous regions, living conditions hinder not only the appearance of  en-
terprises but also the employment opportunities and sometimes the life opportunities of  those liv-
ing there. The public utility network shows huge regional differences. In terms of  gas pipes the 
most  disadvantageous  microregions  of  South-Transdanubia,  mainly  those  found  in  Baranya 
County: Sellye, Szentlőrinc and Szigetvár are at the bottom of  the list. 

This means, among others, that less than 20% of  the flats use installed gas, which is one-
quarter of  the national average. A special emphasis can be put on the area of  Sellye, where this fig-
ure is less than three per cent (Figure 9). This average value includes the extreme condition of  the 
Romas, some of  who live in colonial conditions. The colonial conditions are mostly disastrous: be-
sides not having gas installed, water can often be obtained from far away, the sewage system is 
completely missing and in several cases there are no electricity services. As several places can only 
be reached on dirt roads even the ambulance is unable to approach these colonies. These areas 
which are ethnically and socially homogeneous, have significantly less public utilities than in their 
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surroundings, and where the conditions are continuously degrading, and the territories are bound 
to lose their value and are often inhabited by communities without any cohesion, so deviant beha-
viour is becoming a norm. The majority of  the villages are closed away settlements, where there are 
no local medical service or pharmacy. There are settlements where even the emergency telephone is 
out of  order. This is supplemented by the small area of  the flats, crowdedness which is both phys-
ically and mentally unhealthy. It makes relaxation impossible for adults and the children obviously 
cannot learn with an appropriate concentration. All of  this make it more difficult for them to find 
employment. 
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Figure 7
The number of  enterprises per 1000 people

(Edited: Tésits, R. 2007)
 

Source: Hungarian Central Office of  Statistics (KSH)
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Figure 8
Proportion of  people having at least secondary qualification (2002)

(Edited: Tésits, R. 2007)
 

Source: Hungarian Central Office of  Statistics (KSH)
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Figure 9
Proportion of  households with gas installed (2002)

(Edited: Tésits, R. 2007)
 

Source: Hungarian Central Office of  Statistics (KSH)
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4. CONCLUSIONS

 

The changes in the inner employment structure of  the microregions is characterised by the 
fact that by the turn of  the millennium the job opportunities had been concentrated in the employ-
ment centres of  the microregions. This way, besides the significant decrease in the number of  jobs, 
the way these jobs could be reached had also changed. It can also be concluded that some of  the 
most disadvantageous microregions do not have "real" employment centres. Usually they are those 
microregions which are unable to come up with any positive answers to the social crisis that is 
exactly there the most serious. In other words, the unemployment level that is several times higher 
than the national average and the lack of  economic renewal abilities can be found in the same regi-
ons. 

Following the temporary changes of  regional and structural features it can be concluded that 
the tendencies typical of  the European Union enlarged in 2004 - according to which after the turn 
of  the millennium the European periphery began to close up (Tésits, R. 2007) - are not valid for 
Hungary, as the unemployment rate has been increasing both on a national and a regional level 
since 2003. At the same time, assessing the regional processes in Hungary, it can be stated that re-
garding the whole of  the microregions the regional differences continued to grow after the turn of  
the millennium, too. Between 2001 and 2006 the dispersion - that is how much the unemployment 
rate in the microregion differ from the expected middle value - grew by more than one per cent.

However, an opposite tendency can be noticed if  the examination is restricted to the most 
disadvantageous  microregions.  Here  the  dispersion  values  do  not  show  significant  divergence 
which can have several reasons. The process cannot be explained by the result of  the closing up of  
regions described by the highest rates of  job-seekers, but by the decrease in the relative differences. 
On one side, there is the merely one-two-percentage increase of  the microregions in Baranya, So-
mogy and Borsod characterised by initial values higher than the average. On the other side, there is 
the four-seven-per cent increase typical of  the microregions of  Hajdú-Bihar County and a few mi-
croregions in the South Plain, which have lower initial values. 

Although, in the majority of  the most disadvantageous microregions examined in this chapter, 
the public sector is the most significant employer, seeing the consistent reforms of  public adminis-
tration, here employment opportunities are rather expected to decrease. Because in the future the 
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improvement of  the employment situation can depend primarily on the growth of  the businesses 
of  the private sector, it is worth examining the chances to widen employment based on this prin-
ciple. 
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THE POSSIBLE ROLE OF PART-TIME EMPLOYMENT IN 
THE CLOSING UP OF UNDERDEVELOPED REGIONS

TÉSITS RÓBERT1 – SZÉKELY ÉVA2

1. INTRODUCTION

Labour force reserves have been consumed by the extensive economic development prece-
ding the change of  regime, which aligned with policy on all forms of  employment. Ensuing exten-
sive efforts forshadowed labour force shortage, yet employment policy tried to enhance them with 
full-time employment as an only alternative. Labour market research already in the 80s (KONCZ K. 
1985) made it clear that the outcoming tensions resulted in further tensions on the level of  the in-
dividual, the smallholder and that of  macro-economy. A change in perspective was necessitated by 
effective employment fitting to prevailing economic needs and by the differentiated needs of  emp-
loyees. Along with the general expansion of  full-time employment of  women in the majority of  the 
socialist countries, the employment of  the retired constituted the security resources of  the additio-
nal labour force demand: low pensions and the relatively low retirement age indeed fortified this 
tendency.

After the change of  regime,  with the appearance of  massive unemployment, new reasons 
emerged for the expansion of  flexible, part-time employment as a means to prevent unemploy-
ment. Still, the majority of  the retired were squeezed out from the labour market. Parallel to this, 
several channels of  „receding” had been formed in Hungary (retirement before time, elongated 
higher education, child care support). As a result, part-time employment did not expand faster; but 
the number of  part-time employees did drastically decrease (FREY M. – GERE I. 1994), which is 
exactly contrary to the tendencies of  the developed countries. Liquidation of  the labour resources 
and staff  reduction enhancing the implementation of  market economy conditions did not help the 
expansion of  part-time employment, either, since it mostly meant dismissing full-time employees. 
In the 90s, the time of  massive investments, those areas where the conditions of  part-time employ-
ment had otherwise been favourable were characterised by extensive development joined by exten-

1Associate professor, University of  Pécs, Faculty of  Sciences, Institute of  Geography. Pécs, Ifjúság útja 6., H-
7624. tesits@ttk.pte.hu
2University of  Pécs, Faculty of  Sciences, Institute of  Geography. Pécs, Ifjúság útja 6., H-7624. eva@lab.hu
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sively organised labour, that is, the demand for full-time employment was significant. Another fea-
ture of  the period is the rapid increase in the number of  small ventures. The potentials of  part-ti-
me employment are more limited for smaller economic units, where work tasks are less differen-
tiated functionally (SERES A. 2004).

The Hungarian legal system did not encourage the expansion of  part-time employment, some 
parts of  it even blocked it. At present, neither the employees, nor the employers are interested in 
introducing part-time employment. The government, in order to enhance the wide application of  
part-time employment decreed in 2003 the revision of  the hindering factors of  this employment 
form (health care contribution, retirement procuring time, the regulations determining the calculati-
on of  average wage as the basis of  pension calculation) (FREY M. 2003).

Though researchers studying regional differences regarding interest in part-time employment 
(FREY M. – GERE I. 1994) have not found significant differences, yet the expansion of  part-time 
employment still shows regional unevenness (Figure 1). Among the reasons for regional or county 
differences one is to look for the ratio of  larger small retail chains and the differences in wages, in 
the level of  income. The regional image is certainly modified by labour market conditions, since 
constrained part-time employment is a possible means of  avoiding unemployment. Along with all 
that has been said above, the indices for the counties Baranya and Szabolcs-Szatmár-Bereg are way 
over the national average. To have the complete truth, declared monthly incomes do not serve as 
good basis for genuine conclusions, since the choice of  becoming part-time employees, i.e. whether 
the family can allow it, is not determined by the individual but by the economic status and value 
system of  the family.

The examination of  the regional differences between county towns and their environments 
has disproved the original expectations. Within the understanding of  the sub-hypothesis, the rate 
of  part-time employment in bigger cities should exceed the similar indices of  their wider environ-
ment owing to the bigger rate of  services and partly to the advantages present in the income level. 
The fact that this difference is not that harsh might be accounted for by the significant rate of  part-
time civil service employment at the local governments of  smaller towns (Figure 1).

The present study, besides the understanding of  the nature of  part-time employment support, 
aims at assembling a dynamic regional analysis which would explain the regional or even settlement 
scale expansion/limitation of  this flexible employment form. Besides the structural analysis of  the 
characteristics of  part-time employees and employers, this study is to reveal the reasons and moti-
vations of  part-time employment along with its characteristic, advantages and disadvantages affec-
ting the employees, and also the hindrances to its expansion. A further aim is to outline how part-
time employment can be enhanced more effectively in the future, since this means can help avoi-
ding unemployment besides employing labour effectively and fulfilling the various needs of  emp-
loyees.

2



Tésits Róbert – Székely Éva: The Possible Role of  Part-time Employment in the Closing up of  Underdeveloped Regions. 
Modern Geográfia, 2007 Issue 2, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/munkaeropiac/tesits_szekely_part_time.pdf

Figure 1
Regional differences of  part-time employment (2005)

(Ed.: TÉSITS R.)
Source: Central Office of  Statistics, regional list of  data on the employed

 

2. RESEARCH METHODS

According to the definition of  the International Labour Organisation, one can define part-ti-
me employment where working hours are shorter than what is typical for the sector or for usual 
full-time employment at companies (ILO 1992. in:  FREY M. – GERE I. 2004 b). The ILO clearly 
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distinguishes shortened working hours – a substituting means for laying off  – from part-time emp-
loyment, which is understood as a permanent and voluntary way to divide the working hours and 
the income relating to them.

This study primarily examines the support scheme of  part-time employment, and secondarily 
it analyses part-time employment within the salary support system as a means to promote employ-
ment, since a major part of  Hungarian micro-regions have not gathered sources for applying it. 
Partly it is owing to the fact that the main aim is to reveal the possibilities of  improving the conditi-
ons of  the under-privileged regions at the labour market. Another reason is that two-third of  the 
total job-seeking unemployed would be satisfied with part-time jobs, since for them – though it is a 
coercive solution – a four- or six-hour employment would bring a quality change (FREY M. – GERE 
I. 1994 a).

The examination of  the mentioned method could take place within an period of  two years, as 
the subsidy impleted at the end of  2003 could reach completion in 2004, yet, computerised data is 
only accessible from 2005. Since due to the reform on the system of  means in 2007, the support 
of  part-time employment has merged with salary support and thus it cannot be analysed as a single 
way of  support any longer.

In order to dynamically analyse the expansion of  part-time employment in Baranya, the chan-
ge in the number of  gained support and the regional factors and to define the structural caharcet-
ristics of  part-timers the following data were used: documents containing the support contracts of  
the Labour Centre of  Baranya County, the users database of  the decentralised employment sub-
system of  the Labour Force Fund and two further questionnaires of  closed questions. The first 
intreviewed job-seekers presenting at the labour force institution. The researchers thought it ethical 
to ask the unemployed about their willingness to take part-time jobs only where otherwise the choi-
ce of  part-time jobs is significant considering support claims. In practice, it meant intreviewing 
1000 job-seekers from settlements belonging to Pécs and Komló centres. The other questionnaire 
inquired among the total population of  Baranya county enterprises utilising part-time employment 
or, where it was not available, those utilising the salary support aiming at part-time employment. 

Interviews taken with Baranya County Labour Centre experts responsible for measures ser-
ved as basis  for exploring the characteristics of  methods in Baranya. And also interviews were 
made at enterprises receiving support in order to analyse the form of  support, to outline the po-
tentials in progress, and to explore the possibilities of  part-time employment expansion. 
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3. RESULTS

3.1. Regional and structural characteristics of  support

The program entitled „support  of  part-time employment” was  introduced in  Hungary in 
1991, which essentially functioned as a supporting scheme preserving jobs and it was to solve the 
temporary transitional difficulties through preventing downsizing and through employing staff  in 
shortened working hours. Should the employer employ his full-time employees or some of  them 
part time in order to cope with occuring employment difficulties, and should the shortened wor-
king hours reach one-third of  the total hours, he can claim the refund for the maximum 50% of  
the personal wages for the missed working hours of  the employees. In this respect, shortened wor-
king hours cannot be regarded a voluntarily and permanently chosen part-time work with shorter 
hours, i.e. part-time employment (FREY M. 1994).

From October 2003, „real” part-time employment support can only be granted to those emp-
loyers who are willing to employ those mediated by the labour centre who have been seeking jobs 
for not less than three months. A further opportunity for obtaining the support is employing those 
individuals who raise at least one child younger than 14 or receive a nursing benefit. In the case of  
employing a career-starter, there is an obligation for an elongated employment of  a period equiva-
lent to the supported one. The support can be granted for a year on the outside and can only reach 
to 75% of  the total of  the employee’s wage and the contributions after it.

Directives are outlined by the county labour councils concerning the decentralised use of  the 
labour force fund. If  subvention should bring about employment expansion, the permanent emp-
loyment of  the most under-privileged groups living in under-privileged regions are considered the 
trend in deciding about part-time employment support. It is obvious from the way the fund is dist-
ributed on a county level that certain regions use the sources applicable also to part-time employ-
ment for operating other measures and means. In some cases (Szentlőrinc, Sellye) it happens for 
the lack of  support, elsewhere (e.g. Szigetvár, Pécs) it happens for preventing the fund from getting 
frittered away so that demands could be satisfied more variously. This is a step towards EU norms, 
sinec with fewer target groups or support forms the frittering away of  the money can be avoided 
and the operation of  the measures is more traceable. On the other hand, re-grouping makes the ec-
xamination of  part-time support claims possible within the „traditional” salary support scheme.
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Regular social benefit – primarily for those single parents raising more children – can exceed 
the amount of  the minimum wage. With this rate of  the benefit, one can clearly see that an income 
offering a time proportionate part of  the minimum wage is hardly appealing. Analysts have also re-
ported on certain settlements of  Baranya (Siklós micro-region) where a great many people change the-
ir marital status for the single status meaning a higher benefit.

The processing industry activities operating in the micro-region need the work to be organi-
sed in several shifts, so in this sector, part-time employment is out of  the quetsion. Part-timers 
(mostly students) working in small retail shop chains often take weekend or night jobs with physical 
burden. The not at all appealing image is further shadowed by the fact that a four-hour work not 
once takes more than six hours. On the other hand, an eight-hour, full-time employment is wides-
pread at smaller shop chains. 

Another hindering factor is that, considering the regulations on retirement, a four-hour emp-
loyment is quite disadvantageous for employees. On the other hand, disregarding bigger towns and 
cities, in order to fill in for several part-time jobs one should travel a lot for the lack of  substantial 
employers, which is also a setting back factor. Supported part-time employment takes the form of  
civil service in the Siklós region as well. Here, employers are exclusively local governments.

In the most under-privileged regions – primarily in the Sellye micro-region – there is no demand 
at all for supporting part-time employment, here what is frequent is agricultural odd jobs and sea-
sonal work. Occasionally, employment with shortened working hours transformed from previous 
full-time employment is present. Since there are few employers in the region, employees are forced 
to travel. But travelling counter-effects part-time employment for its high specific costs. It is worse-
ned by the fact that bus lines should be adjusted to shifts and village stewards’ buses to the time-
table.

Agrokémia working in the micro-regional centre is rather operating by lengthened and not 
shortened working hours, while construction companies cannot afford this form of  employment 
for travel costs and strict deadlines. Demand-wise, it would mean a mid-term progress if  food retail 
chain shops settled on the spot (Figure 3).

Similarily to the above, there is not any demand for part-time employment in the Szentlőrinc re-
gion, either. The local branch of  the labour centre is trying to put „pressure” on the local govern-
ments by favouring part-time employment when judging support claims. On the other hand, micro-
enterprises of  a few employees are in an overwhelming majority in small retail, these ventures can-
not differentiate the work process so minutely that it would be fit for part-time employment. Its 
support is realised on the outside within the support of  employing the disabled or within the frame 
of  civil service. In this case, the main employers are local governments themselves. The majority of  
ventures state that if  they are to „bother” about administration and further obligatios brought abo-
ut by employment, then they rather do it in the frame of  eight-hour work. If  part-time employ-
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ment means the division of  working hours,  it  presents more inconveniences, training time and 
costs. Those, who nonetheless employ part-timers – ofetn for lack of  information – do not apply 
for employment support (Figure 3).

Naturally, the fact that the amount of  regular social benefit is near or reaches the amount of  
the time proportionate minimum wage is a setting back factor. If  this is joined by family allowance 
and by income after day labour, then income from part-time employment often requiring heavy 
physical work is not attractive. Part-time employment is not necessitated in light industry for orga-
nised shifts and in agriculture for the seasonal nature of  work. 

Part-time employment is only successful in Komló and its environment, where 4% of  the decent-
ralised fund is used for this purpose (Figure 2). Grantors and grantees find this form of  employ-
ment more favourable than wage support since job-seekers with a three-month registration can be 
employed and support can be claimed for the contributions affecting wages. The involved ventures 
are mostly from the tertiary sector, most of  them operate in the field of  small retail and wholesale 
trade, human-, health- or social services, and eucation; while a minority is in metallurgy, light in-
dustry or construction. Even if  this form of  subventions is successful in this region, it enhances 
local employment since in the case of  travelling, full-time employment is favoured. 

It is eye-striking that Pécs and its environment – despite the larger population of  the region – 
has a lower registered demand for part-time employment and a lower number of  support applicati-
ons. A feasible reason might be the fact that in this micro-region, owing to the county seat, the la-
bour market is more active and that is why the ratio of  supports is smaller compared to the de-
mand for labour force. When observing the figure, one is to bear in mind that support applications 
and actual part-time employment do not match, since – especially where there is high mobility of  
labour – the obligations of  elongated employment or a relatively low rate of  support are not attrac-
tive in every case. On the basis of  the above, the regional differences of  supported – that is signifi-
cant in reducing unemployment even in under-privileged regions – part-time employment can be 
outlined. Considering the structure of  economy and labour market conditions, the majority of  the 
applications and supports – primarily employing registered job-seekers – are concentrated to Kom-
ló and Szigetvár, secondly to settlements around them and to the centres of  the Pécs and Mohács 
micro-regions and to their neighbouring settlements (Figure 3). It is necessary to mention that the 
ratio of  part-time employment is fairly high in three setlements of  Baranya with little population. 
In Kétújfalu located in the Szigetvár micro-region, three enterprises applied for the support, while 
in Nagyváty a local ltd. and in Hosszúhetény the local government, besides the ltd., employs part-ti-
mers.
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Figure 2
Division of  the decentralised county sub-fund of  the Labour Market Fund (2006)

Source: Baranya County Labour Centre

 

3.2. Motivations of  the unemploye

Seeking part-time employment

A great deal, more than four-fifth, of  the job-seekers is looking for full-time employment, 
while the remaining 20% is in for an employment with work of  shorter than eight hours. The two-
third of  this latter group are female employees who previously worked for minimum wage, and if  
we regard their qualification, the majority has vocational school or grammar school diplomas, a 
further one-third has trade school diplomas and almost the same proportion has elementary school 
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qualification. To complete the picture, the above proportions are owing also to the fact that the 
those with the highest level of  education, i.e. grammar school, - as opposed to the more qualified – 
are over-represented among the unemployed and therefore among the job-seekers with assistance 
from the labour institution.

Figure 3
The number of  supported part-time employees or that of  those receiving part-time 

wage support in Baranya
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More than half  of  part-time job-seekers would hardly take an eight-hour engagement because 
of  their deteriorated health conditions; they are mostly over fifty and single unemployed, a little 
share of  them is married in whose families there are no dependants. For them, the time proporti-
onate income due after part-time employment means a less substantial problem. A smaller propor-
tion of  the job-seekers is young women, between 26 and 35, with lower qualification, living in mar-
riage, raising 1-2 children, for whom the extra free time is valuable since they can spend it on their 
families and children.

Though the unemployed above examined were looking especially for part-time employment, 
the difficulties of  organising babysitting and the unfavourable formation of  the daily schedule are 
holding back factors for those raising children. For those seeking part-time employment for their 
health problems, among the negative aspects of  a lower income and the fact that part-time jobs are 
frequently more physical manual jobs is a great difficulty. Regarding daily and weekly schedule, the 
two-third of  part-time job-seekers would not take night jobs, while more than half  of  them would 
not take night or weekend jobs, either.

A further  characeteristic  of  the examined group is  that  the family  they live in  has  a  net 
monthly income of  40000 Fts. One-third of  part-time job-seekers would gladly work in 6-7 hours 
and only one-fourth of  them would choose a four-hour occupation, which is disadvantageous from 
the point of  view of  pension schemes.

One can say that their attitude is positive because 94% of  the individulas surveyed think that 
their chances for a full-time employment in the future through accepting a part-time job are gro-
wing. That is, they see that if  they have a job – even if  it does not meet in all its aspects their origi-
nal expectations – they stand a better chance of  „negotiating positions” and have a bigger labour 
market potential on the way to getting an „envisaged” job.

Seeking part-time employment

Among the full-time job-seekers – compared to the above group – men are in greater propor-
tion. Job-seeking women of  the survey have better conditions for their highest qualification: more 
than half  of  them has a grammar school or university education, while only the one-fourth of  men 
belong to this category. Compared to part-time employees – owing to higher qualifications – their 
income previous to unemployment reached one-and- a- half  or even twice the amount of  mini-
mum wage. This also explains why jobs offering a time proportionate amount of  mimimum wage 
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are not appealing to them. Though the average income per head in the family is higher in this gro-
up, it still does not reach the level where time proportionate wage could suffice for securing a living 
for the family.

Considering genders, there are significant differences with respect to whether full-time job-se-
ekers would take an occupation with less than eight hours of  work. While one-third of  women 
gave a definite positive answer, less than two-third of  men thought it possible. Those satisfied with 
a part-time job are mostly unmarried or do not have to care for a dependant. The significant majo-
rity, almost 90%, of  those who would take part-time employment envisage a daily 6-7-hour engag-
ement. The reasons are in more favourable pension regulations and in a higher time proportionate 
wage.

Gender differences are also significant from the aspect of  what per cent of  the job-seekers 
would take a night or weekend part-time employment. One–third of  women would not favour any 
of  the two, they are mostly middle-aged, unemployed with 2 or 3 dependants. That 25% who wo-
uld take both are of  a lower average age (33); but they are majorly without children. The majority 
would only refuse night jobs; but they are willing to take weekend occupations. Mostly (54%), men 
– the middle-aged and mostly single – would accept night or weekend jobs. Those refusing both 
possibilities are mostly older since for them this way of  daily or weekly work organisation would 
mean serious physical hardships.

Those job-seekers not willing to take part-time jobs see the reasons differently. Firstly, they all 
claim low wages; but while women consider the difficulties of  scheduling work and babysitting as 
holding back factors, men highlight the lower prestige affecting part-time employment and the rela-
tively higher costs of  travelling to work. 

Disregarding gender, job-seekers reckon that a wage contribution between 30 an 50 per cents 
would be enough to motivate those for part-time employment who did not give lower wages for 
their aversion. One-third of  those job-seekers who refused part-time employment would take it if  
there was wage contribution.

Should the interviewed find no employment for a long time, 81% of  women and only the 
two-third of  men would take a job with a less than eight-hour engagement. 

What is a just cause for optimism is the fact that the great majority of  job-seekers think that 
they stand better chances of  getting a desired job if  they take part-time employment. Except for 
that one-third of  men refusing part-time employment who are more difficult to motivate and who 
do not share the view that their positions will improve through „swapping” their unemployed sta-
tus for part-time employment.
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3.3 Motivations of  the employers

Economic corporations of  legal entity

Nearly 40% of  the enterprises involved in the survey – irrespective of  their size and form – 
carry out a certain type of  trade activity, nearly one-third of  them offer economic service, i.e. the 
great majority, as it was expected, works in the tertiary sector. Considering part-timers, this ratio is 
turned since almost the two-third of  the supported employees in atypical forms of  employment 
work in the field of  economic services. Further typical fields are: agriculture, construction industry 
and light industry; but to make the picture complete, part-time employment is not linked to the 
core activities in the latter two fields, it primarily stands for activities of  trade and service. The eco-
nomic status of  the enterprises surveyed is mostly stable, their annual income exceeds twenty milli-
on forints, only one-or two of  them are faced with temporary problems. More than half  of  the 
employers, who at the time of  the survey were employing two-three part-timers on average with 
support – had already had part-time employment experiences. At the time of  the survey, one-third 
of  part-time employees were women. The average daily occupation of  the part-timers mostly with 
a secondary school degree either from a vocational or grammar school is six hours, where work is 
mostly in the morning. Disregarding whether night or weekend engagement is necessary or not, 
both intellectual and physical work are generally intensive.

Those flexibly employed are former full-time employees of  the same venture, or registered 
job-seekers in other cases. Part-time jobs are created through shortening working hours in the first 
case, while in the second case full-time is divided or new jobs are created. Part-time employment 
was always the initiative of  the employer, it is mostly due to the fact that a daily eight-hour work is 
not necessary. One is also to mention those cases where the need for flexible adaptation to seasonal 
or daily/weekly fluctuation is in the background. If  economic hardships occured in the venture, ke-
eping the employees and gaining support were also serious motivating drives.

Only one form of  discrimination could be observed at ventures of  legal entity since part-ti-
mers do not lack the protection of  interests. What is more, more than two-third of  them get the 
time proportionate amount of  their full-time salary. Nor those receiving the time proportionate 
amount of  the minimum wage are subjects to wage discrimination if  their full-timer colleagues get 
only minimum wage.
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More than three-fourth of  the ventures see that the main obstacles of  part-time employment 
expansion are the present social security- and tax regulations. One-fifth of  them mentions the sup-
port scheme and only occasionally can we find the unfavourable work schedule typical of  part-time 
employment, the increased costs and the unsuitable labour supply as reasons. From the side of  the 
employees, 50% blame the low level of  part-time income insufficient for maintaining a family and 
the unfavourable pension regulations. The remaining 50 % emphasize high travel costs, the often 
hard physical work and the organisation of  working hours and in some cases the linking problems 
of  organising baby-sisitting. Only a few employers think that besides the above aspects, the low 
prestige of  part-time employment, the decreasing career opportunities and the potentially easier 
downsizing may create unfavourable effects.

The majority of  employers – irrespective of  the trading form – find that part-time employ-
ment is fit for preventing or lowering unemployment since also job-seekers are interested in gaining 
fixed wages besides claiming salary and contribution support which has permanent effects cons-
idering employment. All this, beyond an improved self-esteem and a more favourable labour mar-
ket „negotiating position”, offers a more guaranteed income for soothing difficulties of  living than 
the benefits. In addition to it, more than 50% of  the firms see the „within” possibilities of  part-ti-
me employment expansion including the employment of  further unemployed and converting a part 
of  the eight-hour work to part-time employment. Enterprises of  legal entity have formulated seve-
ral suggestions in order to enhance the expansion of  part-time employment. Half  of  these sugg-
estions aim at raising the current level of  minimum wage significantly, which would entail the dec-
rease in employers’ contribution, at least to a level proportionate to minimum wage. Technically, it 
means the abolition of  double contributions. Another one-third of  the suggestions would encoura-
ge employers as the contributions affecting part-time employment and employers’ supplementary 
benefits could be deduced from taxed and from contribution obligations. One-fifth of  the ideas 
have the employee’ approach, these incentives encourage taking jobs through compensating partly 
for the most unfavourable concomitant of  part-time employment. All this, complemented with an 
effective change in views, could help the expansion of  part-time employment.
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Enterpises with no legal entity

The economic conditions of  the surveyed, mostly individual enterprises or occasionally depo-
sit companies show a more unfavourable picture than that of  enterprises with legal entity – mostly 
operating in forms of  ltd. While annual income is far behind that of  the previous group, 60% of  
the enterprises has to cope with difficulties. Employers, even despite the financial support, do not 
employ more than one or two part-timers, who mostly have trade school qualification. Still, there 
are no significant differences concerning part-time work organisation, schedule and type of  work. 
Those employed part-timers were previously registered job-seekers in the majority, so through est-
ablishing part-time employment, new jobs were created.

Though part-time employment was initiated mostly by employers; yet the ratio of  enterprises 
where the employee was the initiator of  part-time employment is higher. In this case, disability, fa-
mily commitment, raising children and the fact of  job-seeking in itself  played essential roles. The 
majority of  the initiating employers emphasized unfavourable and decreasing trade, cost reductions 
necessitated by economical  problems and preventing downsizing.  Thus,  among the reasons for 
part-time employment compensating for problems owing to economic difficulties, keeping jobs, re-
ducing wage costs and claiming for support were the most important, though adjusting more fel-
xibly to fluctuating needs was listed, too. Further employment cannot be expected due to the decre-
asing profitability of  some of  the enterprises. It can also be stated in connection with the economic 
situation and profitability that the time proportionate amount of  minimum wage is typical in a lar-
ger part (50%). It does not necessarily mean wage discrimination if  those working in eight hours 
get only minimum wage.

Individual enterpreneurs – beyond the corresponding regulations – see the obstacles of  the 
regional expansion of  part-time employment in specifically high travel costs. From the aspect of  
employees, low salary owing to time proportionate wage and unfavourable laws on retirement bear 
greater significance. On the other hand, understandably, issues like decreasing career prospects and 
professional progress and lower prestige linked to part-time employment do not even pop up.

It is unambiguous that near half  of  the interviewed would welcome a substantial raise in mi-
nimum wage following reductions in employers’ contributions. Yet, it is obvious from the suggest-
ions aiming at the enhancement of  part-time employment expansion that enterprises of  no legal 
entity would rather shift the task of  enhancement to the state since salray supplementation interes-
ted them a lot more. Those who hold the reform on present system of  wage and benefit contribu-
tion necessary, would find a form of  better distributed support „stretched” longer than a year even 
to three years, more enticing. It could mean a support similar to the present from in the first year – 
a 75% subvention – which in the second year would be joined to the salary and in the third to cont-
ributions.
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4. CONCLUSIONS

There are several factors counter-effecting the expansion of  part-time employment in Hun-
gary. The majority of  the trade organisations is a micro-enterprise with less than ten people where 
the proprietor works either alone or with very few employees while there is a significant demand 
for shorter, supplementary temporary work. The viability of  these enterprises decisively depends 
on whether they can employ labour flexibly, adapted to labour market demands. But they do not 
register the significant share of  their temporary employees.

The implementation of  the Temporary Employee (TE) Book is a step towards legal employ-
ment. The primary advantage of  such an employment is that the total of  the contributions due af-
ter the salary and the total of  the personal income tax advance effecting the employee is paid by ra-
tes and taxes stamps collected that are adjusted to the amount of  the salary paid after the tempor-
ary job. Here, the written contract is substituted by a note in the TE-book. The value of  the rates 
and txes stamp is smaller than the amount of  the contributions affecting the salary and this simpli-
fied method can bring further advantages through avoiding drawing and paying the contributions 
and tax advance separately. Mainly this is accountable for having this atypical form of  employment 
expand gradually.

The government has significantly reduced the costs of  temporary employment in order to en-
hance eployment with the temporary employment book. The price of  a rates and taxes stamp after 
the salary of  the lowest category was reduced from a daily 1200 to 500 forints. There is a further 
possibility of  having more than half  of  the amount covered by the Labour Fund if  a registered 
unemployed is employed. Figures have shown the favourable effect of  the measure: the number of  
the TE-books taken out and the value of  the stamps sold has been rising annually since 2001. 
Another advantage to it is the fact that employees can claim proper retirement benefits and they are 
not in need of  social benefit. If  temporary jobs are cheaper, theoretically, odd jobs can be reduced.

Still, to tell the truth, this also gives way for abuse and it often happens. Stamps are missing 
form a significant part of  the books. While contracts of  commission and labour contracts mean a 
burden to the employer, the above abuses affect the state budget. The picture is further completed 
by the fact that the flexibility and less rigid nature of  the regulations on temporary employment 
make it more popular than part-time employment. 
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Regular social benefit – mostly in cases of  single parents raising more children – may exceed 
the level of  minimum wage. It is quite understandable that with the present rate of  benefits an in-
come offering the time proportionate share of  minimum wage is not appealing. Analysts have re-
ported on some villages in South-Baranya where people in masses changed their marital status in 
order to gain the single parent status which means better benefits.

The examination of  the differences between county towns and their environment defied the 
original expectations. The fact that regional differences are not so harsh is most likely occasioned 
by a significant rate of  part-time civil service employment at the local governments of  smaller sett-
lemenst. Among the reasons for regional and county differences one is to look for the ratio of  ser -
vice and within that the ratio of  larger retail chains and for differences in income levels. The regio-
nal picture is further tinged by the labour market situation since one of  the possible methods of  
avoiding unemployment is forced part-time employment. In accordance to the above, indices for 
Baranya and Szabolcs-Szatmár-Bereg significantly exceed the national average. It is not surprising 
then that the structure of  the economy is an effective factor in the formation of  regional inequaliti-
es. Employment in light industry is in shifts, and in agriculture, its seasonal nature does not necessi-
tate  part-time employment.  Part-timers (mostly  students)  employed in the trade network shops 
ofetn take weekend or night jobs with heavy physical activity. More than once, a four-hour wage 
means an occupation taking even more than six hours, which is a further drawback in the not so 
fruitful situation. Yet, the eight-hour full-time employment is general in small chains. To top it, mic-
ro-enterprises of  few employees are in the majority in retail, which naturally cannot differentiate la-
bour to fit it to part-time employment.

A four-hour work is utterly disadvantageous for employees because of  laws on retirement, 
which is another drawback. On the other hand, - disregarding bigger towns and cities – in the lack 
of  mor significant employers, one should travel a lot in order to fill in several part-time jobs, which 
again is a drawback.

It is proved to be true once more that since the mid-90s Szentlőrinc and Sellye regions of  Ba-
ranya are the ones – except for their seats – that have not been able to respond positively in any 
way to the social crisis most severe exactly in these regions. There is no need whatsoever for part-
time employment support in the most under-privileged regions, here, mostly agricultural odd jobs 
and seasonal employment is general. Since there are only few employers on the spot, employees are 
forced to travel. Transportation, for the well-known insufficiency of  bus service and for its high 
specific costs counter-effects part-time employment. These drawbacks could be balanced if  part-ti-
me employment could be combined with telework and working form home. The picture is brighter 
for large villages and small towns which could promote firms employing part-timers to settle.
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The insufficient level of  supply can partly be led back to the defencelessness of  employees 
and to negative experiences. Even in the case of  piece rate applied instead of  time proportionate 
wage it happens that its maximum does not reach the level of  minimum wage. Hidden part-time 
employment has to be mentioned here, where work with a 4-6-hour cotract often means an eight-
hour engagement.

Those who are not willing to take part-time jobs judge the reasons for it differently regarding 
their gender. The most hindering force is low, mostly time proportionate salary, yet, while women 
found the organisation of  schedule and baby-sitting holding them back the most, men highlighted 
the low prestige and higher costs of  travelling affecting part-time employment. Low salary is a hin-
drance especially for those who become unemployed from jobs with an income more than hund-
reds of  thousands forints in the competitive sector.

There are several ways to promote part-time employment. One step is to make employers in-
terested. Influencing the supply-side can happen through reductions, for example when employers 
can deduce the contributions paid from taxes. This measure could probably serve the „straighte-
ning” of  odd jobs. Reductions are also necessary because financial support in itself  is not sufficient 
in every case. If  employers have no interest in employment, they cannot be triggered by support, 
either. Despite all these, it is worth considering higher support for those who decide to employ 
part-timers to a certain degree.

Another approach is increasing supplies through a significant raise of  the minimum wage 
compensating it with a reduction in contributions. Without this reduction of  contributons, a raise 
of  the minimum wage in itself  results in downsizing and the above mentioned „hidden” part-time 
employment or even the liquidation of  small and medium size enterprises. On the other hand, 
from the aspect of  the supply-side it is obvious that if, for example, the labour market re-integrati-
on of  women was not a substantial question, i.e. if  the income of  the family afforded to have the 
urge for becoming a useful member of  society to be the main motivating drive, then the level of  
part-time employment in Hungary would not lag so much behind the Western European level.

A further possibility is to compensate, supplement part-time income. A potential threat to it is 
possible wage tensions, what is more, it might even corrupt labour morale.

Another potentially significant step may be changing the views of  the unemployed, since part-
time employment could serve as an effective means to reduce unemployment. An approach evident 
from the survey, yet not present in real life, can be regarded positive: the overwhelming majority of  
even those seeking full-time employment think that taking a part-time job can increase their chan-
ces of  getting a future full-time job. That is, they see that if  they hold a job – even if  it does not 
completely match in all its aspects their original ideas – they have a better „negotiating position” 
and stand better chances in the labour market for gaining an „envisaged” job. Men, rejecting part-
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time employment, who do not believe that their labour positions improve through shifting from an 
unemployed status to part-time employment belong to the group where motivation is the most dif-
ficult.

In order to increase the rate of  employment, to expand part-time employment, we find it im-
portant to have the conditions of  the application of  such an atypical form worthy of  a better fate 
get synchronised to what is laid down in the ILO Agreements and Recommendations (Nr. 175 Ag-
reement on part-time employment, Nr. 182 Part-time work recommendation) On the basis of  the 
above and after the conclusions of  the survey, we offer for consideration the examination and revi-
sion of  the corresponding social security regulations and the rethinking of  the methodical issues of  
support distribution.
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HASONLÓSÁGOK A VILÁG LEGIDŐSEBB LÖSZFELTÁRÁSAI ÉS 
A KÁRPÁT-MEDENCE IDŐS LÖSZEI KÖZÖTT

VARGA GYÖRGY1

1. BEVEZETÉS

Földünk felszínéről a globális légköri rendszerhez kapcsolódó szelek évente több mint 1 milli-
árd tonna port emelnek fel és szállítanak el nagy távolságokra (TEGEN, I. et al. 1996). Az éghajlati és 
környezeti változásokra ennek a pornak a mennyisége és a minősége (pl.: szemcseeloszlás) is érzé-
kenyen reagál.  A földtörténeti múlt egyes időszakaszaiban mind a légköri por mennyisége, mind a 
porviharok mérete és gyakorisága is a mainak többszöröse, akár 15–20-szorosa lehetett (KOHFELD, 
K. E. & HARRISON, S. P., 2001). Az ekkor felhalmozódott hullóporos eredetű üledékek (vörös- és vö-
röses agyagok, lösz-őstalajsorozatok, tengeri eolikus eredetű üledékek, jégmagok pormintái) alapján 
az utolsó 5–7,6 millió év ősföldrajzi környezetéről és klímájáról szerezhetünk adatokat. Különösen 
a lösz-őstalajsorozatok reagálnak érzékenyen a klíma akár kisebb léptékű megváltozására is, így év-
ezredes éghajlati ciklusok (pl.: Dansgaard-Oeschger) is kimutathatók a nagyfelbontású elemzések 
alapján (VANDENBERGHE, J. et al., 2006).

A löszök kialakulási mechanizmusának megértése a mai porviharok megfigyelése, elemzése 
nélkül nem lehet teljes, és ugyanez fordítva is igaz, hiszen a ma egyre inkább a tudományos érdeklő-
dés homlokterébe kerülő éghajlati modellezések sem képzelhetők el a múlt eseményeinek ismerete 
nélkül.  A jövőbeli  klímaváltozásokra vonatkozó becsléseink hibahatárait  akkor csökkenthetjük le 
kellőképpen, ha a közvetett adatokkal rendelkező múlt, illetve a közvetlen megfigyelési és mérési 
adatokon alapuló jelen folyamatait pontosabban megismerjük.

A Kárpát-medence területén a Pannon-tó (beltenger) feltöltődése és kiszáradása után már nem 
történt tengeri üledékfelhalmozódás, így különösen nagy fontosságú a terresztrikus, eolikus eredetű 
üledékeink vizsgálata. Lényeges kérdés, hogy hazánk területén a paleoklimatikus és ősföldrajzi vi-
szonyok mikor teremtették meg a feltételeket a legidősebb löszeink képződéséhez. A válaszkeresés 
hosszú útjának elején tekintsük végig a világ legidősebb löszfeltárásait.

1V. éves Geográfus szakos hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet
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2. A VILÁG LEGIDŐSEBB LÖSZFELTÁRÁSAI

Kína méltán nevezhető a világ lösznagyhatalmának, hiszen közel 1 millió km2-nyi területen 
lösz borítja, a Sárga-folyó középső vízgyűjtőjéhez tartozó Kínai-löszfennsík (1. ábra) területe ebből 
mintegy 440 000 km2 és nyugati részén a lösz vastagsága eléri a 300 m-t (LIU, T. S. et al. 1985). A 
lösz kialakulásához szükséges poranyag forrásterületének az É-on és ÉNy-on elhelyezkedő sivatagi, 
félsivatagi területeket — Badain Jaran, Tengger, Ulan Buh, Hobq, Mu Us — tartják (SUN, J. 2002). 

1. ábra. A Kínai-löszfennsík elhelyezkedése 
(DERBYSHIRE, E. et al. 1998 alapján)
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Az idős löszök közé az S5 jelzésű talaj alatt kezdődő Alsó-Lishi löszöket és a Wucheng-soro-
zatot sorolják. Ezek a rétegek némileg különböznek a fiatalabb sorozatoktól, hiszen színük lefelé a 
rózsaszíntől kezdve a barnásvörösen keresztül a vörösbe megy át, míg szerkezetük egyre tömöttebb, 
gyakoriak az egymástól csupán mészfelhalmozódási szintekkel vagy vékony löszös horizontokkal el-
választott vörös talajok, illetve a nagyméretű mészkonkréciók által alkotott szintek.

 A kínai legidősebb löszök feküjét a „kvázi-teljes” rétegsorokban (pl.:  Baoji, Lingtai, Luo-
chuan, Xifeng) vastag vörösagyag rétegek képviselik, melyek löszökhöz hasonló, hullóporos erede-
te az utóbbi évek kutatási eredményei alapján bizonyosodott be (SUN, D. et al. 1998; DING Z. L. et 
al. 1997, 1998; LU, H. 2001). A Kínai-löszfennsík területén a holocénben és ma is folyik a löszkép-
ződés (LIU, T. S. et al. 1985), így az eolikus eredetű rétegsorok adatai mintegy 7,7 millió év ősföldraj-
zi és paleoklimatológiai változásait tükrözik vissza (AN, Z. 2001). Mintegy 2,6 millió évvel ezelőtt a 
környezeti viszonyok megváltozása miatt az addigi vörösagyag-képződést felváltotta a „Wucheng-
löszök” kialakulásának időszaka (HAN,  J. et  al.  2002).  Az északi  félteke  eljegesedésének kezdete 
SHACKLETON, N. J. et al. (1984) szerint szintén kb. 2,6 millió évvel ezelőttre tehető. Ekkor a klíma 
szárazabbá és hűvösebbé vált, illetve az erősödő szibériai anticiklonális központ hatására az ÉNy-i 
szelek sebessége megemelkedett. A szárazabb éghajlat miatt a por forrásának területe, és szelesebb 
környezeti viszonyok hatására a szedimentációs ráta értéke is megnőtt. Szemiarid viszonyok között 
a mállási folyamatok nem tudtak lépést tartani a porhullás sebességével, így nem vörösagyag, hanem 
lösz képződött (2. ábra).

2. ábra. Az átlagos szedimentációs ráta alakulása a Kínai-löszfennsíkon 
(Ding, Z. L. 1997 alapján)
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A kínai löszök után a legteljesebb lösz-őstalajsorozatok Földünkön Közép-Ázsiában, a Tien-
san nyugati előterében, Chashmanigar (Tádzsikisztán) környékén találhatók. A Kínai-löszfenn-
síkon a kelet-ázsiai monszun a domináns szélrendszer, míg a belső-ázsiai területek a nyugatias sze-
lek uralma alatt állnak. A nyár forró és száraz, hatalmas porviharok alakulnak ki ilyenkor a közeli 
Kara-kum, Kizil-kum és Mujun-kum gyér növényzetű részein. A sivatagi, félsivatagi területeken a 
porviharos napok száma meghaladja az ötvenet évente, így a nedves és száraz időszakok váltakozá-
sai nagyobb mértékben befolyásolták a rétegsor fejlődését (löszös és talajosodottabb horizontok ki-
alakulását), mint a hideg-meleg intervallumok alakulása.  Az eltérő szélrendszerek miatt a nagy ala-
possággal és a legkülönfélébb módszerekkel megkutatott kínai löszterületekkel való összehasonlítá-
sa és korrelálása révén fontos információkat szerezhetünk az egész északi féltekére kiterjedő folya-
matokról (DING, Z. L. 2002). A tádzsik rétegsor alsó 90 m-es, idősebb szakaszán a vöröses színű ta-
lajok között csak vékonyabb, tömöttebb löszhorizontok találhatók, illetve a szelvény legalsó részén 
a talajosodott rétegeket csupán mészfelhalmozódási szintjeik választják el egymástól. Ezek az össz-
letek a Wucheng-sorozattal mutatnak rokonságot (DODONOV, A.E. & BAIGUZINA, L. L. 1995), melyet 
a koradatok és paleomágneses mérések is megerősítenek. Ősmaradványokkal igazolta FORSTEN, A. & 
SHARAPOV, S. (2000) a löszök középső-villafrankai korát (kb. 2,5 Ma).

Alaszka nem az a hely, amelyre a legidősebb löszök tanulmányozása során gondolnánk. Az 
utóbbi évtizedekben azonban bebizonyosodott, hogy a Yukon és a Tanana folyók környékén a ple-
isztocénben nem volt eljegesedés (BRIGHAM-GRETTE, J. & CARTER, L. D. 1992). Fairbankstől néhány 
kilométerrel nyugatra, közel 50 méteres vastagságban települ a „Gold Hill” löszösszlet, melynek 
WESTGATE, J. A. et. al. (1990) alapján a kora kb. 3 millió év. Az Aleut-ív, az Alaszkai-félsziget, és a 
Wrangell-hegység késő-kainozoikumi vulkanizmusa révén a löszsorozatot tefrahorizontok tagolják. 
A paleomágneses mérések és a tefrák abszolút korának meghatározásai megerősítették, hogy a lö-
szök a pliocén végén, alsó-pleisztocén elején alakultak ki (WESTGATE, J. A. et al. (2003) és NAIBERT, T. 
J. et al. 2005). A fosszilis talajok és tefrák idős korára vonatkozóan a kanadai Klondike-fennsík feltá-
rásainak  részletes  elemzése  során  több  más  tanulmányban  is  beszámolnak  (TARNOCAI,  C.  & 
SCHWEGER, C. E. 1991; SANDHU, A. S. et al 2000). FROESE, D. G. et al. (2000) szerint Dawson (Kana-
da) mellett 10–15 méteres vastagságban települő „Midnight Dome” lösz kora is több mint 1,4 mil-
lió év.

Dél-Amerikában a Pampák területének 1,1 millió km2-ét borítják löszök és löszszerű üledé-
kek, átlagosan 30–40 m vastagságban. Az Andok miocén végi gyors emelkedése után a csapadékot 
hozó nyugatias szelek már nem jutottak el a Pampák területére és a kiemelkedő hegység anyagából a 
hullóporos eredetű üledékek nagy vastagságban fel tudtak halmozódni.  A paleomágneses adatok 
alapján a löszképződés kezdete 2,5 Ma BP-re, a Matuyama–Gauss határ fölé tehető (BLOOM, A. L. 
1990). A legidősebb eolikus eredetű üledékek („Chapadmalal-rétegek”) Mar de Platatól délre ta-
lálhatók, ahol a tengerparton meredek falat alkotnak, anyaguk sziltes, vöröses színű. Nagy mennyi-
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ségű paleontológiai lelet került ki belőle (VIZCAÍNO, S. F. et al. 2004), melyek alapján kora mintegy 
3,3–3,5 millió évre tehető.  KEMP, R. A. & ZÁRATE, M. A. (2000) és ZÁRATE, M. A. et al. (2002) sze-
rint a pliocén végi rétegsorok tagjait nehéz elkülöníteni egymástól, mert a talajosodott, agyagosabb 
rétegek egymásra települnek, vagy csak vékonyabb löszös horizontok választják el őket egymástól. 
Mar del Platatól északra a rétegsor fiatalabb tagjai figyelhetők meg, melyek színe halványabb rózsa-
színes, sárgás, a talajosodott rétegeket vastagabb löszös horizontok tagolják. A leírások alapján a ré-
tegsor hasonlóságot mutat a kínai,  tádzsik és a későbbiekben bemutatásra kerülő magyarországi 
összletekkel.

A Brno melletti Ĉerveny Kopec rétegsora a Svratka folyó teraszain települ. KUKLA, G. (1975) 
11 löszciklust különít el a szelvényben, melynek felső részét (A–E) sötét színű sztyeptalajok, alsó fe-
lét pedig vörösbarna vályogtalajok alkotják. A feltárás az alpi és a skandináv jégtakaró közötti korri-
dorban helyezkedik el, így a pleisztocén klímaváltozásokra érzékenyen reagált. Mintegy 1 millió évet 
ölel fel a szelvény, de kisebb–nagyobb réteghiányok, hiátusok előfordulnak benne, ezért alsó részé-
nek a kora feltehetően ennél idősebb.

 Ausztriában a Duna bal partján található Krems lőtéri feltárása fúrásokkal és a stranzendorfi 
szelvénnyel  kiegészítve közel  3  millió év ősföldrajzi  viszonyait  archiválta  (FINK,  J.  & KUKLA,  G. 
1977). KUKLA, G. & CÍLEK, V. (1996) újabb eredményei kisemlős maradványok alapján azt mutatják, 
hogy a rétegsorban jelentős eróziós diszkordancia található a KR7 jelzésű talaj fölött közvetlenül. 
Az alsó vörös talajok között csak kisebb vastagságban található lösz, a világ más idős löszfeltárásai-
nak rétegsorához hasonlóan (3. ábra).
 

5



Varga György: A plio-pleisztocén határ és a legidősebb löszök  
Modern Geográfia, 2007. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/geomorfologia/varga_idos_loszok.pdf

3. ábra. Európa idős löszfeltárásainak párhuzamosítási lehetősége kínai löszökkel 
(KUKLA, G & CÍLEK, V. 1996 alapján)

 
Összegzésképpen a világ legidősebb löszfeltárásairól megállapítható, hogy 

· képződési idejük kezdete mintegy 2,5–2,6 millió évvel ezelőttre tehető,

· feküjüket többnyire  vörösagyagok képezik, melyek kialakulása a löszökéhez hasonló, 
tehát hullóporos,

· színűk rózsaszínes, halványvörös,

· szerkezetük tömörödött,

· gyakoriak az egymástól csupán  mészfelhalmozódási szintekkel vagy vékony löszös 
horizontokkal elválasztott idős paleotalajok a szelvények alsóbb felében,

· nagyméretű mészkonkréciók találhatók a sorozatokban, melyek szinteket is képez-
hetnek.
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3. A KÁRPÁT-MEDENCE PALEOKLIMATOLÓGIAI ÉS ŐSFÖLDRAJZI 
VISZONYAI A PLIO-PLEISZTOCÉN HATÁR KÖRNYÉKÉN

A Kárpát-medence késő-neogén klímaváltozásai globális éghajlati változásokkal álltak kapcso-
latban. Távoli területekről származó faunaelemek invazív beáramlásai (pl.: ormányosok, hippario-
nok,  equusok,  canis-félék),  a  világtengerek  szintváltozásai  mind  kapcsolatban  álltak  egymással. 
SCHWEITZER F. (2004) szerint 32–30 Ma BP-től kezdve egy- illetve kétpólusú ciklikus jégkorszakok 
váltakozása határozza meg Földünk klímáját. 

A pliocénben, illetve a pleisztocén elején hazánk területén uralkodó ökológiai viszonyokról 
KRETZOI M. (1969, 1983) és JÁNOSSY D. (1979) gerinces faunák alapján készített rétegtani munkáiból 
tudhatunk meg alapvető tényeket. Az élettörténetet természetesen nem lehet azonosítani a föld- és 
klímatörténettel, de a nagy faunaváltozásokból következtethetünk az egykori éghajlati változásokra. 
A löszök korának kérdésében — a már korábban a kínai példán levezetett vörösagyag–lösz kapcso-
lat miatt — a biosztratigráfiai viszonyok alakulásának közel 5 millió évvel ezelőttre visszamenő ada-
tait is figyelembe kell venni.

 A Pannon-(bel)tenger feltöltődése és kiszáradása idején (5,5–5,3 Ma) uralkodó száraz-meleg 
(sivatagi) klíma helyét a Rusciniumban (5,3–4,2 Ma) a csapadék növekedésével ligeterdős, szubtró-
pusi éghajlat váltja fel. A faunaelemek nagy része az időszak végén dél-ázsiai monszun öv jellemző 
képviselőivel mutatnak szoros rokonságot. Ez a monszunerdei klíma folytatódik a Csarnótánum-
ban (4,2–3,0 Ma) is, melynek éghajlata még melegebb volt,  legidősebb vörösagyagjaink ekkor kép-
ződtek, melyek dél-orosz, belső-ázsiai és kínai területek hasonló ökológiai feltételek mellett képző-
dött üledékeivel jól párhuzamosíthatók (KOVÁCS J. 2004). A  Villányiumban (3,0–1,8 Ma) a mon-
szunerdei klíma füvespusztaiba vált át, az erdei kisemlős fauna helyett pocok és hörcsög lesz a do-
mináns. A valódi lovak (equusok)  beáramlása Észak-Amerikából jelzi,  hogy a világtengerek szint-
csökkenése miatt földhíd kötötte össze Eurázsiát Amerikával. A Kárpát-medence éghajlata konti-
nentalizálódik, ebben a száraz-meleg időszakban alakulnak ki az alacsonyabb hegylábfelszínek és 
hegylábi törmelékkúpok (PÉCSI M. 1963; SCHWEITZER F. 1993). 

A Villányium második felének (Kislángium — 2,4–1,8 Ma) éghajlata félsivatagi, faunájában 
megjelenik a strucc és a zsiráf  is. A kisemlősök dominanciaváltása és az equusok hatalmas területen 
történő elterjedése alapján állítható, hogy összefüggő szélsőséges (félsivatagi) zóna alakult ki Kö-
zép-Európától Kelet-Ázsiáig (KRETZOI M. 1969, 1983). A legidősebb kínai és tádzsik löszök a Kis-
lángiummal párhuzamosítható középső-villafrankai időszakban képződtek, ez koradatokkal és pale-
ontológiai bizonyítékokkal igazolható (FORSTEN, A. & SHARAPOV, S. 2000).
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4. VÖRÖSAGYAG-KÉPZŐDÉS HULLÓPORBÓL A KÁRPÁT-
MEDENCÉBEN A PLIOCÉN VÉGÉN ÉS A PLEISZTOCÉN ELEJÉN

A vörösagyag képződéséhez nedves, meleg erdőövi éghajlatra van szükség. A komplex földtu-
dományi  (földtani,  rétegtani,  felszínfejlődési,  ásványtani,  geokémiai)  adatokból  (SCHWEITZER F.  & 
SZÖŐR GY. 1997; KOVÁCS J. 2004) tudjuk, hogy a Csarnótánum és részben a Villányium idején ural-
kodó klimatikus és ökológiai viszonyok megfeleltek ezen feltételeknek. Az ekkor képződött vörös- 
és vöröses agyagok a löszkutatással szorosan összefüggnek, hiszen előbbiek a löszök feküjét képe-
zik, míg a vöröses agyagok (vörös talajok) a legidősebb löszöket tagolják. A kínai löszök és vörös-
agyagok genetikájának bebizonyított hasonlósága még szorosabbra fonta e két üledék között fenn-
álló viszonyt.

A Kárpát-medence vörösagyagjainak kialakulásáról megoszlanak a vélemények, de már koráb-
ban is felmerült annak a lehetősége, hogy a szél által felhalmozódott porból képződik (LÓCZY L. 
1890; SÜMEGHY J. 1944). Id. Lóczy Lajos 1890-ben kínai tapasztalatai alapján az idős löszök, illetve 
az azok feküjében található vörösagyagok képződési mechanizmusának megértéséhez kulcsfontos-
ságú véleményét írta le (LÓCZY L. 1890):

„Nézetem szerint az aeolikus porhullások ép úgy mint a lösztképző mérsékelt égöv száraz talajain, a tropusok  

nedves  és  buja  növényzetű  vidékein  is  gyakran  előforduló  jelenségek.  A  steppék  fűnövényzete,  mely  száradva  

enyészik el és nem rothadás közben, érintetlenül hagyja a poralakban aláhulló ásványos anyagokat; a trópusokon 

ellenben a növényzet és a nedvességek arányában a korhadó növényi anyagok oxydáló és reducáló hatása complicált  

elmállás alá veszi a lehullott poralakú kőzeteket. Az aeolikus módon felhalmozódó anyag ily módon teljesen elveszti  

eredeti minőségét és vastartalmű lateritté alakul át. Ennélfogva én a lateritot a lösszel azonos eredetűnek tartom,  

míg azonban a száraz vidékek a löszben változatlanul megőrzik a lehullott por alkotó részeit, a trópusi nedves  

tájak rohamos elmállással átalakítják a talaj aeolikusan növekedő új rétegét.”

A vörösagyagok ásványi összetétele, rétegtani helyzete, szemcseeloszlása és szemcséinek elekt-
ronmikroszkópos vizsgálata alapján (KOVÁCS J. 2004, 2006, in press) egyértelmű bizonyítékokat kö-
zöl arra vonatkozóan, hogy a vörösagyagok hullóporból képződtek.

A szemcseeloszlási vizsgálatok eredményei (4. ábra) kiválóan tükrözik azt, hogy a löszök és vö-
rösagyagok között szoros rokonság van, míg az őstalajok és folyóvízi üledékek jelentősen eltérnek 
tőlük.
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4. ábra. Vörösagyagok, löszök, őstalajok és folyóvízi üledékek szemcseeloszlása 
(KOVÁCS, J. in press)

A vörösagyagok képződéséhez szükséges poranyag származására vonatkozóan részletes vizs-
gálatokra van még szükség. Az anyag származhatott a Kárpát-medencéből és azon kívülről is. Az 
Alpok és Kárpátok lepusztulástermékei, a bérbaltavári sivatagi időszak üledékei, a hordalékkúpok 
anyaga mind számításba jöhet.
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5. A LÖSZKÉPZŐDÉS LEHETŐSÉGE SZÁRAZ-MELEG KLÍMÁN

Mintegy  2,5  millió  éve  a  klíma  szárazabbá,  hűvösebbé  vált  mind  a  Kárpát-medencében 
(KRETZOI M. 1969, 1983; JÁNOSSY D. 1979; SCHWEITZER F. 1993), mind azokon a területeken, ahol ko-
rábban vörösagyag képződött (HAN, J. et al. (1997). A szárazabb éghajlaton az eddigi porhullások in-
tenzitása nőtt  és  a mállási  folyamatok erőssége csökkent.  Érdekes problémának bizonyul  tehát, 
hogy a szelek által felhalmozott hatalmas mennyiségű ásványi anyagból milyen üledék képződik.

V. A. Obrucsev az 1951-ben megjelent Ismerkedés a geológiával című könyvében a következőket 
írja (OBRUCSEV, V. A. 1951):

„A por, melyet a szelek kiszállítanak a sivatagból, lassanként felhalmozódik és vékonyabb-vastagabb  

sajátságos lerakódást képez, melyet zseltozjom-nak, sárgaföldnek vagy lösznek nevezünk. (…) A lösz jellemző  

sajátságának — t. i. televényföldtartalma igen csekély — az a magyarázata, hogy a sztyeppék éghajlata, ahol a por  

lerakódik,  száraz.  A sztyeppe  elhalt  növényzetének  részei  nem  kerülnek  bele  a  talajba,  hanem  fokozatosan  

elporladnak, majd maradványaikat elhurcolja a szél…”

Obrucsev volt az, aki először különböztette meg egymástól a „meleg” és „hideg” löszt. Véle-
ménye szerint nem csupán a jéghez köthető a kőzetliszt méretű szemcsék kialakulása, hanem a siva-
tagi, félsivatagi területeken is képződik sivatagperemi löszképződéshez elégséges mennyiségű finom 
szemcse. Később PYE, K. (1987), WRIGHT, J. (2001a, 2001b) és SMITH, B. J. et al. (2002) laboratóriumi 
kísérletekkel bizonyították, hogy a sivatagok területén is képződik nagy mennyiségben szilt-méretű 
szemcse.

 Kínában évszázadokkal ezelőtt a porviharok által szállított anyaggal hozták kapcsolatba a lö-
szök képződését (ZHANG, D. 1982) és forrásterületnek Belső-Ázsia sivatagait tartják (SUN, J. 2002). 
Az ázsiai por a Csendes-óceánt átszelve eljut  Alaszkába is  (ZDANOWICZ,  C. et al.  2006),  illetve a 
Grönlandi  jégmagok több pormintájáról  találták  úgy,  hogy Ázsiából  származik  (RUTH,  U. et  al. 
2003).  GROUSSET, F. E. et al. (2003) a Francia-Alpokban talált pormintákról megállapították, hogy 
azok egy 1990. március 8-i Takla Makán-ban tomboló porvihar eredményeként kerültek a légkörbe 
és a nyugatias szelek hátán 17 nap alatt jutottak el Európába.

 Ezen adatok és megfigyelések alapján állítható, hogy a sivatagi, félsivatagi területeken hatal-
mas mennyiségben képződnek a durva kőzetliszt-méretű szemcsék. A löszképződéshez azonban 
nem elég csupán a poranyag megléte. A sivatagi-eredetű löszök képződését ellenzők is gyakran ér-
velnek azzal, hogy ha a sivatagok anyagából képződhet lösz, akkor Földünk legnagyobb sivataga, a 
Szahara mentén miért nincsen nagy vastagságú, összefüggő löszterület. 

10



Varga György: A plio-pleisztocén határ és a legidősebb löszök  
Modern Geográfia, 2007. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/geomorfologia/varga_idos_loszok.pdf

 Korábbi vélemények szerint a Szahara mellett nem találhatók lösszel borított területek. Az 
egyre több és részletesebb kutatások következtében ma már számos Szahara menti területről (és 
más forró égövi sivatagok mellől is) leírtak löszöket (pl.: YALOON, D. & DAN, J. 1974; MCTAINSH, G. 
1987;  GOUDIE, A. S. et al. 2000). Ezek a löszterületek azonban valóban nem alkotnak összefüggő 
löszrégiókat. A szilt-méretű szemcsék jelenléte szükséges, azonban nem elégséges feltétele a lösz-
képződésnek. A szél által szállított szemcsék felhalmozódásához pormegkötő növényzetre is szük-
ség van, melynek hiányában az újra felerősödő szelek áttelepítik a poranyagot, illetve a megfelelő 
mennyiségű csapadék nélkül a felhalmozódott por nem alakul lösszé (PÉCSI M. 1990). A lösz kiala-
kulása meghatározott ökológiai feltételek mellett valósul meg, éppen e tulajdonsága miatt használ-
hatjuk az ősföldrajzi környezet kiváló indikátoraként.

6. IDŐS LÖSZÖK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A korábbi (Csarnótánum), vörösagyag-képző porhullások intenzitása és gyakorisága a lehordá-
si terület növekedése és a gyérré váló növényzet miatt megnő. Az előbbi fejezetben felsorolt érvek 
alapján megteremtődtek a löszképződés feltételei, melynek következtében löszök képződhettek ha-
zánk területén a Kislángiumban, azonban mára csak kevés helyen maradtak meg. 

PÉCSI M. (1984) szerint az idős löszök feküjét képező „Dunaföldvári Formáció” vöröses réte-
gei és a köztük található homokos agyag és szilt tulajdonságai nem elégítik ki a szorosabb értelembe 
vett típusos lösz kritériumait. Szekszárd környéki fúrások adatai szerint a sorozat felsőbb részeiben 
a vöröses talajok között lösz is található. 

Dunaalmás községtől kb. 2 km-re délre, 280 m-es tengerszint feletti magasságban, az Almási-
hegy kőfejtőjében 3 méter vastagságú édesvízi mészkövön vörösbarna talaj és löszös, kisemlős ma-
radványokat tartalmazó horizont húzódik, melyet egy újabb travertino réteg zár le. A rétegek tele-
püléséből következik, hogy a fauna keveredésmentes és  JÁNOSSY D. (1979) meghatározása szerint  
kislángiumi, ezt a kort paleomágneses adatok is megerősítik (PÉCSI M. & SCHWEITZER F. 1995).

A Mecsek völgyközi hátakkal tagolt, lösszel fedett hegylábfelszínén, tengerszint feletti 215 m-
ről kiindulva 60 méteres mélységű talajmechanikai fúrás tárta fel a Postavölgy tanulságos rétegsorát 
(PÉCSI M. et al. 1988). A szelvény alsóbb részeit szinte egymásra települő barnásvörös talajok képe-
zik, melyeket csupán mészfelhalmozódási szintjeik és vékony löszhorizontok választanak el egymás-
tól. Hasonló településű vörös színű talajok alkotják távoli területek már korábbi fejezetekben megis-
mert legidősebb lösz-őstalajsorozatainak szelvényeit is.
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A hegylábfelszíni helyzetben az üledékfelhalmozódás nem folytonos, így az eróziós és deráziós 
hiátusok miatt az elvégzett paleomágneses mérések eredményeinek értelmezése bizonytalan. A kb. 
20 méteres mélységben mért fordított mágnesezettséget korábban a Blake-eseménnyel (125 Ka BP) 
azonosították, azonban nehéz elképzelni, hogy az utolsó interglaciális óta eltelt időben ilyen nagy 
vastagságban lösz-őstalajsorozat képződhetett.  A geomorfológiai adatok is a paleomágneses ese-
mény vitatható voltát támasztják alá. A felső, 22–23 m vastag összletben a nyíltszíni feltárások alap-
ján a rétegek D-ről É-ra dőlnek, míg az alsóbb rétegekben É–D-i irányultság a jellemző. Ez az ori-
entációs váltás valószínűleg a Pécsi-víz völgye kialakulásának kezdetét jelzi, így ez idő alatt a geo-
morfológiai szintek alapján 80–100 m süllyedést jelent; ez az érték megint csak túl sok, ha 125 ezer 
évvel számolunk. Nagyobb a valószínűsége annak, hogy a fordított mágnesezettségű rétegek a Ma-
tuyama paleomágneses időszakban képződtek, így a szelvény alsóbb részében települő löszök jóval 
idősebbek, mint azt régebben gondolták (FÁBIÁN SZ. Á. et al. 2005).

A Kárpát-medence idős löszeinek tanulmányozása szempontjából különösen érdekes feltárás 
(5. ábra) található a Villányi-hegység déli előterének hegylábfelszínén, Beremend község határában. 

 

5. ábra. Idős löszök és fosszilis talajok rétegsora Beremend mellől (Fotó: KOVÁCS I.)
 

A Drávamellék süllyedése és a hegylábfelszín folyamatos alacsonyodása miatt a korábbi vastag 
pliocén és alsó-pleisztocén rétegek nagyrészt lepusztultak, de a Beremendi-rög által védett helyzet 
miatt a vizsgálati területünkön máig megtalálhatóak. A valódi vörösagyagok kibukkanásai a karsztos 
mezozóos alaphegység (Nagyharsányi Mészkő Formáció) hasadékkitöltéseire korlátozódnak, me-
lyek a ma is aktív bányászat során feltáródnak és megsemmisülnek. A környékbeli vörösagyagok tu-
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dományos szempontból rendkívül fontosak, hiszen gazdag ősgerinces faunát tartalmaznak (KRETZOI 
M. 1956), melyek kiegészítik a pliocénben uralkodó környezeti viszonyokról kialakított képünket. 
Közvetlen rétegtani kapcsolat a Beremenden vizsgált vörösagyagok és löszök között nincsen (MARSI 
I. & KOLOSZÁR L. 2004), de az üledékhiány mértéke nem egyértelmű. 

A löszök és fosszilis talajaik rétegsora mintegy 17 méteres vastagságban, több lépcsőben tanul-
mányozható a bánya területén. Többszöri terepbejárás alkalmával makroszkóposan elkülönítettük a 
különböző rétegtani egységeket. A felszínfejlődési rekonstrukciót nehezítik a gyakori eróziós hiátu-
sok, melyek a rétegsorban találhatók. Jelen kutatás témája miatt figyelmünket elsősorban a szelvény 
alsó felének idősebb rétegeire irányítottuk, melyek közel 10 méteres vastagságban vizsgálhatóak. A 
mezozóos alaphegység felszínére települő idős összleteket a vörös (barnásvörös) és világosbarnás, 
rózsaszínes kötegek ciklikus váltakozása jellemzi. A talajosodott rétegek a löszös horizontoktól a te-
repi megfigyelések alapján is csupán színükben és némiképp szerkezetüket tekintve (hasábosabb) 
tértek el. A legalsó löszréteg fölött települő szint nagyméretű, függőleges orientációjú mészkonkré-
ciókból és löszös (iszapos) üledékekből áll. A nagyméretű konkréciók közepében a mész kalcittá 
kristályosodott.

A granulometriai vizsgálatokhoz 10 centiméteres intervallummal vettünk mintát a legalsó lösz-
rétegtől kiindulva a felső vörös talaj tetejéig. Az előkészítés során tapasztaltuk, hogy a löszös és tala-
josodottabb rétegek szervesanyag-tartalmában nincs nagy eltérés, míg a mésztartalom egyértelműen 
a löszökben a nagyobb. Az idős rétegek mintáinak átlagos szemcsemérete nem tükrözi vissza a vö-
rös és halványabb színű rétegek váltakozását. Ennek oka, hogy az idős löszök és az őket tagoló sö-
tétebb  összletek  képződésekor  uralkodó  környezeti  viszonyok  hasonlóak  voltak,  meleg-
szemiarid/szubhumid és meleg-humidusabb időszakok váltogatták egymást. Olyan éghajlati és kör-
nyezeti viszonyok váltakozása során alakultak ki ezek a különbségek, melyek között nagy eltérés 
nincsen. A nedvesebb időszakokban sem volt annyi csapadék, hogy a szemcseeloszlást döntően be-
folyásolta volna, azonban a vörös szín kialakításához elég volt egy nagyon kis fokú mállás is.

Mindezen adatok alapján úgy gondolom, hogy a Kislángium félsivatagi klímája, a maga kis 
mértékű, de az imént vázolt képbe beleillő fluktuációival, megfelelő feltételeket teremtett a löszök 
és vörös talajok kialakulásához. A korábban (Csarnótánum) uralkodó meleg-nedves, vörösagyag-
képző időszakában jelenlévő porhullások intenzitása és gyakorisága — a helyi lehordási terület nö-
vekedése és a növényzet gyérré válása miatt — megnőtt. A magasabb szedimentációs ráta és a csök-
kenő csapadék miatt a hullóporból lösz képződött, a ciklikusan visszatérő nedvesebb klímaviszo-
nyok között vörös talajok képződtek.
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

A világ legidősebb löszfeltárásairól megállapítható, hogy kialakulásuk kezdete a vörösagyagok 
képződésének végét jelentő klímaváltozás idejére, mintegy 2,5–2,6 Ma-ra tehető. Hazánk területén 
ekkor uralkodó száraz-meleg (kislángiumi) klimatikus viszonyok megteremtették a löszképződés fel-
tételeit. Színük, szerkezetük, őslénytani adataik, rétegtani helyzetük, illetve a képződésük idején ural-
kodó (a szemcseeloszlási vizsgálatokból rekonstruálható) éghajlati  adatok alapján megállapítható, 
hogy idős löszeink jól beleillenek a világ legidősebb lösz-őstalajsorozatainak sorába.
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MAROSI SÁNDOR RÖVID ÉLETRAJZA

 

 
1929-ben született Soltvadkerten, a középiskolát a közeli Kiskunhalason végzi. Egyetemi ta-

nulmányait 1947-ben Budapesten kezdi meg, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerez 
történelem-földrajz szakos tanári diplomát. 1951-ben az akkor alakuló Földrajztudományi Kutató-
csoport tagja lesz, és máig a Földrajztudományi Kutatóintézetben dolgozik, néhány éve már nyugal-
mazott  kutatóprofesszorként.  Az 1950-es években kutatótársaival  a  Mezőföldön végez részletes 
geológiai-geomorfológiai kutatásokat, és a Dél-Mezőföldre vonatkozó szaktudományos ismereteket 
számos új eredménnyel bővíti ki. Szakmai vonzódása a homokterületek genetikai, morfológiai prob-
lémáinak vizsgálatához innen indul, majd az 1960-as évek végén Belső-Somogy kialakulásának és 
felszínalaktanának feldolgozásában teljesedik ki. Mindeközben tevékenyen részt vesz Budapest ter-
mészetföldrajzi kutatásának munkálataiban is. A tájkutatásokhoz kapcsolódóan az 1960-as évektől 
kidolgozza egy akkor újnak számító földrajzi irányzatnak, a tájértékelésnek az elvi-módszertani kér-
déseit. Reprezentatív tájtípus vizsgálatainak eredményeit gyakorlati feladatokban hasznosítják. A Ba-
laton kialakulásának problematikus kérdésköréhez az 1970-80-as években tesz hozzá időtállónak bi-
zonyuló értékes megállapításokat. 1965-ben szerez kandidátusi, majd 1980-ban Akadémiai doktori 
(DSc.) fokozatot.

Kiemelkedő tudományszervezői és szerkesztői tevékenysége, amellyel nagymértékben szolgál-
ta az új földrajzi eredmények publikálásának lehetőségét. Hosszú időn keresztül, 1952-2002 között 
szerkesztette az általa alapított tudományos folyóiratot, a Földrajzi Értesítőt. Az 1967-1988 között 
megjelenő és hat kötetet megélt Magyarország tájföldrajza sorozatnak társszerzője és szerkesztője 
is, emellett sorozatszerkesztőként szerzett elévülhetetlen érdemeket a Földrajzi Tanulmányok kiadá-
sában. Somogyi Sándorral közösen hosszú kutatómunka és a rokontudományok sokrétű együttmű-
ködésének eredményeként szerkesztették az 1990-es megjelenése óta sokat idézett és keresett Ma-
gyarország kistájainak kataszterét, amely a természetföldrajzosok körében alapműnek számít.

Kimagasló érdeme, hogy felismerte a tájföldrajzi kutatásokban a különböző rokontudományi 
szakemberek szoros együttműködésének szükségességét,  és ez is tükrözi tudományos pályájának 
külön értékét, komplex látásmódját. Tájanalízisének modellje a tájértékelésben nemzetközi szinten 
elismert. A hazai geográfusok fiatalabb generációinak körében az általa elindított tájkutatási irányza-
tok jelentik  a tudományos pályájuk alapját.  Az általa  szerkesztett  és  többször  társszerzőként  írt 
könyvek és tanulmányok a hazai kutatások és az egyetemi geográfus-oktatás nélkülözhetetlen részei.
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Magas szintű tudományos tevékenységéről tanúskodnak a Lóczy Lajos emlékérem (1982), a 
Széchenyi-díj (1990), az Akadémiai-díj (1991) kitüntetések, majd a Magyar Földrajzi Társaság elnö-
kévé választása. 1995-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 2001-től rendes tagja. 
2002-ben a MTA Földrajzi II. Tudományos Bizottsága elnökévé választotta, majd 2003-ban a Ma-
gyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli elnöke lett.
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BESZÉLGETÉS MAROSI SÁNDORRAL 2006 FEBRUÁRJÁBAN, 
A FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETBEN, 

BUDAPESTEN

LAMPÉRT KIRILL1 – RADVÁNSZKY BERTALAN2

Tisztelettel köszöntjük a professzor urat és hálásak vagyunk, hogy e kötetlen beszélgetés alkalmából fogadott  
minket. Engedje meg, hogy kérdésekkel forduljunk Önhöz. Először is, meg szeretnénk kérdezni, hogy milyen is volt  
gyermekkora és mi volt az, amiért a földrajztudományt választotta, mi volt az a motiváció, ami miatt ezen tudo-
mány felé fordult? Hogy indult a pályafutása, gyermekkorától kezdve?

Elég összetett a kérdés kedves barátaim. A gyermekkorom Soltvadkerthez kötődik, nagyon 
népes családban éltem, oda születtem, sajnos elég régen, 1929-ben. Hogy mennyire népes a csalá-
dom és a rokonságom mindmáig, kicsit visszautalok. Édesapám tizenkétgyermekes családban szüle-
tett utolsó előtti gyermekként. Ott Soltvadkerten különösen népes családok éltek, édesanyám ha-
todmagával volt testvér. Az teljesen más kérdés, hogy én az ő házasságukból születtem, de mindket-
tőjük számára ez második házasság volt. Édesanyám első férje ott maradt az I. világháborúban a 
fronton, meghalt. Apám is akkoriban özvegyült meg. 1922-ben házasodtak össze. Nos, én meg hát 
máig nem tudom, hogy jöhettem a világra hét évvel később, de megtörtént. Ebből adódott az a sa-
játos családi szituáció, hogy volt nekem apám házasságából hozott öt féltestvérem, anyám házassá-
gából hozott két féltestvérem. Egyikük sajnos fiatalon, tizenkét éves korában meghalt. Én viszont 
olyan családba születtem ezek szerint, ahol a legfiatalabb bátyám tizennégy évvel idősebb volt ná-
lam. A legidősebb nővéremnek pedig volt egy idősebb fia mint én, aki ugye nekem rokonságilag az 
unokaöcsém, de ő volt egy évvel öregebb és ezen élcelődtünk sokat. Hát ilyen nagy családban nőt-
tem föl, parasztcsaládban, gazdálkodtak mindannyian. Megházasodtak a testvéreim, és azt mondták 
ez a kis gyerek, legalább egyedül, menjen tovább, tanuljon. Aztán így diplomázhattam később, de 
akkor még csak elindultam Soltvadkertről Kiskunhalasra. Vonattal bejáró diák voltam egész közép-
iskolás koromban, kivéve azt az egy esztendőt, amikor a háború miatt nem volt vonatközlekedés. 

1 Doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar,  Földrajzi Intézet. Pécs, Ifjúság útja 6. 
7624. kirill@gamma.ttk.pte.hu

2 Doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar,  Földrajzi Intézet. Pécs, Ifjúság útja 6. 
7624. radberti@gamma.ttk.pte.hu
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Akkor már ötödikes gimnazista voltam, a tanévnek is vége lett március végén, április elején a hábo-
rú miatt. Ki kellett hagynom egy esztendőt, azt az egy esztendőt viszont sikerült bepótolnom két 
gyerekkori barátommal, soltvadkertiekkel, akik szintén így jártak. A kiskunhalasi gimnáziumban volt 
egy olyan rendes igazgatónk, aki megengedte azt, hogy tanuljunk egész nyáron. Beiratkoztunk a he-
tedik gimnáziumba anélkül, hogy a hatodik gimnáziumi anyaggal végeztünk volna. Azt megtanultuk 
és abból október-novemberben vizsgáztunk és így nem vesztettem időt. Tehát én koromnak megfe-
lelő időben Kiskunhalason érettségiztem. A földrajz iránti szeretetem gyerekkoromtól végigkísért. 
Ugye falun élve – akkor még falu volt, ma város Soltvadkert – kint a határban a szüleim birtokain – 
nem sok volt nekik, de azért volt – részt vettem a paraszti munkában. Természetesen megszerettem 
a természetet, ott volt a szikes tavaktól kezdve a futóhomokig sok minden, a nádastól az akácosig, 
ami ugyan nem originális, de azért megszoktuk, mert az volt akkoriban inkább a jellemző. Szóval én 
nagyon megszerettem a természetet, jártam is a természetet kisgyerekkoromban biciklivel. Már ott 
használtam a lábaimat, tekertem, aztán sokat gyalogoltam is, sportoltam is apróságokat. Nem lett 
belőlem sohasem neves  sportoló,  de jó  barátja  voltam néhány későbbi válogatott  futballistának 
gimnazista koromban. Úgy amatőrként fociztam, de főleg atletizáltam, magasugró voltam. 

Az volt a kérdésetek, hogy a földrajzot hogy szerettem meg. Tehát adódott. Minden paraszt és 
paraszt származék eleve szereti a természetet, nyilvánvaló. Én is ezt tettem. Ehhez még hozzájöttek 
az elemi iskolai tanítóim is, például Kolta Rezső és Szakács László, akik akkoriban bíztattak, inspi-
ráltak, érzékeltették velem a Föld és a környezet szépségét, aztán középiskolában a földrajztanárom, 
Jeremiás tanár úr még inkább inspirált. Úgyhogy megszerettem a földrajzot,  de akkor még nem 
gondoltam, hogy én geográfussá válok. Annyira nem, hogy ugyancsak a származásomnál fogva, 
amikor érettségiztem, állatorvosnak akartam menni, mert nagyon szerettem az állatokat is, érthető-
en szintén otthoni indíttatásból. Óriási túljelentkezés volt a pesti Állatorvostudományi Egyetemen, 
töredékét vették fel azoknak, akik jelentkeztek. Engem sem, pedig nem volt fölvételi vizsga, így 
nem tudom, milyen alapon szortírozták azokat, akiket fölvettek és akiket nem. Aztán az még későb-
bi témánk lesz, hogy még mindig nem földrajzosnak köteleztem el magam, csak az indíttatásom és a 
szerelmem volt meg a földrajz iránt. Beiratkoztam a Közgazdaságtudományi Egyetemre 1947-ben 
érettségi után, ott viszont rájöttem két-három óra meghallgatása után, hogy hopp, ez nekem nem 
való. Akkor adódott az, hogy a Múzeum körúton, az akkori Bölcsészettudományi Karon kerestem 
olyan szakpárosítást, ami nekem megfelelt. Nagyon szerettem a földrajzot, akkor miért ne azt. Ak-
koriban még történelemmel volt párosítva a földrajz, és oda iratkoztam be. Na most visszatérve 
még a kérdésetek egyes részeire, mire nem válaszoltam?
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Hogy hogyan is indult a pályafutása?

Hát így indult, hogy érettségiztem Kiskunhalason, az a minimum dolog volt ahhoz, hogy egye-
temre kerüljön az ember. Az indíttatás megvolt a családi, környezeti háttérrel, a soltvadkerti meg a 
kiskunhalasi háttérrel. Az sem véletlen, hogy ez egy homokvidék ugye zömmel, ősvölgyekkel szab-
dalt homokvidék, ahol sok a szikes tó meg egyéb szikes terület is. Szóval lehet hogy a későbbi pá-
lyafutásomra kihatott ez, hogy homokmorfológiával és homokterületekkel foglalkoztam, de az még 
odébb van. Egyelőre ott tartottunk, hogy beiratkoztam tehát végül is a bölcsészkarra, és ott hát 
nem igaz, hogy milyen mesterek kezébe kerültem.

Kik voltak ezek a mesterek?

Akkor Cholnoky Jenő még élt, volt alkalmam őt szakelőadáson hallgatni egyszer-kétszer. Az ő 
tanszéki utódja már Bulla Béla volt – nagyon fiatalon lett egyetemi tanár, a negyvenes években – és 
Mendöl Tibor. Két tanszék működött már akkor az egyetemen, a volt Cholnoky-tanszék kettévált. 
Mert ugye szakmai őseink egyrésze máshol, például Teleki Pál, Rónai András a Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemen voltak földrajzprofesszorok. Itt a Pázmány Péter Tudományegyetemen, a későb-
bi ELTE-en Cholnoky utódjaként lett ez a két nagymesterem Bulla Béla és Mendöl Tibor. Azokban 
az években, amikor én hallgató voltam, alakult meg az Éghajlattani Tanszék a pesti egyetemen, Szá-
va-Kováts József  vezetésével. Hát ők voltak a mestereim, és a Bulla melletti Láng Sándor, aki ké-
sőbb docens lett. Megszerettették velem a földrajzot. És még valami apróság: Múzeum körúti egye-
temi tanszékünk épületével szemben volt a Központi Antikvárium. Nem volt sok pénzem, de én 
oda többször bementem és vásárolgattam földrajz kézikönyveket. Akkoriban már nagyon kapósak 
voltak a Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozat különböző kötetei, de ott rátaláltam Cholno-
ky Jenő „Életem, utazásaim, kalandjaim” című összefoglaló, életrajzi memoár kötetére, amit megvá-
sároltam eléggé rongyos,  kiolvasott  állapotban,  hiszen másokat is  érdekelt.  Három éjszaka nem 
aludtam, mert azzal foglalkoztam, hogy olvastam, és akkor aztán igazán beleszerettem a földrajzba, 
meg persze tanítómestereimnek, professzoraimnak az előadásai kapcsán is. Némelyikük úgy csinált, 
mintha használna valami segédeszközt, tartott a kezében valami papirost, néha ránézett, de tudom, 
hogy sosem használta. Abszolút szabadon adtak elő, és szabad volt közben kérdezni is a diákoknak. 
Láng Sándor különös ember volt, ő tartott akkoriban földrajzi proszemináriumi előadásokat, ami 
bevezetés volt a földrajzba. Először is odaadott a kezünkbe egy 20–30 oldalas stencilezett papírt, 
topográfiai adatokkal (városnevek, folyónevek, hegységnevek stb.),  nem beszélve az országokról, 
természetesen. Azt mondta, hogy félévkor ezeket mindenkinek tudni kell, hogy hol vannak a Föl-
dön, mi a nevezetességük. Akkoriban még nem voltak egyetemi jegyzetek, de volt egy parlamenti 
szinten gyors- és gépíró adjunktus, Kurucz Andornak hívták. Abból élt szegénykém, hogy eladta fil-
lérekért a lejegyzett előadások anyagait, jegyzetként. Ebből tanultunk, és persze a professzorok min-
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dig mondták, hogy ezt olvassátok, azt olvassátok, már első éves korunkban. Láng Sándor pedig na-
gyon szigorú ember volt, ha valaki valamit nem tudott, akkor kérlelhetetlenül beírta a rossz jegyeket 
az indexbe. Egyébként szabadbölcsészek voltunk, indexbe föl kellett vennünk heti tíz óraszámú kö-
telező anyagot, azon kívül mindenki azt tanult, amit akart. Így aztán én fölvettem például Láng Sán-
dornak ezt a kollégiumát is. Tandíjmentességi célból számított bele ez a tíz óra. Félévkor, elsőéves 
koromban jöttek a beszámolók, kollokviumnak hívtuk, kollokváltunk. Két nap eltelt és Láng Sán-
dor a társaság nagy részének éppen csak hogy adott egy – akkoriban nem úgy szólt beírva, hogy 
elégséges, hanem – résztvett beírást, az már egy nagyon rossz jegynek számított, de a nem felelt 
meg volt a legrosszabb. 140-en indultunk, amikor ismertette a házszabályokat első évfolyamunk 
első óráin, a terem befogadó képessége ülőhely tekintetében olyan 70-es volt. Következő órán már 
befértünk a 70 ülőhelyre, mert olyan házszabályokat követelt Láng Sándor és olyan követelmény-
rendszert állított föl. Hát ezek után kerültem én oda a 70 közül az M betűs, abc sorrendbe a harma-
dik napon és én voltam az első, akinek jelest adott.

Mit kérdezett Öntől Láng Sándor?

Ilyenekkel kezdte, hogy rajzolja föl Észak-Rhodesiát, azután csillagászati földrajzi példát adott 
föl, mire én azt válaszoltam, hogy „Tanár úr, úgy mondjam, ahogy a Kurucz által összeállított jegy-
zetben van, vagy ahogy én gondolom?” (egy csillagászati földrajzi, matematikai megoldást is érintő 
példát) „Miért, hol az a jegyzet?” – valaki előkaparta a jegyzetet – „Kolléga úr, magának igaza van, 
Kurucz rosszul jegyezte le!”. Ezért kaptam a jelest többek között, mert észrevettem a hibát. Egyéb-
ként nagyon szigorú volt az első félévben, aztán második félévben megnősült. Mit ad Isten, egy év-
folyamtársunkat vette feleségül, és teljesen megváltozott. Ugyan év végére adott nekünk záró dolgo-
zat gyanánt egy-egy címet, témát. Nekem ezt adta: Az Al-Duna kialakulása. Ami volt hozzá szakiro-
dalom, az egy német nyelvű munka volt. Aztán nagyon szépen megoldottam. Beültünk hozzá első 
tanévünk végén, akkor már komoly szigorlat formájában, és kérdezte az előttem ülő négy lányt – 
mert öten ültünk be egyszerre vizsgázni hozzá – és kiengedte őket szép jegyekkel, jelessel, jóval, 
mígnem ottmaradtam vele négyszemközt. „Kolléga úr, nagyon jó a dolgozata” – mondta, és tapasz-
talta a második félévben, hogy szépen feleltem órákon, mert középiskolás módszerrel a maga mód-
ján feleltetett is. „Nem is tudom, mit kérdezzek magától. Hát mondja el a jegyzet irodalomjegyzé-
két!” „Tanár úr, elnézést, de én azt nem tudom elmondani, sajnálom”. Én csak jót kaptam, miköz-
ben az előttem vizsgázók jelest. Egyetemi pályafutásom alatt nem hiszem, hogy volt földrajzból más 
jegyem, mint jeles meg kitűnő, de ez jó lett. A diploma megszerzése után Láng Sándor lett a legjobb 
atyai barátom. Emlegettük évtizedeken át, hogy ő kitolt velem, viccből persze. Ez volt az első évem. 
Aztán Bulla Béla is fölfigyelt rám, meg Mendöl Tibornál is általában jól vizsgáztam. Bulla különö-
sen megszeretett. Bizonyára nem véletlen, hogy amikor ’51-ben utolsó évesek voltunk, s a Tudomá-
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nyos Akadémia átszervezését – ’49-ben volt ez – követően kezdték kialakítani az Akadémiai Kutató-
hálózatot, benne a mai Intézetünk elődjét, sajátos pályára indított engem. Meséljek erről esetleg né-
hány szót?

Igen, ha megkérhetnénk professzor úr.

Ennek az az előzménye – én leírtam Intézetünk történetét sokszor, onnan is idézhetem –, 
hogy volt már régebben is Földrajzi Intézet, császári, királyi stb., de azok más feladattal voltak meg-
bízva, meg volt a Kogutowicz-féle Földrajzi Intézet. De a közvetlenül már elődünknek tekinthető 
földrajzi intézmény odáig vezethető vissza, hogy Teleki Pál 1926-ban, Trianon után létrehozta az 
Államtudományi Intézetet, amit halála után őróla neveztek el. Közben ide integrálták a Kolozsvá-
rott működő Erdélyi Tudományos Intézetet, s az így működő kutató intézményt Teleki halála után 
Kelet-európai Intézetnek nevezték el, aztán ezen belül működött – utódjaként is egy kicsit pár éven 
át – négy intézmény. Ebből így három önálló intézet, a történettudományi, a nyelvtudományi és az 
állam- és jogtudományi. Ezek egy intézményi keretben voltak, és a Történettudományi Intézeten 
belül volt egy Földrajzi Könyv- és Térképtár nevű egység, gyűjtemény. 1951 nyarán idekerültem, a 
Földrajzi Könyv- és Térképtárhoz. A Történettudományi Intézettől kaptam a fizetésem, mert a mi-
énk fiókintézmény volt, a Zichy Jenő utcában, a VI. kerületben működött. Aztán később, október 
közepétől alakult az akadémiai önálló kutató intézmény, a Földrajztudományi Kutatócsoport. Így 
kerültem én oda Bulla jóvoltából, és az ő kiszemeltjeként – mert akkor alakult ez –, és ott volt négy-
öt ember már a Földrajzi Könyv- és Térképtárnál alkalmazásban, Simon László vezetésével, aki osz-
tályvezetői rangban vezette ezt az intézményt. 1951 októberében Koch Ferencre bízták a majdani 
kutatócsoport megszervezését, úgy tetszik megalapítását, és egyedül én kerültem oda úgy, tudomá-
nyos segédmunkatársként ehhez az intézményhez. Voltunk hatan, ebből aztán a következő évben 
már szépen gyarapodtunk. A hatból egy kutató státuszban lévő, Vagács András nevű kolléga volt, 
aki egyúttal a könyvtárnak volt a vezetője. S aztán volt adminisztrátorunk, egyszemélyben pénz-
ügyes meg gyors- és gépíró, volt takarítónőnk, aki egyúttal kézbesítő is volt, és kartográfusunk, tér-
képész kolleganőnk is volt. Tehát innen indultunk ’51-ben. 1952-ben aztán már jöttek a később jól 
ismertté vált nevek, akik alapító tagnak tekinthetők: Pécsi Márton, Sárfalvi Béla, Szilárd Jenő, akivel 
én már régi barátságban voltam. Ő azok közé tartozott, akik első éves hallgató koromban, amikor a 
magyar szakszavakat is alig tudtam és Az Al-Duna kialakulása című dolgozatomhoz olvastam egy 
német nyelvű munkát, odaállt mögém „Segíthetek valamit kisfiam?” kérdéssel. Hat évvel idősebb 
volt Szilárd Jenő, hát persze, hogy megköszöntem neki a szakszövegeknek az értelmezését. Ebből 
lett aztán az a Láng Sándor által kitűnőnek minősített dolgozatom. Szilárd Jenő azt mondta, hogy 
„Ne magázz, tegezz!”, miközben akkor éppen még utolsóként doktorált a háborút követően, mert 
utána megszüntették a doktori címet sok évre. Akkoriban ez nagy szó volt, mert bizony több gólya 
még „Kezét csókolommal!” köszönt és magázta az ötödéveseket, meg a diplomázókat. Ez volt még 
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akkor a háború után a szokás az egyetemen is. Ő abszolút barátilag kérdezett és segített nekem. In-
nen datálható a mi örök barátságunk, szakmai ikertestvérségünk, ha szabad ezt mondanom, renge-
teget publikáltam egész életemben Szilárd Jenővel. Tehát ő ugye nálam hat évvel idősebb volt, de 
amikor én már ott voltam a Földrajztudományi Kutatócsoportban, akkor eszembe jutott Szilárd 
Jenő segítőtársam, aki akkor Alsónémediben tanár volt. Megkerestettem őt, és Bulla Bélával – aki 
engem oda ajánlott – beszéltem, azt mondja „Jó, nagyon jó tanítványom volt” és Koch Ferenc is is-
merte, aki akkor már a Földrajztudományi Kutatócsoport vezetője volt. Megkerestük Szilárd Jenőt 
Alsónémediből, ő jött már ’52 februárjában. Sárfalvi Béla meg Pécsi Márton az egyetemen tanárse-
gédek voltak és én csábítottam őket, meg Koch Ferenc és Bulla is ajánlotta őket. Fölidézve Pécsi 
Mártonnak a kérdését: „Lesz abból a kis kutatóhelyből valami, tényleg lesz az egy kutatóhely?” – 
mondta – „Hát ha jöttök, akkor lesz!”. Aztán jöttek, úgyhogy akkor szépen jöttek tavasszal: Pécsi 
Márton, Sárfalvi Béla, Szilárd Jenő, és az akkor végzős évfolyamból Góczán László. Ez volt a bázisa 
az intézetünk megalapításának létszámilag, illetve kutató létszámot tekintve. Aztán szépen fölnőt-
tünk, nőttünk, nőttünk, nőttünk és kezdtünk egyre többet dolgozni.

Az akadémiai szakmai csúcsszervünk, az Akadémiai Földrajzi Főbizottság – ilyen tudományos 
testületek alakultak – elhatározta, hogy induljon el az ország különböző szakmai fölkutatása, mert 
akkor volt már több tanszéki bázis, szellemi kapacitás és egy kis pénz is adódott. Egymillió forint 
volt akkor az Intézetünk költségvetése, és abban benne volt minden. Hát képzeljék el, hogy mit 
érne az ma, de akkor azért abból lehetett mit kezdeni. Ezt megelőzően földtanosok már kitalálták 
ezt és elkezdték az ország földtani térképezését. Nekem olyan szerencsém volt, hogy még hallgató 
koromban, éppen Bulla Béla professzornak az ajánlására már 1950-ben részt vettem a Földtani In-
tézet által végzett országos síkvidéki földtani térképezésben, 1950-ben Csongrád székhellyel hallga-
tóként,  ’51-ben még ugyancsak frissen végzetten (bár  a diploma még nem is  volt  a kezemben) 
Dombóvár környékén. Ezek birtokában is már örömmel válaszoltam, mikor Bulla Béla azt mondta, 
hogy „Na akkor most a pesti egyetem kapja az országnak ezt a részét, a debreceni egyetem persze 
ÉK-en, a szegediek DK-en, a pécsiek Baranyában dolgoznak, és ti…” (a Földrajzi Kutatóintézetben 
lévő Marosi Sándor, meg Szilárd Jenő maga mellé vette Ádám László évfolyamtársamat) „…ti pe-
dig” – azt mondja – „menjetek síkvidékre, Dunántúlra, a Mezőföldre!”. Így kezdtem én ott kutatni. 
De még ezt megelőzően azt is elmondhatnám, hogy Láng Sándor, Leél-Őssy Sándor megrögzött te-
repre járók voltak és vittek minket még hallgató korunkban mindenhova. Az országot – akkor hatá-
rokat nemigen léphettünk át – bemutatták, s ugyan ők hegyvidékiek voltak és bár nekem is volt 
vonzalmam hegyvidéki tájakhoz, mégis így osztották fel a terepet, hogy Ádám, Marosi, Szilárd men-
jenek a Mezőföldre. Ez nekem azért is szimpatikus volt, mert azért volt egy kis rokonság a Duna-
Tisza köze meg a Mezőföld között, bár az egyik inkább homokos, a másik löszös, de azért ott is 
volt homok. Nem véletlen, hogy én vállaltam a Mezőföldnek a déli részét kutatás céljából, mert az 
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homokos terület, már akkor ennyit tudtunk róla, többet nemigen. Bár voltak előzmények, megelőző 
kutatások Kogutowicztól kezdve, de nem sorolom őket. Ádám László vállalta az ún. Észak-Mező-
földet, Szilárd Jenő az ún. Nyugat-Mezőföldet, én meg Dél-Mezőföldet.

Milyen emlékek fűzik ehhez a kutatómunkához?

Na most ide aztán nagyon sok emlékem fűz. Ezt ’52-ben kezdtük el, de nem voltam korábban 
sem messze, Dombóvár végül is ugyan már délebbre van és más táj, de ott már a földtani alapisme-
reteket megszereztem. Itt meg a hazai indíttatás is volt a homok, s örültem hogy homok, bár volt 
ott lösz is. A Dél-Mezőföldet ugye megszakítják ezek az ÉNy–DK irányú szerkezetileg meghatáro-
zott egységek, a löszös hátak, például a dunakömlőd-paksi, aztán györkönyi stb., nem megyek aztán 
a Hegyhátig, és ezek között vannak a völgyek. Akkor Cece meg Nagydorog székhellyel táboroztam 
le az első gyakorlati évemben. Akkor én már kutató voltam és vihettem a hallgatóinkat, mert rám 
bízta őket Bulla, illetve ránk bízta terepgyakorlatra, úgyhogy ott húsz egyetemi hallgatóval voltam 
én, ugyanannyival Szilárd Jenő meg Ádám László; nagy létszámú évfolyamok voltak. Tehát ’52-ben 
én már terepgyakorlatot vezettem friss diplomásként, akkori hallgatóknak. Hát ott bizony elég sok 
homokot találtam a Dél-Mezőföldön, és oda jutottam, amikor azt mondtam Ádám Lászlónak: „Te 
idefigyelj, ez egy nagy folyónak a terméke!”, és ugye a Sárvíz az átjön a Móri-árkon, találkozik aztán 
a Sió-Kapossal, és mennek le azon a völgyön, amiben ma is mennek, ugye mint egyesült hármas fo-
lyó. De ez, ami itt van Dél-Mezőföldön, ez annyi homok, hogy valahonnan annak származnia kell. 
Az biztos, hogy a Sárvíz valamikor nem kanyarodott el a Hegyhát töve irányába, hanem jött Német-
kéren stb. a Mezőföldön át”. Na, hát akkor az volt a divat, hogy mentünk a Földtani Intézetbe, az 
összes meglévő fúrásszelvény leírását fölmarkoltuk és próbáltuk értékelni. Aztán ott terepen bizony 
10 méteres kézi fúróval dolgoztunk. Fúrtunk személyesen, ha nem volt olyan ember, akinek egy kis 
pénzt adhattunk volna, vagy a hallgatók jöttek velünk esetleg, terepgyakorlatosok. Fúrtunk, és bi-
zony találtam a Dél-Mezőföldön elég vastag folyóvízi üledékeket, fölül futóhomokot, alatta folyóví-
zi összleteket, homokot, ott délen már homokot. Az Észak-Mezőföldön kutató Ádám Lászlónak 
mondanom kellett, hogy „Te, légy szíves adj nekem északabbról egy csomó kavicsot!”, mert egy fo-
lyónak az a természete, hogy előbb lerakja a durvább anyagot, azután a finom homokot. „Itt annyi 
finom homok van, folyóvízi homok, hogy nekem ehhez kellene egy nagy folyónak az északabbi üle-
déke, adj nekem ehhez föntebbről kavicsmedreket!”. Ádám László szolgáltatta a Móri-árokból kijö-
vő folyónak, a Sárvíznek az üledékeit. Úgyhogy aztán azt elsőként írtam le, hogy bizony létezett egy 
Ős-Sárvíz, ami nem a mai helyén volt, hanem ment le nagyjából ÉNy–DK-i irányba, és még nem 
volt Duna sem, amikor ez a folyó átment a Duna–Tisza közére. Úgyhogy én ezt még annak idején, 
az ’50-es évek elején Ős-sárvízi üledéknek tartottam egy csomó okból. Előbb járt ott mint a Duna, 
ami akkor még ugyancsak DK felé folyt, mielőtt ugye – most már vitatott kérdés, hogy mikor – azt 
mondtuk, az utolsó interglaciálisban nagyjából a Duna délnek vette az irányt a Pesti-síkságon. Előt-

9



Lampért Kirill – Radvánszky Bertalan: Beszélgetés Marosi Sándorral 2006 februárjában, a Földrajztudományi 
Kutatóintézetben, Budapesten. Modern Geográfia, 2007/2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/foldrajzi_beszelgetesek/lampert_radvanszky_marosi.pdf

te ugye felépítette a hordalékkúpját a Pesti-síkságon, ment DK-i irányba és rengeteg hordalékot ra-
kott le, szóval ez már időben aztán meghatározható volt, hogy körülbelül mikor találkozhatott a 
Duna meg a Sárvíz, és a Sárvíz azóta nem ment már át a Duna–Tisza közére. Sőt ugyancsak tekto-
nikus mozgások eredményeként átvette azt a tektonikailag, szerkezetileg meghatározott irányvona-
lat, amit nagyjából ma is követ a Hegyhát keleti peremén. Szóval ezek ilyen apróságok voltak. A 
Dél-Mezőfölddel elsősorban homokterületként foglalkoztam, aztán később kimutattam, hogy az a 
nagy Paks alatti bekanyarodás, ahogy én elneveztem „Dunaszentgyörgyi-Alpok” K-i, DK-i meredek 
lejtője (Alpoknak számított egy kétszáznéhány méter magas kis hátacska) is a Duna munkájának az 
eredménye. Tehát ott találkozott délen a két folyó, a Duna fölvette az észak-déli irányát, utána, aho-
gyan adonyi öblözetet csinált, meg bölcskei öblözetet csinált Duna üledékkel, úgy csinált egy nagy 
Dunaszentgyörgy-Medina-harci öblözetet is. A közös hordalékkúpja a Dunának meg az Ős-Sárvíz-
nek az, ami ma ott a Dél-Mezőföldön, szintén nyomozható. Úgy jellemeztük annak idején, és nincs 
rajta mit változtatni, hogy ez egy újpleisztocén teraszfelszín. Sok minden érdekesség mesélhető még 
abból az időszakból. Lényeg az, hogy a Mezőföldet szépen, szisztematikusan biciklivel, előtte még 
gyalog, aztán néha már motorbiciklivel bejártuk és rendszeresen csináltunk ún. konzultatív bejárást 
Ádám László, Marosi Sándor meg Szilárd Jenő. Egymás területét megnéztük, kerestük a kapcsolato-
kat a területek között és eredményeink között. A Tudományos Akadémia vezetői olyan rendesek 
voltak, hogy az ’50-es évek elején, amikor az egész akadémiai kocsipark négy autóból állt, egyiküket 
használta az Akadémia vezetője, Rusznyák elnök úr – sztoriként megemlíthetem, hogy ő írta alá éle-
tem első kinevezési papírját, ő vett föl az Akadémia állományába és aztán lettem csak a kutatócso-
port tagja –, s adtak nekünk havonta három napra, ún. konzultatív bejárási célból az intézeti kutató-
csoportunk részére akadémiai kocsihasználatot. Ez akkora dolog volt, hogy akkor kezdő kutatók 
beültünk abba az autóba, és három nap alatt bejártuk hol a Nyugat-, hol a Dél-, hol az Észak-Mező-
földet, vagy néha egyszerre többet is, ahol volt mit összehasonlítani. Mi hárman beültünk az Akadé-
mia szolgálati kocsijába. Ez óriási segítség volt az akkori ellátottság, eszközállomány mellett, hogy 
mi ilyeneket csinálhattunk. És mi volt például a fúrófelszerelés? Az ott csörgött a bicikli vázához 
kötve, három, négy fúrószár, méteres fúrószárak. Ha kellett, akkor hárman egyszerre mentünk, és 
akkor elfért a tíz méteres, mert abból állt a készülék (tízméteres kézifúró, ezt úgy hívtuk). Ott zör-
gött nekünk a földvári fúrófejjel, meg a spirál fúrófejjel, és ahol jónak láttuk, vagy a terep meg ér-
deklődés megkívánta, ott bizony leeresztettük néha tíz méterig a fúrófejet. Hát ugye mindez a Me-
zőföldön volt. Akkor már híres volt a paksi feltárás, amit előttünk éppen Bulla Béla tanulmányozott, 
és meg kell említsem Scherf  Emilt is. Persze hogy izgatott minket a nagy vastag löszfal, a téglagyár 
löszfala Pakson. Aztán azt közösen Ádám, Marosi, Szilárd fölvételeztük, úgy ám, hogy 10 cm-en-
ként mintavétel. Találtuk ott azt a rengeteg fosszilis talajt, ami között nem mindegyik volt erdőtalaj, 
és kíváncsiak voltunk, mi van a téglagyári fenékszint alatt a fal tövében. Oda is lemélyítettünk egy 
tíz méteres fúrást, és meglepetésre még tartott tovább a löszösszlet, mígnem elértük akkoriban a 
pleisztocén bázisának tekintett vörösagyag szintet. Akkor, miközben tudtuk, hogy a vörösagyag kli-
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matikus  viszonyokhoz kötött,  azt  gondoltuk,  hogy az a pliocén-pleisztocén átmenet,  a pannont 
fedő vörösagyag. Erről aztán külön tanulmányt írtunk már 1954-ben „A paksi löszfeltárás” címen, 
hárman. Közben publikáltunk, ki-ki arról a területről, ahol éppen dolgozott.  Úgyhogy az ’50-es 
években nagyon sok tanulmány született már a Mezőföldről, mígnem aztán sok eredményt elérve 
úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy kötetet. Na, de hát ahhoz kellett a többi természetföldrajzi té-
nyező földolgozása is, mert mi geomorfológusokként kezdtük ezt a munkát, némi geológiai alapis-
meretekkel. (Én különösen részt vettem, de Szilárd Jenő meg Ádám László is részt vett a Földtani 
Intézetnek a felvételi  munkálataiban.)  Tehát föl  kellene dolgozni az éghajlatot,  így megnyertünk 
hozzá egy jeles klimatológust, Hajósy Ferencet. Kellene a növényzet. Boros Ádám neves, akkor már 
öreg botanikus volt, így Bulla segítsége kellett hozzá, mert „gyerekekként” azért mégse mertünk 
ilyen embereket fölkérni társszerzőnek. A vízföldrajzi földolgozásra vállalkoztunk Szilárd Jenővel 
ketten, úgyhogy akkor mértük ám a vízhozamokat, különböző időszakokban, különböző csapadé-
kos időszakokban, minden folyónak a vízhozamát. Közöltük, saját méréseink alapján is, nem csak a 
VITUKI adatbázisára támaszkodtunk, hanem saját magunk vízhozam méréseket,  vízhőmérséklet 
méréseket végeztünk stb. Na és akkor a talaj. Hál’ Istennek akkor volt már két neves talajföldrajzo-
sunk, akik már a Treitz-féle térképezés idején is dolgoztak a MÁFI szervezte talajtérképezésben 
geográfusokként. Geográfus professzorok lettek később Korpás Emil meg Aldobolyi Nagy Miklós. 
Közülük Korpás Emil vállalkozott arra, hogy földolgozza a Mezőföld talajait. Loksa Imre barátunk 
volt még az egyetemről állattanos, zoológus, – szegény, nyugodjék már ő is békében – ő meg az ál-
latföldrajzi fejezetet írta meg. Hát így született meg A Mezőföld természeti földrajza című mono-
gráfiánk, ami 1959-ben jelent meg. Előtte már mást is kutattunk, majd arról is még mesélek, akkor 
már Budapest környéke volt a fő kutatási témánk, nekem is. Ez akkor azért volt nagy szó, mert 
ugyancsak ez a földrajzi csúcsszerv, akadémiai csúcsszerv kitalálta, hogy elég sokfelé folynak kutatá-
sok az országban, mert ezt az 50-es évek elején beindították. Mindegyik egyetemünk dolgozott már 
itt-ott, ami közelebb volt az egyetemi, intézeti bázisukhoz. 

Láng Sándor hagyományosan középhegységi kutató volt, az ő kötetével indult a Földrajzi Mo-
nográfiák című sorozat. Kár, hogy tíz kötet megjelenése után, egy évtized múltán megszűnt, mert ez 
egy nagyon hasznos szakmai sorozat volt. Láng Sándor a Mátra és a Börzsöny témát dolgozta föl, 
az volt a Földrajzi Monográfiák sorozatnak az első kötete. Mi meg akkor még „taknyos” fiatalok na-
gyon büszkék voltunk rá, hogy a második kötet a Mezőföld természeti földrajza volt, és csak azután 
jöttek a többiek. Jakucs László, Lovász György, Borsy Zoltán voltak egy-egy kötetnek a szerzői. Pé-
csi Márton Duna-völgye is ebben a sorozatban jelent meg, és aztán társadalomföldrajzi kötetek, 
Enyedi Délkelet-Alföldje, Sárfalvi és Asztalos Duna–Tisza köze gazdaságföldrajza. Szóval azért ez 
komplex földrajzi sorozatként indult. Szerencsém volt, hogy többet ezek közül szerkeszthettem is. 
Mint ahogyan szerkeszthettem rögtön idekerülésem után a Földrajzi Könyv- és Térképtár Értesítője 
címen a Földrajzi Könyv- és Térképtárnak akkor már két éve megszületett, sokszorosított, stencile-
zett kiadványát. Kik voltak az első szerzői? Bulla Béla mesterem, Miháltz István, Sümeghy József, 
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akik a síkvidéki földtani térképezési munkálatokat irányították, a Duna–Tisza közéről nagy viták 
voltak közöttük. Amikor én Bulla mesteremhez odamentem az általam kicsit megszerkesztett, át-
szerkesztett kéziratával, nem volt rá szükség, hogy szerkesszem, de azért egy-két gondolattal félve 
odamentem hozzá kérdezni: „Professzor úr ezt így gondolnám.” „Kösz, fiam, nagyon jó, igazad 
van.” Szóval én akkor elkezdtem a szerkesztést, később aztán mérhetetlen mennyiségű szerkesztői 
munkámat. 1952-ben átkereszteltem ezt a folyóiratot és onnan nevezzük Földrajzi Értesítőnek. Te-
hát ’52-től ha úgy tetszik, úgy szokták mondani, hogy Marosi az alapító szerkesztője a Földrajzi Ér-
tesítőnek, ami már az 55-ik évfolyamában van. Szóval tényleg szerencsém volt szerkeszteni addig, 
amíg nem főszerkesztője lettem a folyóiratnak. Nem hagyták később sem ezek a szakmai gyereke-
im, hogy leszerepeljek, érdemeimre való tekintettel kitalálták azt – ilyet még nem is hallottam –, 
hogy tiszteletbeli főszerkesztője vagyok már évek óta a Földrajzi Értesítőnek. Büszke vagyok a fo-
lyóiratra, több mint ötven kötetét tényleg effektíve én is gyártottam, ami azt jelenti, hogy a kézirato-
kat nyomdakész állapotba hoztam, aztán négyszer kellett minden cikket elolvasnom ahhoz, hogy az 
megjelenhessen, a korrektúrákat is beleszámítva.  Sok kiadóval volt szerencsém dolgozni,  rögtön 
persze az Akadémiai Kiadóval. Úgyhogy ha most méterben kéne számolni a könyvespolcon, akkor 
jó hat méter, amit szerkesztettem. Abból több mint egy méter, amit írtam is. Adta az Isten nekem 
tehát azt  a lehetőséget,  hogy a Földrajzi  Értesítőt  mindvégig  szerkeszthettem, aztán a Földrajzi 
Közlemények szerkesztő bizottsági tagja lettem hosszabb ideje. Közben a Studies in Geography in 
Hungary sorozatban is sokat kellett ilyen tevékenységet végeznem. Az intézeti Földrajzi Tanulmá-
nyok kiadványsorozatnak (nem csak intézetiek írtak bele, de többnyire intézetiek) is huszonegy né-
hány kötetét volt szerencsém szerkeszteni. Aztán a Magyarország tájföldrajza sorozatot, de az még 
jóval később jött. Azt még nem fejeztük be, csak hat kötet jelent meg és nincs az a szakmai csapat, 
amit össze lehetne szervezni, hogy fejezzük már be az Északi-középhegységet, mert az hiányzik eb-
ből a sorozatból. Volt szerencsém az első pillanattól kezdve azt is csinálni. Aztán rengeteg egyetemi 
jegyzetet, tankönyvet szerkesztettem, népszerűsítő kiadványokat. A Móra Kiadónál a Fiúk évköny-
ve, Lányok évkönyve, én indítottam be a szerkesztőség egyik tagjaként ezeket az ’50-es évek végén, 
’60-as évek elején ifjúságnak szóló, népszerűsítő köteteket. Büszke voltam arra, hogy Bulla nagy-
mesteremnek a Magyarország természeti  földrajza című kötetét  szerkeszthettem,  két  kiadást  élt 
meg. A Gondolatnál szerkesztettem a három kiadást megélt, húszezer példányban megjelent Euró-
pa I.-II.-öt is.
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Melyik nőtt igazán a szívéhez a professzor úrnak, amelyikre még a mai napig is büszke?

Nem szégyellem egyiket sem. Amire büszke vagyok, az természetesen az Értesítő, ami egy na-
gyon hosszú évjáratú kiadvány, és a világ minden részébe eljutott, mert ugye három-négy nyelvű re-
zümével kiegészített tanulmánysorozat, és nem csak tanulmányok és értekezések rovattal, hanem vi-
tarovattal. Azt élveztem nagyon, mert „összeugrasztotta” a szakmabelieket, vitázhattak erről vagy 
arról a kérdésről.

Volt rá eset, hogy nagyon komoly viták hangzottak el?

Hogyne, ajaj, Hogyne!

Melyik volt a legjellegzetesebb vita?

Kérlek szépen, most mit mondjak? Tájvita elég sok volt, én is tájföldrajzos voltam, aztán kibé-
kítettem őket. Száva-Kovács Endre, a volt meteorológus professzoromnak a fia, aki tájföldrajzzal 
foglalkozott, igen konstruktív vitázó volt. Aztán a földrajzi elméleti kérdésekben nagyon sok vita 
volt. Mendöl Tibor és Markos György más témában nagyon sokat, és gyümölcsözően vitatkoztak. 
De még fiatal emberek is, például Becsei József  mert Mendöl Tiborral vitatkozni, és jellemző, hogy 
tavaly volt Mendölnek a 100. jubileumi születésnapi ünnepsége, aminek Becsei József  a fő szerve-
zője volt, annak a Mendöl professzornak az ünnepségén, akivel fiatal kutatóként mert vitatkozni.

Az Értesítőben volt egy Szemle rovatunk. Abban mi olyan anyagokat közöltünk, amik nem sa-
ját termésűek, de hogy az olvasóinkat és a geográfusokat tájékoztassuk, nemzetközi anyagokat ültet-
tünk át magyarra. Volt, és persze most is van a recenziós Irodalom című rovatunk, és a Kisebb 
Közlemények, amely tényleg, szó szerint kisebb lélegzetű, de alapvetően új eredményeket tartalma-
zó írásokat közöl, illetve van még Krónika rovatunk is. Aztán bevezettem ugyancsak a Földrajzi Ér-
tesítőbe több évtizeden át, a Földtani Intézet Évi Jelentései című, akkor minden évben megjelente-
tett sorozatukat például véve a mi Intézetünk, a Földrajztudományi Kutatóintézet éves beszámoló 
jelentéseit, de úgy, hogy azt jórészt én állítottam össze. Pláne amikor már az Intézet igazgatóhelyet-
tese lettem. Előtte öt éven át tudományos titkár voltam. Tehát mindig voltak ilyen társadalmi beosz-
tásaim is, hogy mondjam, irányító, szervezői feladataim is, nem csak kutatói, meg nem csak szer-
kesztői. Meghonosítottam a Földrajzi Értesítőben és két évtizeden át publikáltam Intézetünk előző 
évi eredményeit. Amikor megszűnt az igazgatóhelyettesi funkcióm, nem volt aki helyettem csinálja, 
úgyhogy azóta ez nincs, bár mindmáig hasznos lenne. Érdemes visszalapozni, hogy melyik évben 
mit is csinált ez az Intézet. Tájékozott voltam funkciómnál fogva is, igazgatóhelyettesként nekem is-
mernem kellett, mit csinál Jancsi, Jóska, Pista kollégám, meg az Edit kolleganőm. Ők megírták a je-
lentéseket, nagyon szigorúan meg kellett írni minden évben. Sőt, mondjam azt hogyan kezdődött a 
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pályám? Még a kezdetek kezdetén, 1951-52-ben az volt a rend, hogy munkatervet csináltunk napra 
lebontva, legalábbis hétre lebontva. Minden héten összejött az a hat-nyolc kutató az Intézetünkben, 
aki terepet járva, vagy statisztikai hivatalt vagy ilyen-olyan önkormányzati (akkoriban tanácsi) hiva-
talt járva gyűjtötte az adatokat, amiből aztán lettek a tanulmányok. Minden héten az igazgató szobá-
jában összeültünk hatan, nyolcan, tizen, később már húszan is voltunk maximálisan. Mindenki el-
mondta, hogy mit művelt az előző héten. Szó szerint le is kellett írni pár oldalban, és beszámoltunk 
egymásnak, tájékoztatási, tapasztalatszerzési célból is. Máig megvannak ilyen beszámoló jelentéseim, 
meg olyan emlékeim, amikor Sztálinvárost kezdték építeni, vagyis már építették is. Szilárd Jenő kol-
legámmal (Ádám László nem volt kollegánk, ő csak a forradalom után került az egyetemről át az 
Intézetünkbe, tanársegéd volt Bulla mellett) kiszállásainkról hoztuk a beszámoló jelentéseinket az 
Intézetbe sokszor együttesen, ha éppen együtt voltunk terepen, vagy ha ő más területen volt, ő a 
Nyugat-Mezőföldről, én a Dél-Mezőföldről. Most ezt sztoriként mondom el, mert aranyos. Mikor 
írásban odaadtuk Koch Ferenc intézetvezetőnknek a dunai magasparton végzett első vizsgálataink 
konklúzióit, eredményeit és leírtuk, hogy ez nem valami jó telephelyválasztás volt, mert csuszamlás-
veszélyes az a dunai magaspart, azt mondja Koch Ferenc: „Na ezt gyorsan az íróasztal legmélyére, 
vagy én széttépem!”. Vitálist, aki geológus volt, azért mozdították el aktuális beosztásából, mert le 
merte írni, hogy nem tanácsolja az akkori Sztálinváros odatelepítését. Mit ad Isten, aztán bekövetke-
zett egyszer-kétszer nagyobb csuszamlás, ma már persze ki van megfelelően építve a part, úgyhogy 
ma már nem kell félni, de akkoriban ez bekövetkezett. A csuszamlásokról eszembe jut egy teljesen 
más dolog, 1985 őszén volt a berhidai epicentrumú földrengés. Akkor már régen túl voltam a so-
mogyi munkálatokon is, de a Balaton környékén még néha kutatgattam. Természetesen az ember 
azonnal ugrik le például katasztrófa hírére. 1986 tavaszán nagy omlás volt a balatonföldvári magas-
parton, ami többször volt már veszélyeztetve. Hiszen a balatoni magaspartok sorstársai a dunai ma-
gaspartoknak, más földrajzi helyzetben. Itt egy sajátos, speciális helyzetet akarok elmondani, ezért 
jutott eszembe, hogy mi minden függ attól, hogy mi is az a csúszólap, meg merre dőlnek a rétegek 
stb. Nagyon érdekes volt, hogy ’86 tavaszán bekövetkezett ez a balatonföldvári omlás, mert később 
aztán kiderítettük, hogy nem csuszamlás. És miért nem csuszamlás, mi volt a szerencse? Mert ott a 
vízzáró pannóniai agyagos alapzat dél felé lejt, el a Balatontól, tehát ott csuszamlás nem lehetett, 
csak omlás. Az omlásnak megvolt az előzménye. Előző őszi berhidai földrengés megrepesztett ott 
egy partrészt, amibe, szó szerint a repedésbe az egész téli csapadék belement, aztán fagyás, olvadás, 
fagyás, olvadás, és tavasszal az a repedés már úgy megnőtt, mélyült és szélesedett a fölső része, hogy 
az omlott le a tavaszi olvadáskor. Ezt, mint érdekes szakmai példát, epizódot mondtam el a szak-
mánk területéről. A dunai magaspartnál most is vannak, főleg itt Érd környékén mostanában is elő-
fordulnak omlások. Sok minden attól is függ, hogy milyen a csúszólap, amin a víz mozogni és moz-
gatni tudja a fölötte lévő vízáteresztő permeábilis üledéket, hogy omlik, vagy csúszik attól is függ, 
hogy milyenek a rétegviszonyok. Hova térjünk vissza?
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A kutatására. A kutatási terület miért változott a Mezőföldről, a főváros környékéről Somogy, meg a Bala-
ton irányába?

Mert kérlek szépen, adódtak a leckék. A Mezőföldet befejeztük, de már közben volt rá orszá-
gos, sőt szélesebb körű igény, hogy Budapest főváros földrajzát dolgozzuk föl. Elkezdtük az ’50-es 
évek közepén „gőzerővel” szervezni a budapesti komplex kutatásokat, és kitaláltuk, hogy ez ne csak 
földrajz legyen, hanem komplett feldolgozás. A könyv címe később az lett, hogy Budapest termé-
szeti képe. Ez is Bulla ötlete volt, aztán Pécsi Mártonnal, Szilárd Jenővel hárman szerkesztettük és 
szerveztük is a kutató brigádot. Az nekem óriási szerencsém, egész életre kiható előnyöm, hogy 
olyan szakemberekkel jöhettem össze, egy szervezői, ha úgy tetszik kutatói gárda tagjaként, később 
szerzői gárda tagjaként is, sőt szerkesztőként még inkább, akik akkor a legnagyobb nevek voltak. 
Csak a földtanból említem például Mauritz Bélát, Schréter Zoltánt, Scherf  Emilt, aki előtte már 
Pakson dolgozott és szakmai elődünk volt a feltárás földolgozásával, és Horusitzky Ferencet. Horu-
sitzky Ferencről eszembe jutott – aztán folytatom a többi rokontudományi, öreg, atyai barátaimmal 
–, amint hordozgatta be a kéziratait 5-10 oldalanként nekünk, szerkesztőknek. Ő rímfaragó is volt 
és nagyon aranyos, nagyon megszeretett engem, de alig volt olyan lap a kéziratából, hogy ne lett vol-
na rajta egy vörösbor folt. Soha nem láttam ivott embernek, de szerette a bort, rácsöppentette a la-
pokra, és mindig elnézést kért. Azt mondja „Na most idefigyelj, mielőtt a kéziratomat néznéd, hall-
gasd meg a legújabb versemet!”,  én meghallgattam és  mindig  megdicsértem.  Úgy megszeretett, 
hogy  azt  mondja:  „Te  ide  figyelj,  van  nekem  egy  nagyon-nagyon  tündér  lányom,  vedd  már 
feleségül!”. „Hát nem tehetem Feri bácsi, nős vagyok” „Na és, elválsz, vedd el, hidd el” – azt mond-
ja – „nagyon okos lány, mert az apjától örökölte az eszét, hát nem olyan szép, azt az anyjától örö-
költe.” Ilyen jó barátságba keveredtem ezekkel az öregekkel. Zólyomi Bálinttal, aki Budapest nö-
vényföldrajzát szinte élete legnagyobb munkájának tartotta, pedig nagyon sokat alkotott Zólyomi 
Bálint geobotanikus, aki földrajzzal is foglalkozott, készített Magyarország tájfelosztás-térképet is 
valamikor. Nagyon jóban volt Bulla Bélával és másokkal is. Ők egy generációba tartoztak, Bulla 
1906-os, Zólyomi 1908-as. Nagyon jóban voltak és én „taknyos” gyerek is bekerültem a kegyeikbe. 
Zólyomi Bálint azok közé tartozott, aki amikor én abszolút kezdő voltam, azt mondta, hogy „Légy 
szíves tegezz vissza, még azt se mondd, hogy bátyám, még azt se mondd, hogy Bálint bátyám. Te-
gezz vissza!”. Hát ilyen abból a generációból ő volt, meg Szabó Pál Zoltán, aki ugyanezt mondta 
nekem, pedig ő csaknem három évtizeddel idősebb volt, mint én. 

Budapest földrajza?

Igen, Budapest természeti képe nagyon összetett, szakmailag konvergáló csapatnak az alkotása 
lett. Végül is ez lett belőle. Annak idején több kötetre terveztük a Budapest földolgozást, főváro-
sunk feldolgozását, az első kötet tökéletesre sikerült. S mint mondtam, nagy szerencsém volt a geo-
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lógusok akkor idősebb generációjának tagjaival atyai barátságba keverednem, mármint ők voltak az 
én atyai barátaim. Zólyomi Bálint pedig a növényföldrajzi feldolgozást végezte el, amit élete legna-
gyobb, legsikeresebb munkájának tartotta. Hogy hogyan készült el, azt én tudom, mert szerencsém 
volt végignézni. Ő is úgy hozta be a kéziratokat az Intézetbe két-három naponként. Akkor a Nádor 
utcában volt az Intézetünknek a székháza, mert ’54-ben a Zichy Jenő utcából átkerültünk az akkori 
akadémiai nagy épületbe, a Nádor utca 7-be, és ott voltunk addig, míg aztán meg nem kaptuk a for-
radalom után a volt ÁVH-nak az egyik épületét, az Andrássy út 62-t. Ez a Budapest kötet jórészt 
ott készült a Nádor utcában, és oda bejártak az öreg geológusok is hozzánk, mint szerkesztőkhöz. 
Ugye oda járt Zólyomi Bálint is, aki a ragyogó növényföldrajzi feldolgozást végezte, és már említet-
tem Horusitzkyt, aki vörösboros foltokkal a kéziratán jelent meg és verseket hallgattam tőle, a saját 
költeményeit. A kézirat földolgozása már nagyon előrehaladott állapotban volt, de Zólyomi Bálint 
mindig késett egy kicsit. S azzal büntettük atyai barátunkat Pécsi Mártonnal, meg Szilárd Jenővel, mi 
szerkesztők, hogy bezártuk Pécsi Márton szobájába és azt mondtuk, hogy addig nem jön ki, amíg 
három-négy-öt oldalt nem produkált. Azt mondja jó, de ehhez adjatok két decis kis üveget. Ugye a 
két deci az vagy barack- vagy cseresznyepálinka volt, meg egy szendvics, vagy kettő, és naponként 
megtermelte a maga négy-öt oldalát. Kéziratának utolsó négy-öt oldalát – csak aranyos sztoriként 
mesélem el – az Akadémiai Nyomda helyiségeiben a szedőgép mellé állva a szedőnek diktálta. Ilyen 
neves, világhírű emberekkel volt szerencsém fiatalon kapcsolatba kerülni. Fekete Zoltán, kiváló ta-
lajtanosunk írta a talaj fejezetet, a többit hadd ne is soroljam. Szóval rendkívül neves rokontudomá-
nyi szakemberekkel volt szerencsém kapcsolatba lépni. A velük való ilyen együttműködés biztos, 
hogy nekem adott löketet, indítékot arra, hogy a földrajz egész szakterületére, illetve a földrajzi disz-
ciplínák összes szakterületére kiterjeszkedett az érdeklődési köröm, leginkább talán a talajtan irányá-
ba. Volt szerencsém megfogalmazni nagyon-nagyon régen, hogy a talaj az a természetföldrajzi té-
nyezők közül, amiben tükröződik minden más természeti tényező, a litológia, ami geológiai téma, a 
klíma, ami az atmoszféra, a víz, ami ott fönt, lent stb. a talajban is ott van és hát ezeknek, mint tájal-
kotó tényezőknek is az együttese. Szóval ezért volt nekem nagy szerencsém a talajtan irányába el-
menni. A talajról szoktam azt mondani, hogy benne tükröződik az összes tényező, ahogy a talajta-
nosok mondják, talajképző tényezők. Valóban, ezek együtt válnak a talaj alkotórészeivé, és a talajból 
én meg tudom állapítani, hogy milyen folyamatok zajlottak le. Nem véletlenül vannak a tanulmánya-
imban olyanok, mint a lejtőfejlődés a talajképződés és talajpusztulás függvényében. Talajerózió, ezt 
szokták mondani, én nem szeretem a talajerózió kifejezést, az talajlepusztulás, a víz meg a szél hajtja 
végre az eróziós tevékenységet. Közeli barátságba keveredtem a talajjal foglalkozva, és annak révén 
természetesen előzetesen a talajtanosok legkiválóbbjaival, például Stefanovits Pállal. Fél évszázados 
barátság fűz hozzá máig, hál’ Isten 85 éves elmúlt és még mindig nagyon-nagyon jó barátságban va-
gyunk. Rengeteget voltunk együtt terepen. Rengeteg talajtani, talajföldrajzi ismeretet szereztem tőle, 
ő pedig le is írta, hogy tőlem is tanult földrajzot, pedig hát volt neki földrajzos indíttatása bőven. 
Szóval nekem óriási szerencsém volt, lehet hogy funkciómnál fogva is, szerkesztőként. Minden ro-
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kontudományi szakember jeleseivel volt szerencsém, ha másként nem, mint szerzővel, aztán mint 
munkatárssal is kapcsolatba kerülni és együtt alkotni is sokszor, például a botanikusoknál Zólyomi 
révén Jakucs Pállal, Juhász-Nagy Pállal stb., nem sorolom tovább, aztán a talajtanban még Várallyay 
Györggyel is. Velük mindenütt volt alkalmam, egészen a Nemzeti Atlaszig szintetizálóan, meg a Ma-
gyarország kistáj kataszteréig együttműködni és termékenyíteni egymás gondolatait. Nekem tehát 
adódott a sorstól és az érdeklődésemből fakadóan, hogy ezért lehetett talán egy kicsit szélesebb a 
kitekintésem és a szemléletem, mint az átlag geográfusé. A földrajzi tényezők, a természetföldrajzi 
tényezők együtt hatnak, és ha ezt nem veszem figyelembe, akkor esetleg téves vágányra jutok és 
nem tudok értékelni bizonyos jelenségeket. Budapesten belül is nem véletlenül síkvidéki részt vá-
lasztottam, mivel előzőleg a Mezőföldön dolgoztam, és tapasztalhattam a szél felszínalakító munká-
ját. A futóhomok-területek alapja Magyarországon a legtöbb esetben folyóvízi homok. Ha nem di-
rekt a pannon homokon van defláció, akkor bizony folyóvízi hordalék az, mégpedig a finomszemű 
homok, folyóvízi homok az, amin a szél tud dolgozni, ha olyanok a klimatikus viszonyok, de ehhez 
kellenek megfelelő száraz viszonyok, ami ugye a pleisztocénben volt, és volt a holocénnek is ilyen 
szakasza, például a mogyoró fázisban. Ez volt a Dél-Mezőföldön, amit tapasztaltam, utána ideso-
dort a sors a Pesti-síkság déli részére, ugyancsak homokterületre. Akkor már rájöttem és megfogal-
maztam, hogy a magyarországi homokterületeken nincs sivatagi forma. Azelőtt Kádár László, aki 
járt Líbiában, homokterületeken kutatott, látta ezeket a hosszú-hosszú formákat, és le is írta a líbiai 
buckát, mint a barkánok összeolvadását lineáris formává. Én viszont, itt vele is vitatkozva, meg is-
merve már akkor a Mezőföldet, Budapestet, Belső-Somogyban nem véletlenül kerültem megint ho-
mokterületre. Ezek alapján szakmai, általános földrajzi előzményeim egyikének, legfontosabbnak te-
kintettem azt, hogy kiiktattam Magyarországon a homokterületekről a kötetlen homokformákat. 
Csak félig kötött homokformáink vannak, amelyek megfelelő éghajlati viszonyokhoz kötődnek. Ha 
voltak valamikor is kötetlenek, barkánról nyomaiban sem tudunk. A Kádár-féle líbiai buckákat is 
megmagyaráztam, hogy ezek részben maradékgerincek, amiket a szélbarázdák vesznek közre, innen 
is egy szélbarázda, onnan is egy szélbarázda, és köztük bizony az maradékgerinc genetikai szem-
pontból, nem pedig líbiai bucka, amit Kádár a Nyírségből is leírt. Sokat vitatkoztam erről, a líbiai 
buckákat behelyettesítettem olyan garmadákkal is, amik messzire-messzire hosszanti vályúból indul-
nak, tehát nem kifejezetten a barázda és garmada ismert páros formájában jelennek meg, hanem 
hosszan elnyúlnak, és ezeket elneveztem – azóta a szakirodalom is használja – hosszanti garmada-
buckáknak. Ezek formailag pont olyanok, mint a Kádár-féle líbiai buckák, csak genetikailag mások, 
szélbarázdák anyagából származó fölhalmozódás-formák. A homokterületeket később részleteseb-
ben tanulmányozva még egy terminus technicust szültem. Bulla kitalálta a lepelhomokot, ami lepel 
formájában szétterült homok, főleg a Duna–Tisza közén. Még az ’50-es évek elején volt szerencsém 
szerkeszteni az ő dolgozataikat, és Sümeghyvel való vitáikat, a Duna–Tisza köze kialakulásával – 
hordalékkúp, nem hordalékkúp – kapcsolatban. A lepelhomok analógiája, ami értelmezésem szerint 
kőzettani fogalom, földtani fogalom, én a formát neveztem el. Ugyanarról van szó, csak az mint 
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üledék lepelhomok, mint forma homoklepel. Csak ennyi az egész. Abszolút apróság. Aztán volt 
szerencsém megírni, szintézisbe foglalni egy tanulmányban a magyarországi futóhomok-területek 
genetikai helyzetét és formakincsét. Ez egy szintetizáló munkám lett aztán. A Budapest könyv meg-
született és óriási kötet lett. Mondtam, hogy sík- és dombvidéki geomorfológusként kezdtem, itt 
meg hát gyerekkori szerelmemmel foglalkozhattam. Úgy adódott, hogy Budapest természeti képe 
publikálása után ’58-ban azt mondták, hogy ebben annyi minden van, ami nem csak földrajz. Hát 
tényleg, hála Istennek. Nagyon-nagyon közkedvelt, óriási publikáció lett. Aztán „meggyártottuk”, 
akkor már csak öten geográfusok, a Budapest természeti földrajza című kötetet. Az előbbi kötet 
alapján visszatértem gyerekkori egyik szerelmemhez. Még hallgató koromban a barlangokat jártam 
és nem hiszem, hogy van Magyarországon sok olyan barlang, amiben nem jártam volna. És volt 
szerencsém megírni, és szintetizálni Budapest barlangjait a Budapest természeti földrajza című kö-
tetbe. Ez alapul szolgált ahhoz, hogy évtizedekkel később a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társu-
lat tiszteletbeli tagjává választott. Aztán Budapestet így zártuk le. Közben Pécsi Mártonnak egy na-
gyon hosszú betegsége volt, úgyhogy az egész szerkesztőségi munka befejezését Szilárddal  kettőnk-
nek kellett vállalni, egy ilyen nagyon sokoldalú monográfiában, mint amilyen a Budapest természeti 
képe lett. 

Utána aztán, sőt már közben megint adódott egy téma – hol van akkor még a kutatásterület, 
ami kevésbé ismert – mestereink javaslatára. „Na menjetek Somogyországba Szilárd, Marosi!” Az-
tán Szilárddal  fölosztottuk,  ő Külső-Somogyot,  én meg Belső-Somogyot kaptam. Már az ’50-es 
években ott járkáltunk, mert érdekeltek a balatoni problémák. Utána szisztematikusan elkezdtük 
földolgozni, és ebből alapművek születtek és rengeteg tanulmány. Igaz, hogy az én területem Belső-
Somogy volt, Szilárdé meg Külső-Somogy, de nagyon sokszor együtt voltunk, egymás területét is 
bejártuk, odajártunk, visszajártunk és a Balatonparton is mindig megfordultunk, elsősorban a déli 
parton. Ennek kapcsán alapvető kérdés volt például a Balaton kialakulása. Amiről mi már tudtunk, 
tanultuk már az egyetemen a négyféle véleményt. Az más kérdés, hogy Lóczyék még akkor nem 
számoltak  négyes  tagozatú  pleisztocénnal,  volt  nekik  alsópleisztocén  és  felsőpleisztocén.  Aztán 
Cholnoky is mást mondott. Nagyon komoly kutatásokat végeztek ott a háború előtt közvetlenül 
Kéz Andor és Bulla Béla, ők utolsó interglaciálisra tették a Balaton kialakulását. Zólyomi Bálint, akit 
már emlegettem, a würm végére datálta, 10 ezer évre körülbelül, mert olyan polleneket talált, ami 
alapján így gondolta (nem talált ott öregebbet, ahol ő fúrt). Később mondtam neki, hogy olyan he-
lyen fúrt, ahol már lemosta a meridionális hátakról, a Balaton fenék alatti hátairól a víz az idősebbe-
ket. Sümeghy még fiatalabbra, a holocénre tette. Én viszont már ’55-ben, amikor az első nemzetkö-
zi jellegű Magyar Földrajzi Kongresszus volt, leírtam az útvonalvezetőbe, nem saját kutatásaimra 
alapozottan még akkor – később aztán alátámasztottam rengeteg saját kutatási eredménnyel is –, 
hogy mindenkinek igaza van, annak is, aki azt mondja, hogy ópleisztocén vagy azt, hogy újpleiszto-
cén. Mindenkinek volt valami adata ahhoz, hogy azt mondja, hogy ópleisztocén vagy újpleisztocén 
(azon belül Bulláéknak utolsó interglaciális), Zólyominak is igaza van, szóval mindenkinek volt iga-
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za. Akkor megfogalmaztam egy ilyen mondatot – amire máig büszke vagyok, 1955-ben írtam le –, 
hogy a Balaton térben és időben szakaszos süllyedések eredményeként kialakult medence. Később 
aztán finomítottam úgy, hogy hármasosztatú. Nevezéktanilag megkülönböztettem a Balaton-me-
dencét, ami csak azért Balaton-medence, mert egy nagy medence, aminek a közepén ott van a Bala-
ton, de annak semmi köze így még a Balatonhoz. Aztán jön a tómedence, amit a tó már érintett, az 
előzőnél már persze kisebb területű, az a része a Balatonnak és partvidékének, amit a tó ilyen-olyan 
formájában már érintett. Ez tehát a balatoni abráziós szintek és túrzás szintek területét foglalja ma-
gába. Ez kisebb mint a Balaton-medence, az sokkal nagyobb, az csak éppen egy keretek közé fog-
lalt, délről, északról egyaránt határolt, zegzugosan határolt medence, ez meg már tómedence, amit a 
tó is érintett. A tómeder a harmadik fázis, amit ma is kitölt a tó vize. Eltekintve az egy-két méteres 
ingadozásoktól, éppen itt van most ez a témakör, hogy kiszárad-e a Balaton vagy nem, és pótolni 
kell a vizet vagy nem. Látjuk, hogy a természet megold mindent. Tehát erre büszke voltam, hogy a 
Balaton genetikájának és kialakulásának idejével kapcsolatban már akkor, még csak föltételezések 
alapján szintézisbe hoztam az őseinknek az eredményeit azzal, hogy mindenkinek igaza van, mert 
térben és időben szakaszos a kialakulása. Utána aztán millió adattal igazoltuk Szilárd Jenővel, hogy 
ez tényleg így van, például a meridionális völgyek helyzetével. A meridionális völgyek azok, ahol 
amikor még nem volt meg a Balaton, átfolytak északról a vizek és lementek először a Dráváig. Azt 
is én találtam ki, hogy időben és térben hármas osztatú süllyedékterületről van szó. A legöregebb a 
Dráva-medence, ami erózióbázisa volt az északról, északnyugatról jövő nagy vizeknek, még az Ős-
Dunának is, aztán a Zalának stb. Aztán Felső-Kapos–Kalocsai-süllyedéknek neveztem el azt a nagy-
jából a Magyarország egyik fő szerkezeti irányait követő ÉK–DNy-i csapású, középhegységünkkel 
is azonos csapásirányú, azzal párhuzamos süllyedéket, amely az Alföldre is átszolgál. A Kalocsai-
süllyedékről tudtunk, de hogy az tovább a Felső-Kapos vonalon egészen nyugatra húzódik, fúrás-
adatok alapján mutattam ki. Egy óriási üledékgyűjtő medence volt ez, ahol több mint száz méter 
vastag pleisztocén hordalékkúpanyag rakódott le, amit az északi vizek hoztak, amikor már nem tud-
tak lefolyni a Dráva-süllyedékig, mert ez utóbbi, a Felső-Kapos mente besüllyedt, ezért akkor már 
csak eddig jöttek. Aztán jön a harmadik, időben fiatal fázis, már a generációkat tekintve legfiatalabb 
harmadik fázis, a Balaton mai süllyedéke. Tehát ez egy szerkezet-morfológiai hipotézis, de igazolt 
hipotézis. Most már azt kell mondanom, hogy elfogadták. A magyarországi szerkezeti meghatáro-
zottság bizony ilyen, van nekünk egy ÉK–DNy-i főszerkezeti vonalunk, és az erre merőlegesek, 
amelyek általában fiatalabbak. Nem véletlen, hogy ha csak a Dunát nézzük, akkor az korábban le-
ment a Kisalföldön, bizonyára lement délre, aztán kialakult a Visegrádi-áttörés révén a mai szakasz, 
de mielőtt a Duna arra ment, akkor még a felvidéki folyók jöttek át a Móri-árok irányából a közép-
hegységen, és mentek le délre. Tehát a Balaton még sehol. Ezek ilyen szerkezet-morfológiai ered-
mények. 
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Belső-Somogyban, aminek aztán a komplex feldolgozását vállaltam, megint homokon találtam 
magam, meg persze löszön is. A Marcali-hát szerkezetileg azonos a Keszthelyi-hegységgel, ugyan-
azon línea, csak közben a Balaton elválasztotta őket. A Marcali-háton szerkezetileg elég magasra 
emelten található meg a pannon, azon pedig meg tudott telepedni a hulló porból az anyag, és lösszé 
tudott alakulni megfelelő klimatikus viszonyok között. A Marcali-hátnak a nyugati felén ment még 
le az Ős-Zala, keleti felén jött le a Tapolcai-medencének az ősvize. A Tapolcai-medence analógiája a 
déli parton a Nagyberek, az itt átfolyó ősvizek anyagából hordalékkúp lett, vagyis homok és abból a 
homokból képződött a belső-somogyi nagy szélhatásra a futóhomok-terület. Tehát megint futóho-
mokon találtam magam. Mindezek szintéziseként alkottam meg az úgynevezett homokmorfológiai 
koncepciómat, amit külön tanulmányban szintetizáltam valamikor még az ’50-es években. Homok, 
de ugyanakkor mindenütt a jégkorszak jelei ott vannak. A löszről már beszéltem, mint jégkorszaki 
fő termékről.  Paksnál kezdtük,  aztán a Somogyi-dombságról  meg kiiktattuk a Lóczy-féle völgyi 
löszt, mert az végeredményben lejtőlösz, amit mikor már megfelelő domborzat volt és képződött a 
lösz, ha volt hozzá lejtő, akkor mosták le a vizek és lejtőlösz képződött, amit Lóczy völgyi lösznek 
nevezett joggal, mert a völgyek peremein vannak ezek. 

Belső-Somogyban  találtam  olyan  heterogén  természetföldrajzi  meg  morfológiai  világot  és 
földhasználatot, hogy akkor jöttünk rá, Szilárd Jenő Külső-Somogyban, én meg Belső-Somogyban, 
hogy azért nagyon nem mindegy, hogy mire használja az ember a földet. Ha úgy tetszik, nagy általá-
nosságban a Földet, vagyis a természetföldrajzi adottságokat. Tehát akkor hangsúlyoztam azt, hogy 
a természet kínál valamit, a társadalom, meg a gazdaság igényel valamit, hát ezt ütköztessük. Akkor 
nézzük meg, hogy mit tesz lehetővé a természeti adottság és mit igényel abból a gazdaság, a társada-
lom, de ahhoz kell persze a piac is. Szóval akkor kezdtem én igazán komplex földrajzossá válni, 
amikor ütköztettem a természeti kínálatot a társadalom gazdasági igényeivel. Aztán ebből született a 
tájértékelés irányzat, mert ahhoz táji keretekben, mégpedig kistáji, sőt táj alapegységi szinten, tájtí-
pus szinten kell differenciálni. Nagy általánosságban például olyan tanulmányunk is született Szilárd 
Jenővel, hogy a morfológiai adottságok szerepe igen jelentős a település- és közlekedéshálózat kiala-
kulásában. Nem mindegy, ott Somogyban világosan kirajzolódott – erről különben tanulmányt ír-
tam –, hogy vannak helyi erőforrások, vannak helyzeti energiák (megtanultuk már Mendöléktől), és 
ezeknek az értékelése sok szempontból fontos. Úgyhogy megcsináltam egy sémát, fölül természeti 
adottságok, alul társadalmi-gazdasági igények és, hogy mi hova hat. Ebből lett aztán nemzetközi 
szakirodalomban is többször publikált sémám, amit Szilárd Jenővel közösen írt cikkünkben publi-
káltunk először 1963-ban. Aztán nem véletlenül lett az én kandidátusi disszertációm – amit 1965-
ben védtem meg – ilyen témájú, hogy Belső-Somogy kialakulása, geomorfológiája és természeti 
adottságai, mint a gazdálkodás feltételei. Aztán más kérdés, hogy az említett Földrajzi Tanulmányok 
sorozatban ennek csak a morfológiai része jelent meg, de azóta rengeteg publikációban, nem csak 
Somogyból, hanem általánosságban is gazdasági, társadalmi igény szempontjából próbáltam értékel-
ni a természeti, táji adottságokat. Aztán ebből lett az ökopottyp, az én szüleményem, vagyis ökoló-
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giai potenciál típus, tehát hogy a környezetpotenciál milyen típusú. Más kérdés, hogy aztán piac 
függvényében, meg a társadalmi környezet függvényében, ki mire mit használ. Meddig bányász-
kodsz valahol, hogyan bányászkodsz, hogy használod az erdőt, kiirtod vagy nem irtod. Akkor jön a 
mezőgazdaság, ott pedig aztán jönnek az agroökológiai potenciálok, amit aztán volt szerencsénk 
Góczán Lászlóval szövetkezve kidolgozni. Kellett aztán hozzá sok pénz, mert rengeteg feltárást kel-
lett készítenünk, talajvizsgálatot stb. Az agroökológia az ún. agrogeológiai irányzatból fejlődött ki, 
mert az megszületett még a múlt század elején a Földtani Intézetben, de ezt most már ökológiai 
szemlélettel csináltuk. Agroökológiai vizsgálatokat végeztünk típusterületeken, hegyvidékin, domb-
vidékin és síkságin, húsz egynéhány típusterületen, ez a trió: Góczán, Marosi, Szilárd. Rengeteg fel-
dolgozást csináltunk, tucatnyi térképvázlattal, azokra alapozva értékeltünk és ezeket használták elő-
ször. A Központi Földtani Hivatal kísérlete volt ez, és bennünket bíztak meg, hogy csináljuk. Utána 
rájöttek erre egyes gazdaságok is, és feldolgoztatták velünk a területüket, így el tudtuk adni eredmé-
nyeinket állami gazdaságoknak, meg néha termelőszövetkezeteknek. Megmondtuk nekik az adottsá-
gok alapján, hogy ide búzát, oda krumplit, oda legelőhasználatot stb.-stb. javaslunk, annak megfele-
lően, amit a természet kínál. Azt is megmondtuk, hogy így használjátok, és legyen azzal a techniká-
val, ilyen kémiai tápanyag-utánpótlással. Azt mondta egy tsz. elnök két évvel később – azt sosem 
fogom elfelejteni – valahol a Kisalföldön, hogy meg ne mondjuk a dolgozóiknak, hogy dupla a ho-
zam hektáronként,  mint  tavalyelőtt  volt,  annak alapján,  hogy úgy  használták azt  a  földdarabot, 
ahogy mi mondtuk,  mert  hosszabb időn át  akarják dolgozóik jövedelmét fokozatosan növelni.  
Sokszor parcellahatárokat jelöltek ki a felvételező munkáink, tanácsaink alapján, majd a parcellaha-
tárokat áthelyezték. Szóval idáig ment a gyakorlati, alkalmazott földrajzi kutatásaink jó része. Ezt 
csak agrárgazdasági szempontból mondtam, de ugyanígy településfejlesztési stb. tekintetben is. Szó-
val így szélesedett a szemléletünk, kutatási tárgyunk is vele együtt, mert próbáltuk figyelembe venni 
a társadalmi-gazdasági igényeket. Most az a baj, hogy ma megint új rendszer és agrárgazdaságunk 
ott van, ahol van. De régen bizony erre odafigyeltek a tervezők, odafigyeltek a földhasználók, ha 
szabad így fogalmazni, településtervezők. Rengeteget dolgoztunk a Tervhivatalnak, országos szintű 
megbízásokat is teljesítettünk, regionalizáltunk ilyen-olyan szempontból.

Tudjuk azt, hogy a földrajznak az egyik nagy feladata a szintézis felállítása. A professzor úr hogyan ítéli  
meg, hogy mi a földrajznak a feladata, illetve hogyan is változott a földrajz szerepe?

A földrajz feladatait régen meghatározták. Változott persze a feladatköre, sőt változik társadal-
mi szinteken is attól függően, hogy mi az erősebb irányzat. A földrajznak mindenkor a komplexitás 
a lényege és azért lett a legtöbb geográfus – én remélem, hogy azzá lettem – komplex szemléletű, 
mert fontos, hogy hogyan hat egyik tényező a másikra. Először a természeti tényezők, ezt már 
mondtam az előbb a talaj kapcsán, hogy abban minden tükröződik, de ha valami kirí a sorból, azt 
meg kell nézni, hátha az úgy rí ki a sorból, hogy inkább elhagyja a másik négynek a figyelembe véte-
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lét, mert az a domináns. Tehát mindig kell egy domináns faktor és annak a meghatározása, ami sok-
szor a domborzat, de még többször talán a klíma, hogy mennyi a csapadék, milyen a hőmérséklet, 
északi lejtő, déli lejtő, kitettség stb. Ami domborzati alapokból tükröződik, az éppen a csapadék ér -
vényesülése következtében a növényzet, több a csapadék, más a növényzet, tükröződik a hőhatás is. 
Nem véletlenül keveredtünk mi össze botanikusokkal, főleg Zólyomi révén Jakucs Pállal, akik akko-
riban már csinálták az ő szakmájukból adódóan, kötelezően csinálták, hogy a növényzet variációi, 
térbeli különbségei hogyan tükröződnek a mikroklímában. 

Sok mindent publikáltam egyedül, de háromféle trióban is volt szerencsém részt venni. Emlí-
tettem az Ádám, Marosi, Szilárdot – én mindig középütt vagyok abc szerint –, Góczán, Marosi, Szi-
lárdot, akikkel olykor geológiai, olykor ökológiai kutatásokban voltunk együtt és a Jakucs, Marosi, 
Szilárdot, akik viszont mikro-, topoklimatológiában voltunk társak. A földrajzban teljesen a mi úttö-
rő vállalkozásunk eredménye lett az úgynevezett mikroklimatológiai vizsgálat. Nem öncélúan, ha-
nem mert a mikroklímában is tükröződik sok természeti tényező és ráadásul különböző szinteken, 
különböző állomásokon. Akkor mindig mi választottuk ki morfológiai szempontból, hogy északi 
lejtő, déli lejtő, sík, nyugati, keleti kitettség, ilyen magas, olyan magas, ilyen erdővel, ilyen növényzet-
tel fedett, olyan növényzettel fedett. Szóval a földrajzi tényezők és a földrajzi szintézis abban van, 
hogy valamennyi tényezőt figyelembe veszek és hozzáveszem azt, hogy azt mire használják most, és 
nem lenne-e okosabb más földhasználatot, területhasználatot helyette betenni.

Meg tudja őrizni a földrajz a jövőben ezt a feladatkörét a külső hatásoknak kitéve?

A földrajznak mindig változatlan feladata lesz a komplex szemlélet, vagyis kutatni minden ter-
mészeti tényezőt, ha úgy tetszik tájtényezőt, de az ugyanott érvényesülő társadalmi-gazdasági jelen-
ségeket is, amik viszont nagyon változnak. Most aztán igazán belép az érdek, mert valamikor egy 
gazdálkodó egységnek, vagy egy egyéni gazdának is az volt a célja, hogy a piacon figyelembe vegye, 
hogy mennyit adnak a paradicsomért, vagy a szőlőért, vagy a kukoricáért vagy a búzáért, és abból 
hogy tud legjobb eredményhozamot elérni, és aszerint használta a földjét. Ma viszont már makro-
szinten is sokszor negligálják, megint hallom, hogy az EU-ban ránk parancsolnak, hogy sokkal ke-
vesebb legyen pl. a szőlő- vagy zöldségterületünk. Túltermelés van, frászt, a világon nincsen túlter-
melés. De a földrajznak a szerepe, eme szerepe nem szabad, hogy változzon. Ehhez viszont az is 
kell, hogy a tudatot formálja, a társadalom tudatát formáljuk és itt óriási szerepe van az oktatásnak. 
Annak idején különböző szinteken tanultunk a gyerekkortól kezdve az egyetemig, aztán meg művel-
tük a szakmánkat, megtanultunk sok mindent. Ma viszont ott tartunk, hogy nem biztos, hogy érvé-
nyesíteni tudjuk a tudást és az sem biztos, hogy a tudást át tudjuk vinni oda, ahol kezdeni kéne, az 
iskolába. Itt van a földrajzoktatásnak a szerepe. Valamikor kutatás-oktatás egybefolyt, személyekben 
is együtt volt. A nagy tudósaink egyetemen oktattak, de voltak – sajnos egyre kevesebben vannak – 
tudós tanáraink, akik oktattak középiskolában, és közben kutattak, szemléletet vittek be az oktatás 
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anyagába, földrajzi és komplexebb szemléletet. Ma viszont a földrajzoktatás került már sajnos alap- 
és középszinten is olyan színvonalra, ami elkeserítő. Most ebben a tudomány és a szervezeteink 
próbálnak tenni, amit csak lehet, nem sok sikerrel.

Akkor most egy minőségi romlásnak vagyunk tanúi

Sajnos az a helyzet, hogy a földrajzi közoktatásunk elkeserítő, aminek már megmutatkozik a 
jele – egyetemi barátaimtól hallom – a fölvételi vizsgákon. Nagyon csökkent a földrajzi ismeret a 
földrajzra felvételizők körében is, mert olyat tanítanak, illetve kevés óraszámban tanítanak. Ez ügy-
ben a földrajzi intézmények, akik erre hivatottak, nagyon sok mindent tettek. Az Akadémia Föld-
rajztudományi Bizottsága interveniált nagyon sokszor, a Magyar Földrajzi Társaság, a Földrajztaná-
rok Egylete és minisztériumi szinten is, ahol van még beleszólási lehetőség, ott próbálunk szemléle-
tet formálni az irányítók és az oktatáskoncepciók kidolgozóinak a fejében, sajnos nem sok sikerrel. 
Szomorú, de ez egy állandó harc. Még emlékszem, Cholnokytól is tudnék idézni, hogy mennyire 
fontos a földrajzi szemlélet. Ő hangoztatta nem is egyszer, sokszor, hogyha a politikusaink, az állam 
irányítói nem tudnak földrajzot, akkor jaj annak az országnak, és ez igaz. Ma viszont egészen más a 
tendencia az ismeretszerzésben, az oktatásban, itt a pénz határoz meg mindent. Nem vagyok opti-
mista a szakmánk jövőjét illetően. Ha a földrajzi szemlélet és ismeretanyag háttérbe szorul a társa-
dalom tagjainak a szemében, akkor az egész társadalom „ihatja meg a levét”. 

Visszatérve a tájértékelés irányzatra állítom, hogy az akkor nagyon-nagyon korszerű volt, nagy 
érdeklődés követte, és még ma is megvan a szakmában.

Egyre jobban előtérbe került ez az irányzata a földrajznak, ha megnézzük a szakirodalmat.

Igen, csak a gyakorlati megvalósítása nem biztos, hogy a szakembereken múlik, már úgy értem 
a földrajzos, vagy rokontudományi szakembereken, hanem lehet, hogy a közigazgatási, politikai stb. 
szinteken. Ott valósul meg, hogy mit is csináljunk.

A jelenlegi geográfus állományról hogyan vélekedik a professzor úr?

Az viszont, ha úgy veszem, örvendetes jelenség, hogy nagyon szépen gyarapodtak a földrajzi 
szakemberek létszámban. Aminek egy nagyon kedves megnyilvánulási formája, szervezeti kerete a 
lassan egy évtizedes múlthoz kötődő geográfusképzés és a doktori  iskolák több egyetemünkön. 
Szóval ez engem reménnyel tölt el. Az biztos, hogy a tudás meglesz az egyes emberekben, és ma 
már nagyon-nagyon sok úgynevezett geográfus születik a különböző intézményekben és nem csak 
tanári pályára szánt geográfus. Bennük a reményem, hogy talán tudják érvényesíteni azt a tudást, 
amit a földrajz széles szakterületéről megszereznek, és hatni is tudnak ezzel a tudással az irányítók 
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felé, akik szerveznek, hatalommal bírnak, települési szinttől országos szintig, hogy ott érvényesítsék 
a szakmai tudásukat, és annak megfelelően szülessenek határozatok, amik jók a társadalomnak helyi, 
regionális és országos szinten is

A kortárs geográfusok és az őket megelőző geográfusok munkáját hogyan ítélték meg ön szerint a külföldi  
szakemberek?

A magyar földrajznak mindig jó volt  a nemzetközi hírneve. Nagyon széles a kör, szoktam 
mondani, és joggal mondhatjuk mindannyian, hogy őseink felfedező geográfusok voltak. Nem vé-
letlen, hogy jelentős szerepet játszottak a Föld megismerésében. Nekem úgy is, mint akinek később 
kényszerűségből is meg szeretetből is sokat kellett foglalkozzak az úgynevezett tudománytörténet-
tel, volt alkalmam megismerni a magyar felfedezők munkásságát Magyar Lászlótól kezdve, Kőrösi 
Csomán át Xantusig, nem sorolom tovább. Volt alkalmam írni életpálya értékeléseket. Tehát voltak 
felfedező utazóink, akik közül néhányuknak, nem sokuknak az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban 
már ott áll a szobra. Ez külön téma lehet, hogy múltunkat tisztelni, becsülni kell. Külön lehetne órá-
kat beszélni, hogy milyen érdemei vannak ebben az érdi Földrajzi Múzeumnak. Balázs Dénes alapí-
totta, ma Kubassek János a múzeum igazgatója. Megbecsülik az őseinket, azokat, akik valóban a vi-
lág asztalára, a világtudomány, földrajztudomány asztalára tettek le maradandó értékeket, felfedező 
utazóinktól  kezdve.  Kutatóink  közül,  azért  ne  menjük  messzebbre,  Hunfalvytól  kezdve,  Lóczy, 
Cholnoky, Prinz rengeteget forogtak a világban és adtak elő. Aztán jött az új világ, hogy így mond-
jam, az én generációm. Nagyon sokat jártak külföldre, magam is hál’ Istennek részt vettem az Nem-
zetközi Földrajzi Unió ülésein, előadások tartásán. Szóval ismerték a magyar geográfiát. Többeket 
nemzetközi szakmai szervezetek közé is beválasztottak és fontos szerepet játszottak. Mi is rendez-
tünk itt nemzetközi regionális földrajzi konferenciától kezdve sok mindent. Kétoldalú kapcsolat na-
gyon sok volt az Intézet múltjában, ma már kevésbé vannak ún. bilaterális szakmai kapcsolatok, 
amerikaiaktól kezdve a briteken keresztül, a szomszédos országokról aztán nem is beszélve. Sorszá-
moztuk a konferenciákat és volt francia-magyar földrajzi konferencia, lengyel-magyar, szlovák-ma-
gyar, nem sorolom tovább. Szóval ilyenek voltak tucatszám, évente több is volt. Ezek most mintha 
egy kicsit háttérbe szorultak volna, de azért a Nemzetközi Földrajzi Uniónak ma is van Magyar Bi-
zottsága, és vannak kapcsolataink is. Nagyon sokat jelent a cél érdekében a kiadványok szaporodása. 
Idegen nyelvű kiadványok közül a Studies in Geography in Hungary volt, amit már nagyon régen 
elkezdtünk. Ma is a földrajzi konferenciákra odajut egy-egy tanulmánykötet Magyarországról. Eb-
ben viszont kortársaim jeleskednek, itt a házban is, nem sorolnám őket, de az egyetemeinken is. 
Tóth Józsefnek a szerepe ebben óriási, nemcsak mint egyetemi tanszékvezetőnek, hanem rektor-
nak, ővele külön személyes kapcsolatom van. Tóth József  karrierje kezdetén volt szerencsém ott 
lenni, mert az Intézetünkből vált ki a Regionális Kutatások Központja megalakulásakor egynéhány 
egység. Tóth József  vezetésével létrehoztuk az Intézet kebelében az Alföldi Kutatócsoportunkat, 
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mert előtte itt mi tájanként dolgoztunk. Dunántúlon született egy Dunántúli Osztályunk, Észak-
Magyarországon született egy Észak-magyarországi Osztályunk és az Alföldön született egy Alföldi 
Osztályunk, ami 1973-ban alakult meg, és Tóth József  vezette. Aztán tíz év után létrejött Enyedi 
György vezetésével a Regionális Kutatások Központja. Itt volt Enyedi előttem igazgatóhelyettes, az-
tán amikor  elment  Montpellierbe  vendégprofesszornak,  én  lettem az  igazgatóhelyettes.  Amikor 
visszajött, én maradtam igazgatóhelyettes, ő nem akarta vállalni ezt a vezetést. Mikor meghalt Bihari 
Ottó, a pécsi székhelyű Dunántúli Tudományos Intézet igazgatója, utódot kerestek. Engem is hív-
tak ’83 végén, de nem vállaltam. Enyedi azzal a föltétellel vállalta – okosan tette –, ha országos háló-
zattá építheti ki. Az akkori akadémiai vezetőség főtitkára megengedte. Máig dunántúli, pécsi köz-
ponttal működik a Regionális Kutatások Központja, és azóta valóban kiépült országos hálózattá. 
Akkor rögvest a pesti Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Osztályunk jelentékeny szakmai gárdája 
fölköltözött a Várba, ott lett a Pesti Osztály Beluszky Pál osztályvezetésével. Itt meg újjászervezték 
a Társadalmi- és Gazdaságföldrajzi Osztályunkat, a státuszok azonban maradtak. Most tulajdonkép-
pen az a helyzet, hogy regionális szinten is lehet kutatni, kell kutatni, de összehangoltan országos 
szinten is kell, és a lokális szintnél kezdődik persze minden. A kérdésetekre visszatérve, nemzetközi 
tekintélyünk ezeknek a kapcsolatoknak a révén volt. Amit mi itthon csinálunk, azt át kell adni nem-
zetközi térre. A kongresszusok alkalmasak erre, a kongresszusokra készült tanulmánykötetek, illetve 
a kongresszusokon való részvételek, kutatóink, vezető tudósaink, sőt a fiataloknak a részvétele is. 
Most annak örülök, hogy egyre több fiatal pályázhat ösztöndíjra, nem csak hazai, hanem külföldi 
utakra is. Tanulhatnak. Az én időmben sajnos nem volt lehetőség erre. Elárulom, hogy sokkal töb-
bet voltam zsebből turistaúton, mint hivatalos kiküldetésekben. Komolyabbakra elmehettem, ilyen 
hosszabb, három-négy hetes tanulmányutakra. Három-négy-öt országban lehettem két-három hete-
ket. Szóval akkor nem volt annyi lehetőség, de ma hál’ Istennek a fiataloknak van és örömmel lá-
tom, hogy ki is használják. Viszont ne legyen már megint az a helyzet – sajnos már országos prob-
lémává kezd kinőni, de a mi szakmánkat még nem érinti –, hogy diplomás fiataljaink elmennek kül-
földi útra, aztán ott is maradnak. Itt gyarapítsák tudásukkal a nemzet szellemi potenciálját és annak 
révén a gazdasági-társadalmi potenciált.

Végezetül azt szeretném megkérdezni, látva szellemi és testi fittségét, hogy mit szeretne még elérni az életben?  
Mit szeretne még véghezvinni?

Kérem szépen, jó a kérdés. Köszönöm, bóknak veszem a szellemi és a testi fittséget. Sajnos, 
már testileg is sokszor vagyok orvosi páciens. Életemben nem tudtam nemet mondani, hála Isten-
nek talán azért is produkáltam annyi mindent a szakmában, és akkor még keveset beszéltem a tudo-
mányos testületi tevékenységemről, Tudományos Akadémiai Bizottságoktól kezdve a Földrajzi Tár-
saságig stb., nem sorolom, mert a szerkesztésről szó esett már. Most töredelmesen bevallom, már 
lassan egy éve kezdek megtanulni nemet mondani. Mert hála Istennek annyi fölkérés ért engem éle-
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temben, annyi szereplésre kért a szakma, meg a rokonszakmák is, meg a gyakorlati intézmények is, 
hogy tényleg gazdag életem volt ilyen szempontból, de egyre kevesebbet vagyok képes vállalni. Cso-
dálkoznak barátaim, kortársaim, hogy „Jéé, te már tudsz nemet mondani?”. Most, hogy csak a leg-
utóbbi példát mondjam, öt olyan neves kortársunknak az ünnepi megemlékezésére kértek tanul-
mánykötetbe írni, hogy mindegyiket nem tudtam teljesíteni, és azt mondtam akkor mindegyikőjük-
nek, hogy jó, ott leszek, köszöntőt mondok, de tanulmánykötetbe tanulmányt már öt helyre egy pár 
hónapon belül nem tudok újat írni. Most akkor önmagamat ragozzam és önmagamtól állítsak össze 
olyanokat, amit saját magam csináltam? Mástól meg nem lopok, természetesen sosem loptam szak-
mai anyagokat, információkat. Már érzem, hogy kevesebb önállót tudok alkotni, önálló, új gondola-
tokkal telített dolgokat alkotni. Ezért azt hiszem, hajlok barátaim, kortársaim és pályatársaim ama 
kérésének a teljesítésére, hogy írjak memoárkötetet, mert mondandóm rengeteg volna, csak időm 
nincs arra sem. Még egy humorosnak is tetsző gondolatot hadd áruljak el nektek, kezdek viccelőd-
ni, viccként szánom, azért nem egészen komolyan, hogy amire nincs szükségem, azokat az informá-
ciókat már ki kéne innen szórni a fejemből. Így szoktam mondani, hogy információkat, és amire 
úgyszintén nem valószínű hogy szükségem lesz, azokat már nem is kéne befogadni. Dolgozott ez 
az agy egész életében eleget információkkal, talán nem is haszontalanul rakosgatta azokat az infor-
mációkat valamilyen egységgé, formálta valamilyen szintézissé, ha úgy tetszik kutatási eredménnyé, 
vagy ahogy szokták rólam mondani, a közérdek szolgálatában. A szerkesztés abszolút közérdek, a 
tudományszervezés, irányítás is, túlzás az irányítás szó, azt soha nem szerettem használni. Szolgálat, 
közszolgálat az igen, azt szeretem. Tudják rólam, hogy közszolgálati ember vagyok.

Nemerkényi Antaltól olvastuk önről azt, hogy szakmai hűség, ehhez a kifejezéshez mit szól, hogyan ítéli meg  
Nemerkényi szavait?

Engem minden ilyen jelző meghatott. Hála Istennek volt szerencsém barátaimtól, kortársaim-
tól,  tanítványaimtól  ilyen  hízelgő  megfogalmazásokat  is  olvasni,  hallani.  Mindig  nagyon-nagyon 
megható volt, jólesett. Talán nem túlzás, hogy szakmai hűség, hát persze, hogy saját szakmámhoz, 
azt művelő emberekhez is mindig hűséges igyekeztem lenni. Nem volt ez tudatos, ilyen a természe-
tem, hűséges voltam. Ezt mondják rólam, hűséges vagyok. Soha senkinek nem ártottam, szakmailag 
mindenkit segítettem, ha tudtam. Büszke vagyok arra, hogy nagyon sokan tekintenek szakmai mes-
terüknek, pedig én igazából nem voltam oktató. Oktattam egyetemen, címzetes egyetemi tanári cí-
met is kaptam az ELTE-től, de ezek nem voltak rendszeres oktatások, csak alkalmiak voltak, sok-
szor gyakorlat, szakszeminárium. Ilyeneket tájföldrajzból tartottam sokat. Ott Pécsett dolgozik Ló-
czy Dénes, tanszékvezetőként, akit én hoztam a szakmába, mert tanítottam őt. Ő is egy ilyen szak-
szemináriumnak a hallgatója volt.  Nagyon sokan, 30-an, 40-en látogatták a foglalkozásaimat,  de 
amit nagyon szerettem, terepen tanítani a fiatalokat, az már egyre inkább háttérbe szorul, ebben a 
mai korszakban, amikor a számítógép átvette a hatalmat. Még pár évvel ezelőtt a fiatal kollégáimat 
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kivittem a terepre, illetve elmentem velük, és megtanítottam őket talajszelvényt,  feltárásszelvényt 
fölvenni, vizsgálatokat végezni, de most már mindent a „masinák” csinálnak. Nem mindent, de sok 
mindent. Lehet, hogy ezzel a földrajzi szemlélet is változni fog, biztos, hogy hasznos irányba, de ne 
annak rovására, hogy a régi értékek veszendőbe menjenek.

Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és köszönjük, hogy időt szakított ránk. Nagyon jó egészséget kívá-
nunk professzor úr!

Nagyon köszönöm, megtisztelő az érdeklődésetek.

Köszönjük szépen, ez a beszélgetés nagyon gazdag és értékes volt számunkra.

Önmagammal sosem voltam megelégedve, ez igaz. Néha elhittem, ha mondták rólam, hogy 
ezt jól csináltad. Hál’ Istennek, nagyon sokszor mondták.
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ENYEDI GYÖRGY RÖVID ÉLETRAJZA

Enyedi György 1930. augusztus 25-én született Budapesten. Családja felvidéki és zalai (horvát) 
gyökerekkel büszkélkedik, de ő Budán élő pesti lokálpatriótának tartja magát. Szüleinek egyetlen 
gyermeke és a család törekvései között az ifjú Enyedi György iskoláztatása előkelő helyen szerepelt. 
Tanulmányait abban az időszakban kezdte meg, amikor még igen intenzív volt az Osztrák-Magyar 
Monarchia emléke hazánkban. Középiskolai tanulmányait a pesti piaristáknál végezte és az iskola 
színvonalát mi sem jellemzi jobban, hogy osztálya három akadémikust is adott hazánknak. A geo-
gráfia érdekelte, de középiskolai tanár nem szeretett volna lenni. 1949 és 1953 között a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem padjait koptatta. Innentől kezdve a geográfia iránti vonzalom a 
közgazda szakképzettséggel párosulva meghatározta a további pályát, érdeklődése a társadalomföld-
rajzi egyenlőtlenségek alapjainak feltárása felé fordult. A regionális tervezés-gazdaságföldrajz szakos 
közgazda diploma megszerzése után anyaintézményének tanársegédjeként dolgozott,  majd 1955-
ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Agrárgazdaságtan Tanszékére került. Figyelme a vidék, a 
falu-város kapcsolat és a regionális egyenlőtlenségek felé fordult. 1960-tól kezdett mélyülni kapcso-
lata az Akadémiával, amikor is előbb munkatársává, majd osztályvezetőjévé és igazgató-helyettesévé 
válik az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének. 1983-ban megbízást kapott az MTA Regioná-
lis Kutatások Központjának megalapítására, amely pécsi székhellyel létre is jött. 1991-ig a központ 
igazgatói feladatát is ellátja. Tudományos munkásságát oktatói tevékenysége egészítette ki, 1962 és 
1969 között Debrecenben, 1985 és 1991 között Pécsen tanított, 1991-től az ezredfordulóig pedig az 
ELTE Szociálpolitikai Tanszékének egyetemi tanára volt. A hazai és nemzetközi regionális tudo-
mány prominens képviselője, több külföldi egyetem vendégtanára volt, kapocs szerepe megkérdője-
lezhetetlen. Számos hazai és külföldi tudományos testület tagja, vezetője, képviselője volt illetve ma 
is aktív tevékenységet vállal. 1958 óta tagja a Magyar Földrajzi Társaságnak, 1982-től az MTA levele-
ző, 1990-től rendes tagja. 1990-től az Academia Europaea tagja. 1999 és 2002 között az Akadémia 
társadalomtudományi alelnöke volt, 2002-től ugyanezen szervezet elnökségi tagja. Nemzetközi elis-
mertségét jelzi, hogy egyedüli magyar geográfusként vezető pozíciót töltött be 1984 és 1992 között 
a Nemzetközi Földrajzi Unióban. 1998-tól 2002-ig a Magyar UNESCO Bizottság elnöki tevékeny-
ségét is ellátta. Tiszteletbeli tagja a Francia-, a Finn-, a Lengyel-, a Brit- és a Horvát Földrajzi Társa-
ságnak. A honi regionális tudomány megalapításában játszott úttörő szerepét, sokszínű tudományos 
és oktatói munkásságát, a közéleti tevékenységét számos díjjal és kitüntetéssel ismerték el. Ezek kö-
zül a legjelentősebbek az Akadémiai Díj (1961), a Magyar Földrajzi Társaság Kőrösi Csoma Sándor-
emlékérme (1986), a Trefort Ágoston-díj (1994), a Pro regio-díj (1995), a Széchenyi-díj (1998) és a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (2004). Publikációs tevékenysége gazdag, nevéhez 
negyedszáz könyv és több, mint tízszer ennyi tanulmány fűződik. Nemzetközi szinten a legtöbbet 
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hivatkozott magyar geográfus. Szemléletmódjára az interdiszciplinaritás jellemző, amit mi sem iga-
zol jobban, minthogy a 75. születésnapjára rendezett konferencián a geográfusok mellett a szocioló-
gusok, a regionális tudomány, a közgazdaságtudomány, a településtudományok képviselői is tiszte-
legtek munkássága előtt. 
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RIPORT ENYEDI GYÖRGGYEL

BARANYAI GÁBOR1 – LAMPÉRT KIRILL2

Vendéglátónk doktor Enyedi György akadémikus, kutatóprofesszor úr. 1930. augusztus 25-én, Budapesten  
megszületik Enyedi György. Mondjon professzor úr, legyen szíves pár szót arról, hogy milyen családban, milyen hát-
térrel, milyen gyerekkorral?

Tehát Budapesten születtem. A család egyik ága – az anyai nagyapai ág – nagyon régi pesti, a 
18. században bukkantak föl Pesten. Anyai nagyanyám zalai, onnan került föl Pestre. Az apai nagy-
szülők a Felvidékről  származnak.   A nagyszüleim Monarchia  négy sarkából  jöttek össze Pestre. 
Anyai nagyapám, akit én nem ismertem, mert már jóval a születésem előtt meghalt, horvát szárma-
zásúnak tartotta magát, de hát Pesten éltek nagyon hosszú ideje. Ez a régi pestiség azért érdemel 
említést, mert nagyon sajátos élete volt az én gyerekkorom Budapestjének. Még alig vált ketté az 
Osztrák-Magyar Monarchia, 1930-ban még a kétnyelvűség is élt a városban. Pesti, munkásból kis-
polgárivá váló család volt körülbelül a mienk. Édesapám művezető volt a Magyar Pamutban, tehát 
már egy kicsit kiemelkedő. Beszélt németül és olaszul, ami a régi Monarchia tradícióit jelenti. Egy 
gyerekkor, amely anyagilag szerény volt. Pest mégis nagyobb nyitottságot jelentett a világra, mint 
mondjuk egy vidéki kisváros. A Bécs- Budapest kapcsolat még élt, a Monarchia-szálak éltek. Erre jó 
példa, hogy nekem Bécsben és Milánóban voltak rokonaim, ám vidéken sehol. Egyetlen gyerek vol-
tam, elég kései gyerek.  A szüleim és nagynénik, nagybácsik részéről volt egy törekvés, hogy az én 
generációm már tanuljon, úgy haladjon előbbre. Egy unokabátyám, aki elesett a háborúban, ő volt 
az első, aki egyetemre került, aztán én voltam a második a családból, aki bár csak 1949-ben, de 
egyetemre kerültem. A piaristákhoz jártam Pesten, az egy nagyon jó, színvonalas gimnázium volt. 
Ott az osztályból hárman lettünk akadémikusok, ketten sajnos meghaltak már, Andorka Rudolf, a 
szociológus és Tőkei Ferenc, a sinológus. Ez egy nagyon erős iskola volt, és nem tudom milyen 
módszerrel, de egy életre szóló kultúrát, tudásvágyat tudtak elültetni a diákokban, annak ellenére, 
hogy sokan voltunk az osztályban, több, mint negyvenen. De nagyon erőteljes volt a tudás tisztele-
te. 1949-ben érettségiztem. Az akkori pályaválasztásban bevallom, hogy – nem voltak még ilyen 

1 Doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar,  Földrajzi Intézet. Pécs, Ifjúság útja 6. 
7624. baranyaigabor@freemail.hu

2 Doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar,  Földrajzi Intézet. Pécs, Ifjúság útja 6. 
7624. kirill@gamma.ttk.pte.hu
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hosszú egyetemi felvételi procedúrák – inkább negatív dolgok tereltek, jelesül, hogy nem óhajtot-
tam orvosi pályára lépni, vagy mérnöki pályára lépni. Ugyanakkor a geográfia, ami mindig nagyon 
foglalkoztatott, akkor csak tanár szak volt, és a középiskolai tanári pálya sem vonzott. És így körül-
belül kettő maradt, a Közgazdasági Egyetem és a Jogi Kar. Ezek egymás mellett voltak akkor, a 
Szerb utcai kis öreg épületben, ami most az ELTE klubja, azt hiszem. Ott volt a Közgazdasági Kar, 
oda iratkoztam be. A jogot unalmasnak véltem, beiratkoztam a Közgazdasági Egyetemre. Tehát na-
gyon tudatos pályaválasztás ebben nem játszott szerepet. A Közgazdasági Egyetemen azonban több 
meglepetés ért. Az egyik az volt, hogy bár a jogot el akartam kerülni, az első évben mégis három 
fajta jogot kellett hallgatni. A másik meglepetés, hogy volt ott egy nagyon erőteljesnek mondható 
Gazdasági földrajz Tanszék, amit annak idején Teleki Pál alapított. Megvolt a lehetőségem, hogy 
közgazdász hallgatóként azért földrajzi tanulmányokat is folytassak. Néhány évig létezett egy olyan 
szak a Közgazdasági Egyetemen, amelynek gazdasági földrajz, területi tervezés volt a neve. Tehát 
földrajzi ismereteket is tanultunk. Az ELTE-re átjártunk hallgatni, gyakorlatilag elég komplett két 
diplomakört, vagy ismeretkört kaptunk, közgazdász diplomával végezve. Kialakult már diákkorom-
ban egyfajta érdeklődési kör bennem, és ez a közgazdasági fölkészülés a geográfia iránti vonzalom-
mal párosulva, a társadalomföldrajzi egyenlőtlenségek vizsgálata felé fordított. Ennek sok lépcsője 
volt, inkább gazdasági földrajzzal kezdődött, abban is inkább a mezőgazdasággal, azután a települé-
sek, falvak, városok vizsgálatával. De mindvégig az foglalkoztatott, hogy mi a társadalmi-gazdasági 
különbség magyarázata, hogyan írható le az a szabályosság, amely nagy földrajzi különbségeket hoz 
létre a társadalmi fejlődésben, gazdagok és szegények között, falvak és  városok között, fejlődő és 
leszakadó országok között.  Tehát  mindig  egy-egy  probléma érdekelt  igazán,  nem a diszciplína. 
1953-ban kaptam diplomát, akkor tanársegédként bent maradtam a Közgazdasági Egyetemen. A 
tanszékvezető Markos György volt, aki nem volt képzett geográfus, de rendkívül színes egyéniség 
volt, egy roppant ösztönző, stimuláló, jó értelemben nagyravágyást szuggerált a tanítványaiba. És 
tulajdonképpen egy olyan földrajzi szemléletet próbáltunk mi azután megvalósítani, ami a közgazda-
ságot és a térgondolkozást valahogy egyesítette. Több akkori évfolyamtársam vált vagy a területi 
tervezésben, esetleg az oktatás területén ismertté ebből a korból. A tanársegédségem nem tartott 
sokáig, egy év múlva „elfogyott” az állásom ott. Az első két évben négy állásom volt, fordulatos 
évek voltak. Nagyon hálás lehetek azért, hogy 1955-ben a Gödöllői Agráregyetemre kerültem, az 
Agrárgazdaságtan Tanszékre. Ott dolgozott egy docens, Csizmadia Ernő – jeles közgazdász volt, fi-
atalon meghalt –, aki tulajdonképpen lehetővé tette nekem, hogy a földrajzi kutatásokat folytassam, 
ha megtartom az agrárgazdasági szemináriumokat. Én Angyalföldön nőttem föl, ami nem egy kife-
jezett agrárvidék. Nagyon sajátos volt az a miliő, de egyik tulajdonságom, hogy minden rosszat pró-
bálok jóra fordítani. Nagyon sok ismeretet szereztem az agráregyetemen és ez nagyon megkönnyí-
tette a későbbi, regionális különbségekre, vagy falu-város kapcsolatokra irányuló vizsgálataimat. Gö-
döllőn voltam öt évig. Azután 1960-ban hívtak a Földrajztudományi Kutatóintézetbe, és 1960-tól 
1983-ig ott voltam, dolgoztam osztályvezetőként, voltam igazgató-helyettes. Alapjában mindig azt a 
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gazdasági földrajzot műveltem, ami lassacskán tágult és a nagy társadalomföldrajznak nevezett szé-
lesebb kört kezdte lefedni. 1983-ban nagyon szomorú esett történt, egy jó ismerősöm, a sokra be-
csült jogászprofesszor, Bihari Ottó meghalt. Ő a pécsi Dunántúli Tudományos Intézet igazgatója 
volt, akadémikus. Általa kapott a pécsi Dunántúli Tudományos Intézet egy olyan profilt, ami a terü-
leti kutatások irányába mutatott. Én akkor egy évben kétszer-háromszor utaztam is Pécsre, hogy az 
egész fiatal kezdőkkel – akik most a vezető garnitúra – konzultáljak. És az ő sajnálatos halála után, 
az akadémia főtitkára nekem szegezte a kérdést, hogy hajlandó lennék-e a Dunántúli Tudományos 
Intézet igazgatását elvállalni. Akkor nekem az volt a feltételem, hogy a Földrajzi Kutatóintézetben 
lévő munkatársaim is jöhessenek velem. Ezt a lehetőséget megkaptam és így megszületett a Regio-
nális Kutatások Központja, pécsi székhellyel. Mai napig ez az egyetlen vidéki akadémiai társadalom-
tudományi intézet. Már a születésnél hálózatszerű volt, mert a Földrajzi Kutatóintézetben lévő osz-
tályokból lett a pesti részleg, Kecskeméten volt egy kis csoport és Békéscsabán is. Ebből épült fel a 
Regionális Kutatások Központja, aminek főigazgatója voltam 1991-ig. Azóta is munkatársa vagyok 
ennek az intézménynek és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kutatóintézet. Jó minőségű, korszerű 
szervezésű, eredményes és nagyon örülök, hogy az utódaim nagy sikerrel feledtetni tudnak engem, 
legfeljebb a kedvességgel emlékeznek vissza. Nagyon eredményesen működnek. Hát ez mogyoró-
héjban a pályám, a hazai pályám. A feleségem tanítványom volt a Közgazdasági Egyetemen. Akkor 
ismerkedtünk meg, amikor ő harmadéves volt, én pedig tanársegéd, tehát a tanítványom volt. Most 
már több mint 51 éve élünk együtt. Van egy leányom, filmrendező, Enyedi Ildikó, két pompás uno-
kám. Egy szép élet, úgy érzem.
 

Így van biztosan. Kik voltak akár a gimnáziumban, akár az egyetemen azok a markáns emberek, akik egy  
életre szóló hatást gyakoroltak Önre?
 

Ez érdekes, mert fiatal korban találkoztam ilyen markáns emberekkel, de nem a közvetlen kör-
nyezetemben. A gimnáziumban, ami egy nagyon kemény, szigorú gimnázium volt, és az akkori kor 
társadalmában jellemző erős hierarchia volt. Ugye egy művezető gyereke inkább az alsó rétegekben 
helyezkedett el a gimnázium osztályrendjében. Ott mondjuk kevesebb ilyen élmény ért. Említettem 
már Markos György nevét a Közgazdasági Egyetemen, de az igazi nagy stimulusok, ösztönzések 
részben más szakmákból értek. Erdei Ferencet kell például megemlítenem. Elképzelhető, hogy Er-
dei Ferenc, aki 1957 után az Akadémia főtitkára volt, a próbálkozásaimban, az első kutatásaimban 
kicsit a saját fiatal korát nézte vissza. Hiszen Erdei a húszas éveiben járt még, amikor már kiváló 
munkákat írt a magyar faluról, a magyar tanyáról. Érdekelték őt az én mezőgazdaság-földrajzi majd 
falu-földrajzi kutatásaim, amelyek akkor folytak. Ő nagyon támogatott. Nagyon sok segítséget és 
ösztönzést kaptam külföldi, idősebb professzoroktól. De valahogy hazánkban a szakma megtört, 
megszakadt, lefejeződött közvetlenül a háború után. Akik megmaradtak, azok közül kiváló, nagy tu-
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dású ember volt Mendöl Tibor az ELTE-n. Vele nem volt kapcsolatom, mert én a Közgazdasági 
Egyetemen voltam, ő pedig eléggé visszahúzódó ember volt. Maga a régi Teleki Intézet akkor meg-
szűnt. Érdekes anekdota, hogy Kosári Domonkos, aki a Történettudományi Intézet igazgatója volt, 
ugyancsak Gödöllőn kapott egyetemi helyet, és gyakran együtt utaztunk HÉV-vel. Ő a gödöllői Ag-
rártudományi Egyetem könyvtárában volt akkor. A szakma akkor nagyon átalakulóban volt és azt 
hiszem, hogy ez az erőteljes generációváltás gyorsabban is érlelte azt, aki hajlamos volt rá, valamint 
elég mersze és kurázsija volt.
 

Tulajdonképpen a pálya úgy alakult, hogy kezdődött egy tanári szakmával aztán átváltott egy kutatói szak-
mává, azután újra visszatért az egyetemi katedrára. Minek köszönhető ez?
 

Tulajdonképpen végig tartottam egyetemi kapcsolatokat. Azt hiszem nekem leginkább a kuta-
tás tetszett, mert a kíváncsiságom, valaminő akármilyen szerény, de új eredmény feltárására ösztön-
zött. A tanár esetében pedig szükségszerűen, amit tanít, annak a túlnyomó többsége nem a saját 
eredménye. Persze világos, egy szakma alapjait meg kell tanítani. Tehát egyetemi tanításom alatt azt 
szerettem leginkább, hogyha felsőbb évesekkel vagy diplomamunkát írokkal – doktoriskolák akkor 
nem voltak –, volt kapcsolatom, ahol inkább lehetett már kutatási eredményeket és nem alapismere-
teket tanítani. De szerettem több oknál fogva a tanítást. Az egyik az, hogy változó generációkkal 
van kapcsolatban az ember. A másik, hogy amikor előadást tart, akkor rákényszerül, hogy gyorsan, 
pontosan próbáljon fogalmazni, és ez nagyon megkönnyíti maguknak a kutatási eredményeknek a 
leírását, összefoglalását is. Az agráregyetemen adjunktusként fejeztem be a működésemet 1960-ban. 
Roppant érdekes, hogy tavalyelőtt kérték az Agrárgazdasági Tanszéken – tehát 45 évvel később –, 
hogy adjak nekik egy fényképet, mert ki akarják rakni a falra a volt tanáraik képét. Nagyon kedves 
tőlük, hogy 45 év után is volt, aki még emlékezett rám. Akkor mindig volt valamiféle kapcsolatom 
az oktatással. Debrecenbe 1962-től 1969-ig jártam. Ott én szerveztem meg a Gazdasági földrajz 
Tanszéket 1962-ben, 32 éves voltam, jó feladat volt. Azután külföldön tanítottam sokszor, összead-
va talán hét évet. Azután tanítottam rövidebb időt a pécsi egyetemen, az éppen születőben lévő 
Természettudományi Karon (a Tanárképző Főiskolával akkor váltott át egyetemi karrá). És hát vé-
gül az ELTE-n dolgoztam, de nem a geográfusok között – oda nem hívtak soha –, hanem a Szocio-
lógiai Intézetben, ahol természetesen szintén településfejlődést tanítottam, nem szociológiát. Ott 
fejeztem be 2000-ben a tanításaimat.
 

Szívesen ment volna az ELTE-re a geográfusokhoz? Mi lehet az oka, hogy oda nem hívták? Talán az, hogy  
a nagy klasszikus geográfiai iskolákkal, tehát a Bulla-, Mendöl-féle iskolával igazából nem volt szoros kapcsolat-
ban?
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Nem voltam,  így  alakult.  Bulla  és  Mendöl  is  fiatalon  meghaltak.  Bulla  talán  1963-ban.  Ő 
egyébként nekem főnököm volt a Földrajztudományi Kutatóintézetben. 1960-ban, amikor odahív-
tak, ő volt az igazgató. Valóban szerény volt a kapcsolatom az ELTE Földrajzi Intézetével, a mosta-
ni kapcsolatom is inkább személyes, például Nemes Nagy Józseffel. Az a kutatási irány, amit ő kép-
visel, nekem rokonszenves.

És a település- vagy területfejlesztés?

Igen a területfejlesztés is, bizonyos fokig a modellekben gondolkozás. Itt a közgazdász háttér 
nekem jól jött, a modellekben gondolkozás, a kvantitatív elemzések, a mérhető összefüggések.

 
A tudományos pálya első részében a publikációk alapján, az életmű alapján talán kivehető egy olyan vonal,  

amelyben egy kicsit hangsúlyosabb az ágazati oldal, az agrárgazdaság, agrárföldrajz, a rurális terek vizsgálata, az  
1980-as évektől viszont dominánsabbá válik egy városfejlesztési, területfejlesztési vonal. Mi volt az oka a váltás-
nak?

 
A területfejlesztés mindig jelen volt, végig érdekelt. Volt egy gazdasági körzet beosztás, ami a 

Közgazdasági Egyetemen készült el. Akkor tíz körzetre (ma régióknak nevezzük) osztotta az orszá-
got ez a vizsgálat, ebben részt vettem. 1956 tavaszán Erdei Ferenc irányította a szintén gazdasági 
körzetbeosztásra irányuló munkálatokat, ezekben is részt vettem. A mezőgazdaságra vonatkozó ér-
deklődésemet két dolog motiválta. Az egyik a véletlen, hogy az Agrártudományi Egyetemen dol-
gozhattam, végezhettem földrajzi kutatásokat. És ha már ott voltam, akkor igyekeztem minél töb-
bet elsajátítani abból a szakmából. A mezőgazdaság földrajzi különbségei elég jelentősen tükröznek 
természeti erőforrás különbségeket, tehát a geográfiához direkt módon volt köthető, közvetleneb-
bül kapcsolható. A másik pedig, hogy végeredményben az adatbázis a mezőgazdaságot illetően sok-
kal inkább kezelhető volt, sokkal inkább voltak mérhető adatok. Agrárstatisztika mindig létezett, ha 
nem is mindig publikálták. Ugyanakkor például az ipari statisztikák a legmélyebb államtitkot képez-
ték. Ha megnéznek régi publikációkat ebből a korszakból, akkor vagy településföldrajzot találnak 
(abból  is  inkább településmorfológiát,  amihez nem kellett  nagy  adatbázis),  vagy mezőgazdasági 
földrajzot a gazdasági földrajzi vizsgálatokban. Nagyon kevés az iparföldrajzi és nagyon kevés a 
nem termeléshez kapcsolódó földrajzi elemzés abból a korból. Példának okáért az iskolák földrajzi 
eloszlása, vagy a kulturális földrajz nemigen volt akkor vizsgált téma. A mezőgazdaság vizsgálata a 
nemzetközi vizsgálataimat is sokáig irányította. Fokozatosan, apránként tolódott el az érdeklődés a 
város felé, nem annyira az egyes település belső szerkezete, morfológiája, mint a hálózat felé. És 
mondhatom, hogy ez az érdeklődés-eltolódás alapjában azzal függött össze, hogy a régióknak egyre 
inkább a városhálózat vált a csontvázává, alapjává. Ez a város felé fordulás a városi régióknak a tér-
szerkezetben betöltött rendkívül megnövő szerepével is összefüggött. Nem tudom, hogy az első 
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ilyen publikációim mikor születtek, de 1982-ben választottak az MTA levelező tagjának és a szék-
foglalóm már a városhálózattal foglalkozott. De az 1970-es évek végéig mindenek előtt a mezőgaz-
daság földrajzi különbségei és a falu-város különbségek érdekeltek. Úgy véltem az 1970-es években, 
hogy az egyik nagy társadalmi egyenlőtlenség az akkori Magyarországon falu-város, mint lakóhely 
szerinti volt, mert viszonylag mérsékelt volt a jövedelmi egyenlőtlenség, az alapvető életszínvonalbe-
li különbség viszonylag korlátozott volt, de a falusi és a városi életkörülmények, infrastruktúra elér-
hetőség, az orvos elérhetősége tekintetében rendkívül nagyok voltak a különbségek. Úgy véltem, 
hogy ez egy jelentős egyenlőtlenség. Volt egy kis könyvecském, „A falvaink sorsa”, amely 1980-ban 
jelent meg. Ez az 1970-es évek munkája, mert a megírás és a megjelenés között mindig több év telt 
el.

 
Az 1960-as években megjelent egy-két unikális városjellemzés, leírás, jobbára külföldi. Párizsról, Koppenhá-

gáról olvashatunk többek közt. Hogy jött az ötlet?
 
Volt bennem egy közvetítőszerepre törekvés. Mindenképpen úgy véltem és vélem ma is, hogy 

egy kis országban, ha valaki kutatással foglalkozik, a nagyvilághoz kell magát mérnie, hogy irodalmi-
asan fejezzem ki magam, tehát a nemzetközi mércéhez kell közel jutnia. Ezt külön erősítette ben-
nem az, hogy kezdeti nemzetközi kapcsolataimban gyakran némi gyanakvással néztek egy Kelet-E-
urópából jöttre. Vajon ért-e egyáltalán valamihez, vagy pedig valamiféle titkos ügynök? Ha ért hoz-
zá, vajon ért-e ahhoz, ami mostan éppen a főbb kutatási irányzat? Nagyon ösztönzött, hogy ezzel 
lépést tartsak. Az 1950-es évek második felében gyakorlatilag nem lehetett itt Nyugat-európai vagy 
Észak-amerikai könyvet vásárolni, nem lehetett ezekhez az irányzatokhoz hozzájutni. De a Magyar 
Földrajzi Társaság könyvtára fönntartotta a korábbi cserekapcsolatait. Előfizetni nem lehetett egy 
nyugati folyóiratra, de a Földrajzi Társaság a Földrajzi Közlemények fejében megkaphatta. A dikta-
túra soha nem tökéletesen működik. Gyakorlatilag a Magyar Földrajzi Társaság könyvtárában egy 
sor  alapvető  munka megtalálható  volt,  amelyeket  én  elolvastam.  Én eléggé  naprakész  lehettem 
azokban a fő kutatási irányokban, amelyek az 50-es évek második felének angolszász vagy francia 
geográfiáját jellemezték. Volt egy olyan véletlen – ekkor a korai pályaképnél vagyunk –, hogy 1959-
ban amikor én még az Agrártudományi Egyetemen dolgoztam, először volt lehetőség külföldi ösz-
töndíjat megpályázni. Talán két-három ország szerepelt ezek között, köztük Lengyelország. Nem 
volt nehéz megkapni azt az ösztöndíjat, nemigen érdekelte Lengyelország a pályázókat, főleg nem 
az Agráregyetemen, de azért hála a Földrajzi Társaság Könyvtárának én tudtam, hogy a lengyelek 
igen jók és igen korszerűek a földrajzi kutatásaikban. Kaptam ott egy kéthónapos ösztöndíjat, és 
úgy időzítettem, hogy a Nemzetközi Földrajzi Unió Régió Kutatási Bizottságának egy ülése volt ab-
ban az időben. Én ott előadással bejelentkeztem és meglepetést keltettem. Nem csak egyedül én, a 
lengyelek is feltétlenül. Magam is azt a fő kutatási irányt képviselem – az a mainstreamet, ahogy ma 
mondják divatosan –, ami az angolszász kutatási irányzat volt (eltérően a franciától, a némettől), 
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amelyek a földrajz kvantifikálása felé haladtak. Tehát gyakorlatilag egyszerű korrelációs modelleket 
használtam, és bizonyos fokig a körzetek elhatárolásánál ezeket alkalmaztam. És ez az 1959-es len-
gyelországi előadás nyitotta meg a pályát előttem, mert olyan tényleg kitűnő geográfusok voltak ott, 
mint a lengyel Leszczyski, Kostrowicki, akik már régen nem élnek. Vagy az amerikai Chauncy Har-
ris, aki a Földrajzi Unió főtitkára volt később hosszabb ideig. De említhetném a belga Omar Tulip-
pet-et, aki szintén régen meghalt. Tehát nagyon jelentős professzorok felfigyeltek rám, és nagyon 
sokat segítettek későbbi pályámon. 1960-ban Földrajzi Világkongresszus volt. Akkor oda már meg-
hívtak, mert 1959-ben egy lengyelországi kisvárosban megismertek. Erdei Ferenc a főtitkári kereté-
ből kiutaztatott, mert az Intézetnek erre nem volt pénze. Ott tagja lettem a Nemzetközi Földrajzi 
Unió egyik bizottságának, annak, amelyik a világ földhasznosítását vizsgálta. Ennek elnöke egy an-
gol úr, Sir Dudley Stamp volt, aki később elnökölt az 1964-es londoni Földrajzi Világkongresszuson 
is. 1964-ben már a British Council hívott meg a Földrajzi Világkongresszusra. Innentől, ha úgy tet-
szik, már pályán voltam. Mindehhez az kellett, hogy 1959-ben kimenjek erre a lengyelországi konfe-
renciára, és  hogy előtte elolvassam ezeket a publikációkat, könyveket és folyóiratokat a Földrajzi 
Társaság könyvtárában.  Nyelveket tanultam meg úgy, hogy beszédgyakorlatom nem volt  benne. 
Mondhatom, hogy szerencsém volt. De ez talán lehet, hogy üzenet a fiatalabbaknak, hogy a szeren-
cse, az képesség. A szerencsére fel kell készülni. Vakszerencse lehet a lottón, bár ott is kell venni egy 
lottószelvényt legalább, de egy pályán a szerencse annak képessége, hogy az ember fölismerje a le-
hetőségeket, merjen és tudjon választani.

 
Élni kell tudni a szerencsével. Lehet, hogy Lengyelországban volt egy adag szerencse, de a későbbi hosszabb  

külföldi tartózkodások – mint például a franciaországi, már valószínűsíthetően nem a szerencse művei. Jól gondo-
lom?

 
Franciaország. Nagyon jó franciatanárom volt a gimnáziumban. Én a gimnáziumban tanultam 

meg franciául, külön óráim nem voltak. Gyerekkoromban nem tudtak taníttatni, legfeljebb valami-
féle bécsi német dialektusra, amit minden pesti gyerek ismert akkor. Mikor is hívtak meg először 
Franciaországba? 1962-ben, igen. Stockholmban a földrajzi kongresszuson, meglepő volt, hogy be-
széltem franciául, mert ez nem volt gyakori. Több francia professzort is megismertem, például Ma-
ximilian Sarre-t, aki akkor már 80 fölött volt, Pierre George-ot1, aki akkor még java idejében volt, 
most már 90 fölött van legendás nevek. Tehát többen megismertek, és meghívtak néhány előadásra 
Párizsba, a párizsi egyetemre. Nagyon „egyszerűen” ment, körülbelül nyolc hónapig tartott, amíg 
kiutazási engedélyt kaptam és vízumokat, de 1962-ben kijutottam. Borzasztóan meg voltam illetőd-
ve, amikor a Sorbonne-on tartottam előadást. A francia kapcsolatom így kezdődött. A lengyelektől 
– főleg Kostrowicki professzortól – sokat tanultam, hogy miközben nagyon nehéz egyénileg kiutaz-
ni, kétoldalú konferenciákat, szemináriumokat lehet rendezni. Az egy jobban ellenőrzött csoport, 

1 Az interjú elkészülte után néhány hónappal, 96 évesen elhunyt.
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nem kószálnak széjjel. Jön hozzánk öt francia öt napra, kimehet öt magyar öt napra Párizsba. El-
kezdtem szervezni kétoldalú konferenciákat, az első a magyar-francia szeminárium itt volt, Magyar-
országon. Azt még Debrecenbe vittem, mert akkor még ott is tanítottam. Ezután ebből alakult ki, 
hogy 1972-ben kineveztek a montpellier-i egyetemre, egyetemi tanárnak. Két évig tanítottam ott, és 
elmondható, hogy több, mint tíz évvel korábban voltam francia egyetemi tanár, mint magyar. Cha-
uncy Harris 1966-ban a Ford Alapítványtól szerzett nekem egy kutatói ösztöndíjat, ami egy évre 
szólt. Azután már Amerikába  is gyakran visszahívtak.

 
Van összehasonlítási alapja az akkori francia geográfiának és a magyar geográfiának? Lehet azt mondani,  

hogy műveltek közös dolgokat, vagy ők előbbre tartottak?
 
Tulajdonképpen a francia geográfiának a két háború közötti magyar geográfiára volt nagy a 

hatása. Teleki ismerte igazán az angolszászt is, meg a franciát is. Mendöl, általában – és nyílván itt a 
társadalom-, vagy település-, vagy gazdasági földrajzról beszélek – inkább francia hatású volt. Azt 
mondhatnám, hogy a francia geográfiát az jellemezte, hogy a táj, város érdekességeit rendszerezte, a 
különöset, a színeket kereste. Az angolszász – abban a korban még a német is – geográfia pedig az 
általános vonásokat kereste. Az angolszász modelleket akart megfogalmazni, a francia a teljes szí-
nességet mutatta. Nagyon előnyös volt, hogy én mind a két iskolában járatos voltam. A magyar 
földrajzba ez az általánosító, modellfogalmazó, később matematikai, statisztikai vonal először a köz-
gazdászokon keresztül hatolt be. A Közgazdasági Egyetemről jött geográfusokon keresztül. De az 
általánosan elterjedt felfogás a leíró földrajz volt, hivatalosan is így hívták és ennek nem volt pejora-
tív értelme. A Földet le kellett írni, a geográfia azt vállalja, hogy leírja a földet. Ebben a leíró föld-
rajzban a francia iskola hatása erősen érvényesült.

 
Volt a magyar geográfiának igénye arra, hogy ezt a francia sokszínűséget interpretálják valahogy, illetve ha  

volt, akkor milyen megnyilvánulásai voltak?
 
A geográfiának mekkora volt az igénye? Tapasztalják is, hogy ez nem egy nagyon népes szak-

ma. Akkor különösen nem volt népes szakma. A dolog természeténél fogva – hogy mi a Földdel 
foglalkozunk – a geográfia sokkal erőteljesebben igényelte minden időben, a legnagyobb nehézsé-
gek közepette is, a nemzetközi összehasonlítást és a külföldi kapcsolatokat. A történelem, az iroda-
lomtudomány vagy a nyelvészet mindegyikénél hasznosak ezek, de a geográfia nem tud nélkülük 
működni. Tehát mindent megpróbáltunk az 50-es évek nehéz körülményei között is, hogy valahogy 
legalább a szomszédsággal való kapcsolatot fenntartsuk. És ebben a földrajznak a hagyományos, a 
francia jellegű megközelítési módja könnyített, közös nyelvet adott. Egy olyan időszakban, amikor 
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roppant  változások voltak  az  országban,  iparvidékek alakultak  ki,  gyors  volt  a  városnövekedés, 
drasztikusan csökkent a falusi népesség, tanyavilágból falvak szerveződtek, feltétlenül volt törekvés 
hogy ezt alaposan leírjuk.

 
Még egy kérdés erejéig még visszautalnék a falu-város illetve a rurális tereknek a vizsgálatára. Soha nem vá-

gyott a professzor úr arra, hogy életközelből ismerje meg a falvak életét?
 
Mit jelent „életközelből”, hogy ott élni?
 
Ott lakni, igen. Tehát hogy a belső problémákat is érezni.
 
Világos, igen. Én nem voltam együttlakó etnográfus. Eszembe jut, hogy volt egy kedves fran-

cia barátom, aki egy afrikai falu életét tanulmányozta. Az első három évben csak a sövényen kívül 
lakott, utána már beköltözött. Úgy nyolc évet töltött a faluban. Számomra a falu nem néprajzi jelen-
ség volt, nem kívántam ott élni. A falu egy településtípus volt, és egyik tükrözője a térbeli egyenlőt-
lenségeknek. A feleségem tanyán nőtt föl, egy szentesi tanyán, így a rokonságból is ismertem, nem 
volt egzotikum a számomra. De mint a bevezetőben mondtam, én egy lokálpatrióta vagyok Pesten. 
És Pestet mondok, jól lehet 38 éve Budán lakom, de pesti maradtam. Imádom Pestet, nem volt 
olyan törekvésem, hogy falun éljek. De nagyon sok időt töltöttem terepen, mint minden geográfus. 
Megértettem a falut, nem volt egzotikum de alapjában települési egyenlőtlenség volt számomra.

 
A Közgazdasági Egyetem és a Gödöllői Agráregyetem után a Földrajzi Kutatóintézetben kapott állást. Mi-

lyen emlékei vannak onnan, a pályatársakról, a Földrajzi Kutatóintézet kutatási vonaláról?
 
Az időbeli messzeség ugyan szépíthet, de én úgy érzem, hogy egy nagyon törekvő és nagyon 

színvonalas társulat jött össze. Az akadémiai kutatóintézetek sajátos jelenségek voltak abban az idő-
ben, szabadabban működhettek, mint az egyetemek és több lehetőségünk volt a nemzetközi kap-
csolatokra. Kutatás volt a feladatunk és többnyire örültünk, hogy ezt csinálhatjuk. Pécsi Mártont 
például, aki a természeti földrajznak volt a vezető kutatója, igazgatója hosszú ideig a Földrajztudo-
mányi Kutatóintézetnek, sokra becsültem bár nem voltunk barátságban. Más típusú ember volt, de 
sokra becsültem, igen igényes volt a kutatásaiban. Marosi Sándort említette, aki ugyancsak az egész 
életét ott töltötte el. Nagy lehetőség volt számunkra, hogy a földrajzi publikációk száma meggyara-
podhatott. Marosi alapította gyakorlatilag a Földrajzi Értesítőt. Én is főszerkesztettem valameddig, 
de mindig Marosi csinálta igazán a Földrajzi Értesítőt. Nekem sok kollégáról nagyon jó emlékem 
van a Földrajztudományi Kutatóintézetben. Sárfalvi Béla – aki aztán az ELTE-re ment, és sajnos 
meghalt már egy pár éve – rendkívül képzett geográfus volt. Beluszky Pál, aki úgy tűnt fel, hogy a 
Földrajzi  Közlemények középiskolai  tanárok számára  pályázatot  hirdetett  és  1962-ben Beluszky 
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Pali, berettyóújfalui tanárként egészen érett dolgozatot küldött be. Nekem adták oda bírálni és meg-
hökkentem, hogy milyen kitűnő dolgozat. Azután rövidesen a Földrajzi Kutatóba is jöhetett. Tehát 
én a Földrajzi Kutatótól úgy váltam el, hogy tovább léptem, úgy érzem. Végeredményben utána egy 
olyan intézetet szervezhettem, ami nem egy diszciplínára, hanem az én „bogaramra”, mániámra, a 
területi fejlődés és a regionális fejlődés különbségeinek a vizsgálatára jöhetett létre.

 
Említette már, hogy a Regionális Kutatások Központjának volt egy alaphálózata. Pályatársa mondta önről,  

hogy nagyon nagy dolog és nagyon nagy érdeme Enyedi Györgynek, hogy az RKK igazgatóságát csak úgy vállalta el,  
hogy ez a regionális hálózat tovább épül és megerősödik. Mi volt az, ami ebben motiválta, hogy tovább kell fejleszte-
ni, és miért gondolta azt, hogy ez lesz az az út, ami a jövő kutatásait magabiztossá teheti, megalapozhatja?

 
Egyrészt a regionális kutatások Magyarországon különböző szakaszokban értek be és koránt-

sem most fedezik fel. Maga a regionális tudomány – a Regional Science –, az 1950-es években fo-
galmazódott meg az Egyesült Államokban. Nemzetközi társasága 1952-ben jött létre, tehát nem egy 
abszolút újdonság. Nem egy diszciplína, hanem több diszciplína ismeretéből áll össze. Ez engem 
nagyon foglalkoztatott. A magyar regionális kutatók – főleg közgazdász, de geográfiai hátérrel is – 
nagyon aktívak voltak az 1970-es években. Az Európai Regionális Tudományi Társaság kétszer is 
Pesten rendezte meg a konferenciáját. Tehát a regionális kutatásoknak én mindenképpen jelentős 
jövőt véltem, és egyáltalán az olyan jellegű kutatásoknak, amelyek problémát akarnak megoldani és 
nem egy diszciplína hagyományos törvényszerűségeit csiszolják csak tovább. Abban, hogy nekem 
feltételem volt, hogy hálózattal indítok, az is szerepet játszott, hogy a földrajzi kutatóból többen ve-
lem óhajtottak jönni és én pedig velük akartam tovább dolgozni. De azután ez tovább fejlődött. 
Ennek oka, hogy a pécsi intézet ugyan egy országos hálózat központja, de alapvetően a Dél-Dunán-
túlnak a vizsgálata volt a látókörében. Ott élnek, nem csak oda utaznak, ott ismernek minden prob-
lémát. Ebből adódott hogy az Észak-Dunántúlon is meg kellett jelennünk, ahogy meg is jelentünk 
Győrben. Békéscsabán és Kecskeméten már volt egy-egy kisebb csoport, még a földrajzi kutatóból, 
és azután Debrecenben, Szolnokon, Miskolcon is megjelentünk. Ez egy országos hálózat. Azt hi-
szem, ez modell lehet egy olyan kutató intézetnek, amelyik nem csak egy hagyományos diszciplínát 
művel – és itt most ismétlem magam –, hanem egy problémát akar megoldani. Ilyen esetben mindig 
célszerű, ha több szakma vagy több terület egy hálózatban együttműködik. El tudom képzelni, hogy 
más intézet is ilyen formát fog majd ölteni a kutatásban, talán. A szegedi Biológiai Központ már 
például egy ilyen intézeti hálózati formát ölt és el lehet képzelni, hogy máshol is ezt a modellt fogják 
megvalósítani.

 
Mi volt az alapkoncepció, az adott korban a tudományos szempontból erősen centralizált Magyarországon,  

egy decentralizáció jegyében egy másik központ létrehozása, ami szintén erősen centralizált a regionális kutatások  
között, vagy nagy szabadságokkal mozogtak az egyes területi osztályok?

12



Baranyai Gábor – Lampért Kirill: Riport Enyedi Györggyel. Modern Geográfia, 2007/2. szám, 
http://www.moderngeografia.hu/foldrajzi_beszelgetesek/baranyai_lampert_enyedi.pdf

Nagy szabadságokkal. Jól kérdezett, mert egyrészt az egésznek az iránya az egész regionális 
kutatásban egy rendszer  decentralizálására törekedett.  A regionális  fejlődés azt is  jelenti,  hogy a 
döntési kompetenciák regionális szintre helyeződnek. Ebben túlzottan sok siker eddig még nem 
született meg, de azért az én jelszavam az, hogy addig hányd a borsót a falra, míg ledől a fal. Hosszú 
idő kell és sok borsó. Az egész modell decentralizált. A Regionális Kutatások Központja, öt-hat em-
ber, rendkívül kis központi gazdasági apparátus van Pécsett. Van egy kis vezérkar, főigazgató a he-
lyettessel, akik az egész hálózatért felelősek, tartják az Akadémiával vagy a megrendelőkkel a kap-
csolatot, stb. De az egyes intézetek önállóak, az egyes intézetek a béralapjukat megkapják attól füg-
gően, hogy hány főt tudnak foglalkoztatni, azon kívül szabad kezük van mindenben, hogy milyen 
témákat vállalnak, hol vállalják. Ezek az intézetek, ha csődbe jutnak, akkor egy másik kisegíti őket 
vagy kölcsönad számukra. Még egyik sem ment csődbe, de volt, hogy már eladósodtak és kisegítet-
ték egymást. És ha a debreceni csoportunknak közigazgatási jogászra van szűksége, akkor Pécsről 
átmegy valaki, mert ott van. De nagyon önállóan működnek, ez egy erősen decentralizált intézmény. 
És ezzel erősebben gyökereznek a helyi közegbe, a helyi társadalomba, a régióba is. A pécsi központ 
vagy a főigazgató nem utasítja a Nyugat-magyarországi Osztályt, hogy mit kutasson Sopronban, 
vagy hogy állítson-e fel tanszéket a Széchenyi Egyetemen. Magától állított fel. Ez az intézetek kom-
petenciája, négy intézete van az RKK-nak, amelyek nagyon önállóak.

 
És mi sem bizonyítja ez jobban, mint hogy működnek. Jól működnek?
 
Jól működnek. Nem könnyen működnek, mert az akadémikusok még most is „csodabogár-

nak” tekintik ezt az alakulatot, és ez a finanszírozásban hátrányos.
 
Miért tekintik „csodabogárnak”?
 
Hát „csodabogár”, mert nem egy helyen van, mert nem egy diszciplínát művel.
 
Beszélhetünk egy picit a pécsi évekről? A professzor úr a Természettudományi Kar és azon belül a földrajzi  

tanszékek szervezésében jelentős szerepet vállalt. Miért „hagyta el” Pécset?

Elhagytam, de Pécs nagyon kedves városom maradt. Az egyetlen hely ahol éltem is. Debre-
cenbe is jártam tanítani, laktam Montpellierben két évig, Los Angelesben egy másikat. De ahol iga-
zán éltem, úgy érzem, az Pécs volt ebben az időszakban. Én 53 évesen alapítottam meg a Regionális 
Kutatások Központját 1983-ban, hivatalosan 1984. január 1-e volt a munka kezdete. Én akkor azt 
mondtam, hogy ezt 60 éves koromig csinálom és akkor onnan visszavonulok. Ezt be is tartottam, 
többek meglepetésére talán,  60  éves  koromban visszavonultam a menedzseléstől.  Úgy éreztem, 
hogy ezek az évek már az összegezés, ha tetszik a bölcsesség évei és nem a menedzselés, a szerve-
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zetépítés évei. Utódaim pedig igazán kitűnően tudták ezt csinálni. A Pécsről való visszavonulásom 
egybeesett azzal, hogy befejeztem a Regionális Kutatások Központja ottani vezetését és a munkát 
itt folytattam tovább az intézetnek, a központnak a Budapesti Osztályán. Akkor már tanítani sem 
jártam Pécsre. Egy véletlen volt, hogy az ELTE-re a szociológusok invitáltak, hogy tartsak ott órá-
kat és aztán ebből lett ugye az egyetemi tanárság. 60 éves koromban, hát pontosan 61. évemben 
voltam, amikor onnan is visszavonultam.

 
Az ELTE Szociológia Tanszéken?
 
Ott tulajdonképpen nem szociológiát oktattam, hanem – ezt már Pécsett is kezdeményeztük – 

egy posztgraduális kurzust település- és területfejlesztők számára. Akkor nagyon sok új ember ke-
rült be az önkormányzatokba. A polgármesterek új szerepet kaptak a területfejlesztésben és meg 
akarták tanulni. Volt már egy diplomájuk, de ezzel meg akartak ismerkedni. Ez a nyolc év, amíg taní-
tottam a Szociológiai Intézetben, gyakorlatilag ezt a posztgraduális kurzust jelentette.

 
Vannak élmények, tanítványok?
 
Azért az van bőven.
 
Meséljen nekünk professzor úr, kérem!
 
Nagyon sok tanítványom – sok száz, vagy sok ezer – nem volt végeredményben, mert nem fő-

hívatásként csináltam. De mindig sok jó élményem volt. A Debreceni Egyetemen tulajdonképpen a 
földrajzi professzorok valamennyije a tanítványom volt, abban a hét évben járt oda majdnem mind-
egyik – de még történész professzorok is –, amikor ott tanítottam. A 75. születésnapomat is megül-
ték, ami nagyon jól esett, mert majdnem negyven éve eljöttem onnan. És akkor jöttek ezek a már 
öreg, nyugdíjt súroló tanítványok, akik közül nagyon sokkal folyamatos kapcsolatom volt. Most már 
a gyerekeik jönnek hozzám a kézirataikkal és ez megint jóleső érzés. Aztán voltak amolyan „fél-ta-
nítványok”, akik nem egyetemre jártak hozzám, de valahogy a munka kapcsán, mint fiatal kolléga, 
kvázi tanítvány szerepben voltak. Sok ilyen volt, és a világ minden részén vannak ilyenek.

 
Tehát a volt munkatársak és tanítványok között rengeteg van aki most barátként funkcionál?
 
Igen. Ez a legszebb élményem, a baráti hűség sok jelével találkozni, igen.
 
Enyedi György, a professzor, a tudós mit tart a legelőnyösebb emberi tulajdonságának?
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Hát mondhatnám, hogy részben a rossz tulajdonságaimat. Ami elég meglepő. Szóval egy sike-
res kutatónak nem csak erényei kell, hogy legyenek, hanem bizonyos rossz tulajdonságai. Bizonyos 
fokig monomániás. Mániákusan ragaszkodnia kell a témájához, amivel foglalkozik. Ehhez egy na-
gyon megértő és türelmes családi háttér is kell. Hogy jó tulajdonságaimnak mit tartok? Én nem 
óhajtom magam valamiféle angyalnak lefesteni, nem is vagyok az. Talán a kíváncsiság. Azért a kí-
váncsiság, mert a kíváncsiság kielégítéséért sok munkát vagyok hajlandó áldozni. Ha voltak formális 
sikereim, hát voltak, én soha nem azokat kerestem. Valamit azért akartam megcsinálni, mert rop-
pantul érdekelt. És azt hiszem, hogy ez a kíváncsiság az egyik legfőbb tulajdonságom. Azt hiszem, 
hogy jó barát is tudok lenni, kellemetlen ellenség is tudok lenni, mert nem közömbös az egyénisé-
gem, markáns. Valaki szereti, valaki nem szereti. Kész, természetes. A barátságot én is megbecsü-
löm, igenis hű tudok lenni a barátságban.

 
A legelőnytelenebbnek, Ön szerint?
 
Hát én nagyon meg vagyok magammal. Nem tudom, nyílván van bőven. Tudja a helyzet az, 

hogy nem mindig tűröm elég türelemmel az ügyeskedéseket, nem kedvelem a buta embereket, akik 
karriert csinálnak, és nem volt mindig elég bölcsességem, hogy ezen egy kézlegyintéssel túl legyek, 
tehát megbánthattam embereket. De én azt hiszem, hogy mindenki erényekből és hibákból van ösz-
szeszőve. Én úgy érzem, hogy erényem a kíváncsiság és az a nagy munkabírás, amivel a kíváncsisá-
gomat megpróbálom kielégíteni.

 
Ez a türelmetlenség esetleg volt, hogy hátrányosan, negatívan csapódott vissza a pálya szempontjából?
 
Lehet, nem tudom. Nem vagyok sérelem-fölíró ember. Én úgy érzem, hogy a képességeimnek 

megfelelően teljesítettem a pályámat, ennél szebb dolog nincs, azt csináltam, ami érdekelt. És a si-
kerben formális jogokat, formális elismeréseket is kaptam. Amiről keveset beszéltem, de nekem hal-
latlan élmény volt, az a Nemzetközi Földrajzi Unióban betöltött munkám, pályám. Nagy élmény 
volt, hogy abban az időben járhattam be a világot, amikor ez roppant nehéz volt és közben a szak-
mámat műveltem, a munkámat teljesíthettem. A kíváncsiságom az egész világra kiterjedt és az meg-
becsülés, hogy megbíztak feladatokkal. 12 évig vezettem az Unió Falusi Fejlesztési Bizottságát, és 
hihetetlen, hogy mennyi élményt szereztem. 1971-ben a Nemzetközi Földrajzi Unió első regionális 
kongresszusát rendezte. Négyévente voltak a Földrajzi Világkongresszusok, és 1971 óta a két éves 
közbeeső periódusban egy régiónak a vizsgálata kerül sorra. Úgy érzem, az egyik első sikerem volt, 
hogy a legelső ilyen Regionális Kongresszust 1971-ben sikerült Pestre hozni, a közép-európai tér-
ségbe, ami nagyon nagy érdeklődést váltott ki, sokak számára ez egy ismeretlen hely volt. Akkor én 
voltam az Unió Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke. 1972-ben pedig a Montreáli Világkongresz-
szuson bíztak meg azzal, hogy a világ falusi fejlesztési – rural development – bizottságát szervez-
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zem meg, legyek az elnöke. Az Uniónak ezek a bizottságai egy konkrét munkaprogram alapján, álta-
lában nyolc évig működtek és valamilyen összegező jelentést írtak a karsztmorfológiáról, az óceán-
partok változásáról, ami éppen a téma. Szóval megalakult a Falusi Fejlesztési Bizottság, és ennek az 
volt a hipotézise, hogy a falusi térségeken belül vannak olyan dinamikus elemek, amelyekre regioná-
lis fejlődést lehet alapozni. Nem egyszerűen élelmiszerszolgáltató vagy nyersanyag-szolgáltató, nem 
csak a városnak alárendelt. Amit most vidékfejlesztésnek hívnak, az már néhány évtizeddel ezelőtt 
megfogalmazódott. A falu nem csak egy passzív befogadója volt a városi hatásoknak. Ez nagyon 
sok érdekes terepmunkát is hozott, bár meg kell valljam, hogy egy yoruba fűkunyhóban aludván 
Dél-Nigériában néha eszembe jutott, hogy a turistaföldrajz talán jobban jött volna, mint specializá-
ció, a Copacabanan talán kellemesebb lett volna üdülni. Borzalmasan érdekes volt, több publikációt 
is hozott ez, és ismeretséget szélesebb körökben. A Nemzetközi Földrajzi Unióval való együttmű-
ködés két okból volt nagyon fontos a számomra. Egyrészt akkor még nem volt számunkra Európai 
Unió, nem voltunk tagjai az Európai Tudományos Tanácsnak, tehát egy nagyon fontos nemzetközi 
kapcsolattartó szerep volt. A másik pedig, hogy fejlődő országokkal lehetett kapcsolatba lépni, mert 
ugye gyakorlatilag az európai tudományos körök érdeklődési területe Európa, Észak-Amerika, na-
gyon kevesen lép lépnek ki ezen kívül, talán még Kína felé van érdeklődés. Ez is egy történet, hogy 
hogyan jutottam Kínába először. Az ENSZ egyetemnek a területfejlesztési szakértőjeként, ami To-
kióban működik, és amely egyetemi intézménynek az igazgatója egy német geográfus, Walter Mans-
hard volt, aki szintén nagyon sokat segített nekem. (A mostani elnöke egy holland geográfus, van 
Ginkel, aki korábban Utrechtben volt rektor.) Tényleg a világra nyílhatott a kapcsolat, amit egy geo-
gráfusnak nem kell magyarázni, mekkora érdekesség. 1984-ben pedig az Unió alelnökének válasz-
tottak, ami úgy érzem, hogy jó elismerés volt, kétségkívül. Ez 8 évig tartott, 1992-ig. Ez megint ku-
tatási  lehetőséget  adott  a számomra,  hiszen egy alelnök,  bizottsági  elnök is  diszponál  bizonyos 
anyagi források fölött, utazásokat, kutatásokat finanszírozhatott belőle. Ez 1992-ben zárult le és én 
úgy érzem, hogy a Földrajzi Unió sokat jelentett számomra. Nagyon sajnálom, hogy megcsappant 
velük a kapcsolat. A magyar geográfusok kevésbé keresik a kapcsolatot, alig vannak jelen, Szegedről 
Mezősi Gábor, Keveiné Bárány Ilona. Alig van kapcsolat, pedig hát a Földrajzi Unió nagyon fontos 
nemzetközi kapcsolatrendszere lehetne a geográfusoknak. Talán jobban érdeklődnek más lehetősé-
gek, az Uniós pályázatok vagy más erőforrások iránt, de örülnék, hogyha a Földrajzi Társaság meg-
erősítené ezt a kapcsolatrendszert. Két évvel ezelőtt Glasgowban volt a Földrajzi Világkongresszus, 
amin részt vettem. Előtte volt egy súlyos műtétem, szinte lepedőben szállítattam el oda magamat. 
De nagyon örülök, hogy 1960 óta mindegyik Földrajzi  Világkongresszuson ott  voltam, anélkül, 
hogy itthoni anyagi terheket jelentett volna, mivel ezt a Földrajzi Unió finanszírozta. Tehát sok ku-
tatási lehetőség nyílt, és nagyon sok jó barátra tettem szert, a világ legkülönbözőbb részein. És a 
meghívások egy része azért ebből adódott, természetesen. Mondtam, hogy első rendben francia és 
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amerikai  egyetemeken tanítottam, de hát  hosszabb-rövidebb időre másutt  is.  Mondjuk ez a  két 
nyelv, amelyen írni is tudok, de azért elég sok nyelvvel megvagyok, hogy így mondjam. Első a latin 
volt.

 
Egy yoruba fűkunyhóban való alvás inkább kuriózum jellegű volt, vagy volt-e effektíve saját vagy a magyaror-

szági kutatások szempontjából haszna is?
 
Nem volt közvetlenül a magyarországi kutatás szempontjából haszna, de az mindig nagyon jó, 

ha az ember el tudja a maga témáját helyezni a világ rendszerében. A fejlődő országokat illetően 
rengeteg kérdés fogalmazódik meg az emberben. Például, hogy végeredményben hol válik ketté az 
útjuk, hol szakadnak szét. A gyorsan emelkedő gazdaságok hol hagyják el a fejlődő ország szintjét, 
milyen ponton. Afrika süllyed, majdnem az egésze, ugyanakkor Kelet-Ázsia pedig gyorsan emelke-
dik. Említettem hogy, jártam Kínában, hatszor, nagyon eltérő időkben. Először az ENSZ egyetem 
szakértőjeként, amikor még nem is igen volt magyar-kínai kapcsolat, még kék zubbonyban jártak, 
de Mao elnök már szerencsére elhalálozott addigra. Tulajdonképpen ezt nehéz elmondani, de az 
ember a világ minden pontját magyar szemmel nézve jobban el tudja magát helyezni. A nagy érde-
kesség nyilván az volt, hogy a yoruba faluban a vándorló földművelést az ember nem csak olvasta, 
hanem megtapasztalta. Megtapasztalhatta azt is, hogy egy nem szerves modernizálódás, tehát ami-
kor bevezetik az ültetvényes gazdálkodást egy vándorló földművelés rendszerébe, micsoda kataszt-
rófákat hoz. Ökológiai jellegűt is, de ugyanakkor bevezette az éhséget is Afrikában. Abban a közeg-
ben, amely korábban fönntartotta magát – ugyan természeti nép szinten, de fönntartotta magát – 
most kirekesztődött egy sor élelem- és erőforrás. Ez a yoruba falu tapasztalata. Az egyetlen hely, 
ahol örültem, hogy épségben el tudok onnan utazni,  az a lagosi Murtala Mohammed repülőtér. 
Több órán keresztül megvesztegettem mindenkit, hogy valahogy följussak a svájci repülőgépre.

Tehát voltak azért veszélyes szituációk.

Ó, hát persze, hogy volt, nagyon sok volt.

Professzor úr villantja föl a Föld különböző helyeit, hallottunk már Delhiről, Los Angelesről, Montreálról.  
Tulajdonképpen ez egy nagyon jó dolog, hogy sokfelé van lehetőség elmenni, sok helyet megismerni. A geográfus  
szakmának véleményem szerint akár egy előnye is lehet ez. Mit gondol erről?

 
Hát ez egy gyönyörű szakma, persze. Más vagyonokat fizet ezért, mi meg dolgozunk.
 
Az utazások során van valami olyan élmény, ami tanulságos lehet?
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Hát persze, minden út tanulságos, ha tetszik. Itt most az öregember bölcsességeit nemigen 
tudnám megfogalmazni, mert nagyon különbözőek. Azt hiszem az egyik dolog, ha valaki geográ-
fusként utazik, akkor vegye teljesen természetesen, hogy a világ sokszínű, nem csak a környezete, 
de az emberek is. Tehát a civilizációk különbözőek, divattá vált a civilizációk harca kifejezés. Ezt 
nem nagyon akceptálom, hanem egyszerűen most szembesül vele a világ, hogy a civilizációk külön-
bözőek. Én évtizedeken keresztül evvel szembesültem és megtanultam valamennyit tisztelni. Nem 
szabad megszegni a helybéli szokásokat, amik nekünk furcsák talán, de meg van a maguk gyökere. 
Egyetlen civilizációs szokást nem tudtam akceptálni. Közép-Ázsiában, a mongol jurtákban, a ku-
miszt még megittam, de amikor mint díszvendégnek a birka szemét odaadták, azt valahogy odébb 
ping-pongoztam. Ez volt az egyetlen szokás, amit megsértettem. De amúgy hihetetlen sokszínű a 
világ és alapjában az emberek jók.

 
Ugyan a származás, mint beszéltünk már róla alapvetően kárpát-medencei, és Enyedi György professzor lo-

kálpatrióta, volt-e a világnak egy része, ami megfogta és picit is elgondolkozott, hogy esetlegesen ha nem Magyaror-
szágon élne, akkor ott. Ha volt ilyen, hol és miért?

 
Tibet nagyon megfogott, de ott kevés letelepedési hajlamom lett volna. Ahol nagyon szeretek 

lenni az Franciaország, én nagyon gyakran járok Párizsba a mai napig, UNESCO projektet vezetek 
most is. Van egy UNESCO projekt aminek az a címe, hogy a történelmi belvárosok átalakulásának 
társadalmi problémái. Ebben szerepel Budapest, de kiszélesítettük Közép-Európára, továbbá emel-
kedő nagyvárosok is a vizsgálati területek közé tartoznak, mint Mexikóváros vagy Peking. Párizsban 
borzalmasan szeretek lenni és otthon vagyok, de a francia társadalom nem befogadó közeg. Nem 
biztos, hogy jól érezném magam. Ha valami módon kényszer-emigráns lettem volna, akkor Dél-Ka-
liforniát választanám, mert az egy nagyon befogadó közeg, és a klímája kellemes. Életemben hat te-
lem volt télikabát nélkül, kettő Kaliforniában, kettő Dél-Franciaországban, kettő meg Pesten, mert 
ellopták 1946-ban és nem volt pénzem, hogy vegyek egy újat akkor.

Egy picit komolyabb, illetve más jellegű témára szeretnék még rákérdezni. Ez a geográfia jelenlegi helyzete,  
magyar geográfia, geográfus iskolák. Enyedi György professzor úr, mit tart a magyar geográfia talán legnagyobb eré-
nyének?

 
Növekszik a sokszínűsége. Említettem már, hogy fiatal geográfus koromban nagyon kevesen 

voltunk. Mindössze néhány kis tanszék volt. Növekszik a sokszínűsége, részben annak köszönhető-
en, hogy jóval több az érdeklődő, jóval több a hallgató is. A tanszékek nőttek, a földrajzi intézetek 
megerősödtek, olyan helyen is létrejöttek – például Pécsett –, ahol egy kis főiskolai tanszékből egy 
elég jelentős méretű földrajzi intézmény lett. És ez lehetővé teszi, hogy sokszínűbb legyen. Egy kis 
országban nem lehet művelni valamennyi földrajzi iskolát. Vannak olyan angolszász kutatási irány-
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zatok, amelyek nem nagyon voltak itt jelen. Például a magatartástudományi irányzat – nem biztos, 
hogy ez a helyes magyar fordítás – nem létezett, nem volt jelen. A kulturális földrajz nemigen volt 
jelen. Mindenképpen erény, hogy ezek kezdenek megjelenni, szélesedik a paletta. Másik erénye talán, 
hogy jó értelemben képes nagytájban gondolkozni, tehát – nem valaminő egyszerűen trianoni ke-
sergés alapján – a Kárpát-medencében is gondolkozik, nagytájban is gondolkozik. Ezt azért tartom 
fontosnak, mert az európai integráció nagytájakban lassacskán kezd összeállni. Ez is mindenképpen 
egy erénye. Ha nézem a földrajzi publikációkat, sajnálom, hogy a Földrajzi Közlemények már csak 
hébe-hóba jelenik meg és évente egyszer, pedig hát publikációk meg a gyakoriság fontos lenne a fo-
lyóiratoknak. A Földrajztudományi Kutatóintézet is több fajta kötetet ad ki és támogat, ha a keres-
kedelmi kiadókat nem érdekli, akkor kiadják. A sokszínűség fontos. A természeti földrajz is egyre 
szélesebb palettát fed le, nyilvánvalóan érdekli a környezet állapota. Korábban erősen a geomorfo-
lógia uralkodott. Többszínű ebből a szempontból is, és ezért jobban érintkezik más diszciplínákkal 
is, kevésbé van bezárva. Maga az örvendetes, hogy a földrajzosok nagy része azért a pályája során – 
mondjuk, amikor specializálódik – más természettudományos tárgyakkal, más társadalomtudományi 
témákkal is gazdagodik. Az egyik elsajátítja a szociológiát, a másik a gazdasági matematikát, és a 
harmadik a talajkémiát. Ez is erősíti a geográfiának ezt a sokoldalúságát. És egy valamit megtarthat 
magánnak, a szintézist. Mert végül is a tájat darabokra bontjuk, a társadalmat darabokra bontjuk a 
vizsgálatoknál, de az élet benne együtt folyik. A tájban egyszerre zajlanak le a természeti folyamatok 
és a benne működő társadalom élete. A geográfiának mindig megmaradhat ez a feladata, hogy szin-
tézisbe hozhatja, és ez azért fontos. Ez a szintézis, ez a térlátásmód egy nagy erény és ezt a nagyon 
régi diszciplínát, ez a nagyon régi tudományt a görögök óta létező tudományt modern szereppel is 
felruházza.

 
Ön szerint van-e nagy hiányossága a geográfiának?
 
Hiányok mindig vannak. Erre most nem tudnék mit mondani. Nem tudnám azt mondani, 

hogy ezt vagy azt az ágazatot jobban műveljék. Végeredményben most az a helyzet,  hogy több 
szempontból generációváltás folyik. Az egyik szempont az, hogy az utánam jövő korosztály is már 
kimenőben van, és én úgy érzem, hogy egy még kevésbé vezető szerepet betöltő generáció van, a 
40-esek. A 30-asoknak nagyon jó a minőségük, én nagyon sokat várok a most fölnövő generációk-
tól, mert sokkal nagyobb a nemzetközi tapasztalatuk már, sokkal jobbak a kutatási feltételeik, mint a 
korábbi generációknak. A másik szempont pedig amit nagyon-nagyon jónak tartok, a doktori isko-
lák létrejötte. Hiszen korábban az egyetemi, úgynevezett kis doktorátus, de a kandidátusi cím is, te-
hát ezek a tudományos fokozatok valójában eléggé egyéni képzés, egyéni alapon, egy témavezető, 
egy személy alapján folytak, a doktori iskolák pedig műhelyek. Egyik jobb, másik rosszabb, ilyen az 
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élet. De ez a generációváltás engem optimizmussal tölt el, úgyhogy nem tudok hiányt vagy rosszat 
mondani azzal együtt, hogy pályát kell adni az emelkedő, tehetséges fiataloknak. Én azt hiszem meg 
tudják kapni.

Ez a fejlődés egyik lehetséges iránya?
 
Igen, igen. Most egy újabb generációváltás következik, igen.
 
A modern földrajztudomány vagy geográfia legfontosabb kérdéseiben van-e különbség magyar szinten és nem-

zetközi szinten?
 
Nemigen. Érthető, hogy a sarkköri jégolvadás minket kutatási szempontból kevésbé érdekel. 

A fő kérdéseket megfogalmazzuk. Az egyik ilyen a környezet állapota, amely természeti és gazdasá-
gi földrajzi vizsgálatokat is összehoz. Ez nem ugyanúgy jelentkezik talán Észak-Amerikában, mint 
Magyarországon. Ez az egyik első számú kérdés. Vagy kétségkívül ilyen kérdés lehet a magam szű-
kebb szakterületét nézve most, a városnövekedés jövője. A városnövekedés, főképp a nagyvárosok 
növekedése gyors tempót vett fel, a városok, a nagyvárosok eloszlásának súlypontja pedig olyan 
mértékben helyeződik Európán kívüli térségekbe, hogy kérdéseket vet fel arra nézve, hogy milyen 
hatást gyakorol a világgazdaság egészére. Ez is egy nagy kérdés. Ebben mi is részt veszünk a ma-
gunk jóval kisebb városnövekedésével, vagy a Budapestével. Kérdés, hogy ebben az összefüggő glo-
bális világban például a városhálózat milyen szerepű. Növekedhet-e, meddig növekedhet, mi a hatá-
ra a növekedésnek, a környezeti hatáshalmozódás kérdése, de a társadalmi nyavalyák is halmozód-
nak a nagyvárosokban, a biztonság aláásódik. Szóval azt hiszem, hogy ezek a nagy alapvető kérdé-
sek hazánkra is érvényesek, leszámítva, hogy vannak speciális kérdések Magyarország esetében, és a 
világ minden részének esetében. Mondjuk a nemzetállami határváltozások kérdése nem vetődik föl 
a világ több részén, például.

 
Kijelenthető tehát, hogy a magyar geográfia és a nemzetközi geográfia egy párhuzamos fejlődési pályát fut be?
 
Egy összefüggő pályát, jobb, ha nem is párhuzamosnak hívjuk, hanem összefüggőnek.
 
Kiket tart a mai magyar geográfiában olyan prominens képviselőknek, akik befolyásolni tudják a geográfia  

fejlődését?
 
Hát ebben azért vagyok habozó, mert ugye azért elmúlt húsz évemet mégis a regionális tudo-

mányban töltöttem el. Nyilvánvalóan elsősorban azok tudják befolyásolni, akik valaminő irányító 
szerepet ebben betöltenek. Az irányító szerep különböző jellegű lehet, lehet technikai vagy admi-
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nisztratív jellegű, lehet valaki intézeti igazgató, és lehet úgy irányító szerepe valakinek, hogy sok ta-
nítványa van. Én nem szívesen neveznék meg neveket, mert biztos igazságtalan lennék, egyiket job-
ban ismerem, másikat kevésbé.

 
Elsősorban arra gondolok – talán rossz volt a megfogalmazás –, hogy bizonyos tudományokban mennyire le-

het hangsúlyos a politika, mennyire lehetnek hangsúlyosak a regionális kutatások, mennyire lehetnek hangsúlyosak  
az egyetemi műhelyek?

 
Igen, a geográfiát illetően úgy vélem, hogy a földrajztudomány művelésében az egyetemi mű-

helyek minőségétől nagyon sok függ. Elsőrendű az egyetem, a doktori iskolák is ott vannak, példá-
ul. Mert magát a geográfiát első rendben ott művelik, mert alkalmazhatják. Egy idegenforgalmi vál-
lalkozás is alkalmaz geográfust, de az nem a geográfiát fogja művelni és fejleszteni. Az egyetemi ku-
tatóhelyek az első rendű fontosságúak, és vannak még főhivatású kutatóhelyek, egy egyetemi kuta-
tócsoport, vagy Akadémia által támogatott kutatócsoport, a Földrajztudományi Kutatóintézet. Min-
denekelőtt ezek a főhivatású munkahelyek vagy kutatóhelyek azok, ahonnan első rendben a földrajz, 
mint tudomány művelését várhatjuk.

 
És az ön meglátása szerint a mai magyar geográfiai felsőoktatás meg tud felelni ezeknek a kihívásoknak?
 
Nem ismerem eléggé. Ismerek egy-két embert, de nem tudom, mit tanít. Azt tudom, hogy 

mindenhol panaszolják – joggal –, hogy az egyetemi rendszer a tömegoktatásra nem készült föl. 
Hát persze, hogy nem. Hirtelen megnőtt a hallgatói létszám, de azon belül a tehetséges hallgatók 
száma ugyanannyi maradt, mint korábban. Ez törvényszerű. A tömegoktatásra nem készültek fel. 
Vannak most egyetemi reformok, amelyek rengeteg érzelmet korbácsolnak föl. Ezek annyiból elke-
rülhetetlenek – anélkül, hogy én meg tudnám ítélni, hogy melyik technikai megoldás volna jó vagy 
rossz –, hogy ha az egyetem tömegoktatássá válik, akkor el kell választani tőle a tömegoktatást, te-
hát ezt az alsó szintet, a bachelor szintet, amelyre nem találtak magyar nevet. Bachelor, azaz érettsé-
gi. A bachelor szintet azért találták föl Amerikában, mert a középiskola végén gyakorlatilag nem 
kapnak egy olyan képesítést, amivel már igazi felsőfokú tanulmányokat folytathatnak. Ezért beiktat-
ták a College-ot, az alegyetemet, ha úgy tetszik, amit majd itt is próbálnak megvalósítani. A valódi 
egyetemi oktatást ezzel nem volna szabad nagyon megterhelni. Az egyetemi oktatás a diplomáért, 
majd a fokozatért folyik és ennek személyesebbnek is kell lenni. Én úgy érzem, hogy nem lehet csak 
300 teszt kijavításával valamiféle vizsgát alkalmazni, mert akkor statisztikai képet kapunk csak az 
emberről. Ebben a földrajzi oktatás azt hiszem – valamennyi felsőfokú oktatási intézménnyel együtt 
– most azt az átmenetet kell, hogy megszenvedje, amíg a tömegoktatást elválasztják a valódi felső-
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oktatástól. A tömegoktatást elvégzőknek meg előbb-utóbb látniuk kell, hogy ezzel ők nem felsőfo-
kú, igazi felsőfokú képesítést szereztek, hanem esetleg egy áruház cipőosztályát fogják vele vezetni, 
nem a korábbi diplomás posztokra jogosultak.

 
Kis útravalónak, Enyedi György professzor mit ajánlana a figyelmébe az újabb nemzedékeknek? Figyelmez-

zenek a hagyományokra, próbálják magukévá tenni? Olyan erények, vagy olyan mozgatórugók ezek, amiket min-
denképpen tovább kell vinni ahhoz, hogy a jövő nemzedékei is eredményesek lehessenek, újat mutathassanak?

 
Igen, hát ugye a világ gyorsan változik. Azt üzenném, ha tetszik, az unokautódoknak, hogy 

tiszteljék a hagyományokat és haladják túl. Tiszteljék, de úgy, hogy ne vessék el, ha úgy vélik, hogy 
az új jelenségek, vagy az általuk újnak vélt jelenségek nem igazolják ezeket. De nagyon érdemes 
megismerni a hagyományokat, már csak azért is, hogy elkerüljük a spanyolviasz felfedezését. Most 
olyan nagy tömegű a nemzetközi szakirodalom, amit még az Interneten megtalálható információ is 
kiegészít, hogyha megnéz egy tanulmányt, az elmúlt öt évet idézi és amit korábban esetleg írtak, ar-
ról  már nem is  vesz tudomást.  Mint mondtam egyszer gonoszul  egy fiatalabb tanítványomnak, 
hogy a sok olvasás, sok felfedezéstől fosztja meg az embert, ez kétségtelen, de érdemes azért az új 
tudásunkat egy meglévő tudásanyag ismerete után megfogalmazni. Ne fedezzük föl azt, amit már 
felfedeztek gyakorta. Gyakran találtam már olyan lelkes fölfedezést, amit már harminc éve megírtak, 
csak nem olvasta el. Ismerjük el, hogy a geográfia nem most pottyant az égből, a magyar geográfia 
az első alapítói közé tartozott 1871-ben a nemzetközi kooperációnak. Még nem nevezték Földrajzi 
Uniónak, de gyakorlatilag a Földrajzi Kongresszusok alapítója volt. Merjen tovább túllépni rajta az 
új generáció, mert mindig új jelenségeket kell, hogy vizsgáljon, de azért tudja meg, hogy min lép túl. 
Ne csak lépjen.

 
Professzor úr, nemzetközi összehasonlításban is tud talán képet formálni a magyar geográfus felsőoktatásról,  

van-e visszhangja? Ismerik-e, elismerik-e?
 
Van persze, de ez mindig a személyektől is függ. Én sok élményemet idéztem. Nekem nem a 

francia felsőoktatással volt kapcsolatom, hanem XYZ professzorokkal, egyik vagy másik műhellyel. 
Nem az amerikai felsőoktatást értékeltem – mert az rendkívül sokszínű, és én jobb helyeken taní-
tottam, a Columbián, a Chicagóban vagy Los Angelesben – hanem azokat a műhelyeket ahol jár-
tam. Miért mentem oda? Mert tudtam, hogy ott jók az emberek. Miért hívtak oda? Mert gondolták, 
hogy valamit tudok mondani. Tehát rendkívüli mértékben függ ez azoktól, akik ezt a felsőoktatást 
művelik, azok minőségétől, nemzetközi kapcsolataitól. Nem kell félni, sőt muszáj összemérni ma-
gunkat a nemzetközi porondon és ez „kifizetődik”, mert akkor ismerik meg az embert. A magyar 
geográfiát,  megismerhetik  egy-egy  rendezvényről,  kiadványokról,  de  megbecsülni  a  nemzetközi 
színvonalú geográfusokról fogják. 
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Ha Enyedi György professzor úr megjelölhetne a magyar geográfia továbbfejlődésében irányt prioritásként, ak-
kor mit jelölne meg, illetve mi az, ami ön szerint talán most egy picit túl hangsúlyos, nem kellene ennyit ráfordítani?

 
Én ilyet nem mernék mondani. Mert hiszen a magam ízlését mondhatom, de sokfajta irány és 

ízlés  van.  Divatok  lecsillapodhatnak,  újak  emelkedhetnek,  új  problémák  megfogalmazódhatnak. 
Nincs ilyen tanácsom, én úgy érzem, hogy az utódoknak van annyi esze, hogy kiválassza magának a 
jó utat és a sikeres utat.

 
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
 
Én köszönöm, hogy érdeklődött.

A továbbiakban Enyedi György professzor körbevezetett a dolgozószobájában.
 

Ez itt a kuckóm, ahol már hosszú ideje működök. Hát a könyveknek csak egy része van itt. 
Szomorú, de a gardróbszekrények is tele vannak könyvekkel, azokat nem tudom kirakni. Persze a 80 
százalékát soha kézbe nem veszem már. 

 
Tematikusan vannak rendezve?
 
Nincsenek rendezve, legyünk őszinték, összehányva vannak tematikusan, igen. A fölső polcon 

regionálisak vannak, kontinensek, kontinensrészek szerint. Hát csak egy része van itt. Újabban hor-
dok be belőlük a Földrajzi Kutató könyvtárába, hogy a hálás utókor böngészhessen valamit.

 
Ha így pár szóban fel lehetne villantani dolgokat, mondja el kérem, mire a legbüszkébb az elmúlt 45 év tudo-

mányos pályafutás időszakából?
 
Megelégedettséget érzek, nem büszkeséget. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy eredeti ötlet volt 

a városnövekedésnek a ciklikus jellegével foglalkozni, ami nem annyira ismert talán hazánkban. „A 
városnövekedés szakaszai”, egy kis füzetecske, még 1988-ban jelent meg itthon. Ezt a nemzetközi 
porondon jobban kifejtettem. Úgy érzem, hogy talán ez egy elég eredeti gondolat, eredmény volt és 
ezt még folytatom tovább. A büszkeség nem jó szó, bizonyos fajta elégedettség.
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Ebben az irányvonalban fog megszületni a következő mű is?
 
 Hát, ha megszületik. Most már csak feltételes módban beszél az ember ebben az életkorban. 

Csak lassan dolgozik. Igen, ezt szeretném, egy összegezést a városi világról.
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