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1. INTRODUCTION

In our days, the different forms of  health tourism play an increasing role in today’s tourism 
industry and in the economic performance of  numerous countries  (AUBERT-BERKI 2007). During 
the last decade in which health tourism significantly developed, the most dynamic development is 
experienced in the area of  wellness tourism both in domestic and international relations. Such gen-
eral trends as the strengthening of  individualisation, demographic change, the increasing social role 
of  women, spiritualisation or the spread of  civilisation diseases and the re-evaluation of  healthy 
lifestyle initiated the social framework for wellness services and products (FRIEDL 2007,  ZSIGMOND 
2007). According to the professionals of  different disciplines, due to the changes in society and the 
favourable economic performance of  the industry the wellness market will be the most dynamically 
developing branch of  tourism and economy of  the future as well. 

From the middle of  the 1990s a significant realignment process started in the world market 
of  health tourism, due to which the demand volume of  wellness tourism by today grew two times 
the turnover of  the traditional health and thermal tourism. As the result of  the last 15 year’s “well-
ness boom” the number of  service providers in numerous countries (Germany, Austria, USA) grew 
tenfold adequate to the altered expectations, providing new services, products and complex well-
ness tourism products. Recently the countries with most significant wellness supply and turnover 
are found in Europe, North America and South-East-Asia where there are considerable differences 
between the features of  the provided services, the social basis and notion for requisition (RÁTZ T. 
2004, KISS K. - TÖRÖK P. 2001). The market processes, experienced in these tourism markets, Hun-
gary has to comply with as well because on the one hand the population of  the upper mentioned 
countries mean the most important international guests for the domestic health tourism service 
providers and, on the other hand, Hungary was, and will be, traditionally one of  the main actors of  
the international health tourism market. For this, it disposes resources for a unique façade and mar-
ket advantage of  which more wide and effective utilisation became more and more important, due 
to the cumulative domestic interest and the competitor European, dynamically developing, health 
tourism markets. 
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2. THE POSITION OF HEALTH TOURISM IN HUNGARY 

In Hungary there are more than 200 such settlements in which’ tourism supply the health 
and/or wellness services and products are present in a determining calibre. Based on the size and 
expansion of  their guests there are settlements with international, regional and local importance 
concerning their health tourism attractions. The tourism significance of  settlements with interna-
tional health and/or wellness service providers is shown by their place in the rank of  the most visi-
ted Hungarian cities. In the rank of  the cities attracting domestic visitors our most famous spa citi-
es have very genteel positions: Hajdúszoboszló, Hévíz, Zalakaros and Bük. These settlements due 
to the significant increase of  their guest flow improved their positions compared to the latter years 
(in 2005, Hajdúszoboszló was 3rd, Zalakaros 10th in the same ranking). Compared to the previous 
year, among the cities with significant increase of  the guest flow, Siófok (+42 000 guest night), Sop-
ron (+53 000), Debrecen (+90 000) and Eger (+17 000) dispose, apart from their other attractions, 
a broadening health tourism supply as well.
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Table 1. The ranking of  the most visited Hungarian cities by foreign and domestic tourists 
in 2006 (number of  guest nights, 1000 person)

Domestic Foreign Total

1 Budapest (877) Budapest (5 235) Budapest (6 112)

2 Hajdúszoboszló (531) Hévíz (595) Hévíz (927)

3 Siófok (345) Bük (339) Hajdúszoboszló (823)

4 Sopron (338) Hajdúszoboszló (324) Siófok (669)

5 Hévíz (332) Siófok (291) Bük (533)

6 Debrecen (284) Zalakaros (282) Balatonfüred (431)

7 Zalakaros (258) Balatonfüred (138) Sopron (409)

8 Eger (226) Debrecen (115) Debrecen (399)

9 Szeged (213) Győr (112) Zalakaros (396)

10 Bük (194) Harkány (91) Eger (307)

Source: CSO/KSH 2006
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The increasing interest of  foreign tourists to Hungarian health resorts and service providers is 
demonstrated by that there is five rural cities (Hévíz, Bük, Hajdúszoboszló, Zalakaros, Harkány) 
with famous health spas in the top 10 most visited cities of  Hungary in 2006. Analysing the total 
guest flow registered in the domestic commercial accommodations we can state that almost all of  
the most  favourable  top ten cities  of  Hungary dispose an important  spa or  hotel  with health 
and/or wellness services. 

In the change of  the volume of  the domestic health tourism – either based on the most signi-
ficant rural spas or the research of  guest flow in wellness and curative hotels – in the latter period 
of  time a considerable increase was experienced (Figure 1.).

From 2001, after the slow increase characteristic to the beginning of  the researched period of  
time (in certain cases decrease or stagnation e.g. in the case of  Gyula, Sárvár, Harkány) due to the 
great scale state support and the connected investments and the factors strengthening health tou-
rism at that time, the number of  guests rose in a fast pace as a result of  which the number of  
guests, compared to 1996, tripled in the three most important settlements, (with the highest guest 
statistics) Hévíz, Hajdúszoboszló and Bük. Along these, a significant, year by year, guest number 
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Figure 1. Guest flow between 1996-2005 of  the most significant rural spas of  Hungary 
(number of  guests, 1000 person) 

Source: KSH Idegenforgalmi Statisztikai Évkönyv/CSO Tourism Statistical Almanac 1996-2003, Turisztikai 
Statisztikai Évkönyv/Tourism Statistical Almanac 2004, 2005
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increase was characteristic to Zalakaros and Kehidakustány. The demonstrated increase concerning 
guest flow was not characteristic to the whole country. Such a famous spa as Harkány with interna-
tional fame and significant amount of  investments could only raise at a minimum pace its guest 
numbers, and Gyula definitely lost its guest flow compared to the ten year earlier statistics. At both 
cities, the positive increase in their turnover in the last couple of  years, can be evaluated as an ad-
vantageous process. 

According to the statistics of  the CSO, in 2007, every 5th (20,7%) guest nights out of  the 
commercial  accommodations and almost every 3rd (29,5%) guest nights out of  the hotels were 
spent in health and wellness hotels. While on a national average, concerning commercial accommo-
dations, a 1,1% of  increase was registered compared to the preceding period of  time, concerning 
wellness hotels there was a 13,6% increase with a plus 82 000 guests than in 2006. This, compared 
to the preceding years’ trends, show a decreasing measure but out of  the commercial accommoda-
tions they still show the most dynamic increase. 

It can be seen from the data of  Table 2. that both the number of  guests and their guest nights 
increased, due to which the turnover tripled compared to the three years earlier statistics. Analysing 
the ratio of  foreign and domestic guests we can state that in the wellness hotles the domestic guests 
are determining, since more than 75% of  the guests and two thirds of  the guest nights was realised 
by domestic tourists in 2007, and these ratios were formulated in the latter years alike as well. Apart 
from the alteration of  the domestic guests The increase of  guests and guest nights as trends in the 
case of  the foreign tourists seems to be a promising tendency as well.

One of  the most dynamic branch of  tourism and the Hungarian economy as well is health 
tourism, which disposes of  further significant provisions and development potential. The macro 
economic importance and effectiveness of  curative and wellness tourism is shown by that every 
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Table 2. Guest flow of  domestic wellness hotels between 2004-2007

Wellness
hotels 

Foreign Domestic Total Foreign Domestic Total

Number of  guests 
(thousand)

Number of  guest nights
(thousand)

2004 39,5 115,9 155,4 171,5 241,3 413,0

2005 52,3 230,7 283 211,3 490,3 701,7

2006 108,6 399,5 508,1 372,5 882,3 1254,8

2007 131,0 459,0 590,0 396,0 1029,0 1425,0

2007/2004 + 332,1% + 396% + 379,6% + 230,9% + 426,4% + 302,6%
Source: CSO/KSH
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100  HUF  spent  by  the  guests  produces  167  HUF  supplementary  production  and  every  100 
workplaces in the industry generates 214 new ones. Between 2001-2006 the multiplicator or twis-
ting effect value of  the investments in health tourism was 270 billion HUF (KOCZISZKY 2004). Bet-
ween 2001-2003, the 30,9 billion HUF support of  the Széchenyi Plan generated the annual income 
of  the supported areas by 17 billion HUF by 2006, created 5267 new workplaces and contributed 
to the GDP increase by 176,6 billion HUF (MUNDRUCZÓ 2005).  According to the statistical data 
10,5% of  the domestic GDP is produced by tourism and its 20% by curative tourism. By the end 
of  2004 this ratio further increased due to the changes of  the statistical system (from 2004, well-
ness tourism appeared as independent category in the registry of  the Central Statistical Office). 
Hence, health tourism shares approximately 30% of  the domestic tourism and contributes to the 
GDP with 3%. 

According to economic and tourism experts, in the domestic economy of  the future decades 
health tourism based on thermal and curative waters should fulfil a more important role than at 
present. The development of  the curative and wellness tourism, conceptualised in the several natio-
nal, regional and local strategies and development programs as highlighted priority, is supported by 
numerous factors, international and national trends and the disposable aptitudes – both natural and 
social – as well:

1. The curative and wellness tourism disposes numerous advantages compared to other bran-
ches of  tourism:

• the negative effect of  seasonality prevails much less (while in 2006 there was a 
more than four times difference between the guest flow of  January and August in 
the commercial accommodations, than at wellness hotels it was 2,5, and concern-
ing curative hotels only slightly more than 2 times) (KSH/CSO), 

• the average length of  stay is longer (in 2007 the mean stay was 2,7 while in curative 
hotels 3,6 nights were registered) (KSH/CSO), 

• the capacity utilisation is better (in 2007 curative hotels registered 63,9% capacity 
utilisation  while  wellness  hotels  51%,  which  exceeded  the  national  average  of  
49,8%) (KSH/CSO),

• the expenditure is 30-35% higher than at other areas of  tourism (KSH/CSO).

2. The natural features of  Hungary from the point of  view of  tourism are excellent, their fu-
ture utilisation could be significantly broadened. After Japan, Iceland, Italy and France Hungary is 
the 5th most important country with curative and thermal water resources (GELLAI I. 2004). Under 
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80% of  the country there is a significant amount of  water with more than 30 Co temperature. They 
supply nearly 1300 thermal springs out of  which the qualified curative waters are 147 altogether 
(GELLAI I.  2004) which is utilised by 56 curative hotels and 70 qualified curative spas (OGYFI 
2008). Apart from the thermal and curative waters Hungary disposes of  such curative factors alre-
ady utilised as well in health tourism as curative cave, characteristic micro climates, curative mud 
and curative gas. 

3. A great advantage of  Hungarian health tourism is our several hundred years old spa culture 
and the fame and international familiarity of  our curative spas (KPMG 2002). It is part of  our spa 
culture that the Hungarian population willingly visits the curative and thermal spas in their free 
time, which is also well shown by the statistical data, according to which in 2006 out of  the five 
most visited domestic cities by Hungarians four definitely are spa cities (Hajdúszoboszló, Siófok, 
Hévíz, Zalakaros). Besides this it can be said about the Capital as well that its curative and thermal 
spas and hotels serves a significant amount of  turnover. 

4. In Hungary as well, similar to the international relations, the healthy lifestyle and the need 
for health preserving and also the demand for prevention activities and services significantly raise. 
(OLEF 2000, 2003, Hungarostudy 2002, 2005).

5. The demographic changes characteristic to the majority of  the developed world consider 
both Hungarian population and tourism as well at a great extent (e.g in Germany according to the 
forecasts by 2050 every second citizen will  be older than 55 years).  These alterations will sup-
posedly significantly raise the demand for the different preventive, curative and post-curative tour-
ism services (ESPA 2006).

6. The competitiveness of  the domestic international actors providing international quality of  
service will be raised by the supposedly long lasting price advantage concerning the European rela-
tions. (STROMPF 2006)

7. The alteration of  the regulation concerning the European Union’s health insurance com-
panies can also produce an advantageous situation for the domestic curative service providers ac-
cording to which the foreign maintenance within the EU can be reimbursed. It is an important 
change that the choosing of  doctors became free within the member states (which is valid not only 
at urgent situations but at ambulant treatment as well) and that in the case of  the choosing, as a 
principle not anymore the better, but the at least the same quality is the requirement.  (  STROMPF 
2006)

8. The trend towards the decrease of  travel costs (the mass appearance of  low budget air-
lines) in the international travels can give a further drive to the wellness and curative tourism due to 
which the shorter stays could be rewarding and attractive as well ( STROMPF 2006). 
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9. There is a change experienced recently at both domestic and international relations that the 
higher quality level 3, 4 and 5 star hotels are becoming more and more cherished by the tourists. 
Based on the last six years of  turnover in domestic hotels it can be clearly seen that the turnover of  
the 4 and 5 star hotels increased over against the lower 1 or 2 star hotels in which annually less and 
less guests are spending their nights. In 2007, the tourists spent 2,2 times more in the 5 star hotels, 
more than 3,5 times more in the 4 star hotels and 50% more in the 3 star hotels, with the greatest  
volume of  turnover, than in 2001 (the number of  guest nights grew in the researched period con-
cerning commercial accommodation 6,5% and hotels 20%). 

10. The increase of  the domestic demand for health tourism products was promoted by the 
holiday voucher system introduced in 1998. The system which since its introduction grew nine 
times, according to its turnover, was created to promote domestic tourism since the experiences 
show that concerning international tourism only such a country can be competitive which’ internal 
market is strong as well. In 2006 an altogether of  825 000 travels were supported by 23,5 billion 
HUF out of  which 48% was spent in domestic commercial accommodations. Out of  the commer-
cial accommodations the most popular ones were the 3 star hotels where 1/3rd of  the voucher’s 
turnover was transacted. 
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Figure 2 Domestic guest flow in the Hungarian hotels (million guest night)

Source: KSH/CSO
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11. Due to the foreign research experiences on the reimbursement of  the sums on workplace 
health preserving programs, the domestic middle and large enterprises as well more and more often 
accept and get to know the role of  wellness and other preventive programs for the reproduction of  
the work force. Based on the results, it can be seen that on the influence of  the worksite wellness 
programs not only the health care costs (with 3,48-5,42 euros at every invested euro) and the mis-
sing of  the workers decreased, but the productivity and the loyalty to the firm is advantageously 
changing as well (ZOPCSÁK 2007).

3. WELLNESS SUPPLY IN HUNGARY 

Alike to the international trends in Hungary as well the range of  enterprises providing well-
ness services is growing in its number and is more and more complex. Today for requisition of  
wellness services the most often type of  locations are the following in Hungary: 
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Table 3. Overall data on the holiday voucher system

Voucher sale 
(million HUF)

Number of  the sup-
ported (person)

Income of  commercial ac-
commodations from holiday 

voucher (million HUF)
1998 1 656,9 98 277
1999 2 078,0 130 342

2000 2 050,8 119 973

2001 1 803,1 90 275

2002 2 313,0 115 000

2003 4 850,0 174 000

2004 7 465,0 291 831

2005 10 200,0 493 025 7 195
2006 23 500,0 825 649 11 364
2006/1998 14,2 8,4

Source: KSH Turisztikai Statisztikai Évkönyv/ CSO Tourism Statistical Almanac 2005, KSH Turizmus 
Magyarországon/CSO Tourism in Hungary 2006 with preliminary data
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• in wellness hotels, or at wellness departments (e.g. curative hotels) of  different classifica-
tion of  commercial accommodations, 

• in the developed units of  curative, thermal and experience spas, 

• health centres,

• and at daily wellness service providers: here belong the wellness centres which are such 
establishments which provide a wide range of  wellness – bath, sauna, relaxation, sport 
and fitness – services, or are such primary fitness (wellness clubs and sport centres) or 
beauty-profiled locations (beauty-shop) which provide some wellness services as well. 
Their common feature is that they do not dispose with accommodation, the requisition 
of  programs, treatments and services extends from a couple of  hours to one day. 

It is very hard to determine with exact up-to-date data the size of  the domestic wellness mar-
ket because of  the fast extension of  the service providers, the terminological and classification 
problems (for instance the classification of  hotels by an own classification, or the missing of  a uni-
fied quality insurance) and the registration problems of  such service providers. 

The most spectacular part of  wellness tourism which can be statistically followed and mea-
sured at the easiest was is the turnover of  the hotels. The objective research for demand and supply 
relations was realised by the minimum criteria system of  the 54/2003 (VIII. 29.) GKM (Ministry 
for Economy and Transport) regulation. According to the 6.§/C point of  the regulation: “The 
wellness hotel is adequate to the requirements of  the minimum 3 star hotels further on provides 
bathing, sauna, gastronomy, sport, relaxation and community programs and wellness services for 
the needs of  healthy lifestyle.” 

In January, 2008 the Hungarian Hotel Association registered 29 and the CSO 63 qualified 
wellness hotels which disposed an altogether of  9866 places. Besides these by today there are a 
number of  such hotels which are entitled with the term wellness and provide a wide range of  quali-
ty services for their guests and which, due to the activity of  travel agencies and travel organisers 
and their own promotion, dominantly appear on the domestic wellness market’s supply. Due to the-
se hotels in 2007, in Hungary, there were more than 150 hotels registered with a wide range of  
wellness services with a total of  27 000 houseroom capacity (LACZKÓ-RÉBÉK 2008), which is a dyna-
mically growing scope since in the second half  of  2007 the investors intended to deliver several ho-
tels with such profile. 
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4. CURATIVE TOURISM SUPPLY IN HUNGARY 

Hungary provides a wide range of  supply of  the curative services based characteristically on 
natural curative factors (primarily curative waters, caves, micro climate and curative mud). Concern-
ing these service providers the emphasis is on the cure which is rather complemented by the gener-
al tourism services and attractions (GELLAI 2004). However in the case of  the curative hotels, as a 
new phenomena, there is an approximation or by today superimposition at the supply and demand 
services relations of  the two branches (differing in their motivation) of  the health tourism, namely 
curative and preventive (wellness) tourism. In our days a significant part of  the domestic curative 
hotels besides the traditional curative services provides a wide range of  wellness services as well 
which are resorted in great numbers by the guests. In 2008, 5 domestic curative hotels dispose the 
medical wellness qualification given by the German Wellness Association. 

In January, 2008 the OGYFI (Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság/ Na-
tional Directorate of  Curative Places and Spas) registered 30, and the CSO 56 curative hotels with 
13 928 houseroom capacity. Besides these there are 13 curative places, 70 curative spas, 6 sanatori-
ums, 4 curative caves and one mofetta in Hungary (OGYFI). 

Because of  the data provision deficiencies of  the spas the change of  the curative tourism 
market can be statistically the most easily measured by the research of  the guest nights spent in cu-
rative hotels. Analysing the totalized guest flow, notwithstanding the only 1,8% increase of  last year, 
we can talk about a significant broadening of  guest flow in the last six years concerning the domes-
tic curative tourism. In 2007 guest spent 29% more nights in curative hotels than in 2002. This inc-
rease first of  all is due to the increase of  the number of  hotels and their capacity, the favourable ef-
fects of  the state investments (e.g. investments of  the Széchenyi Plan or the monument spa and 
hotel renovations in the Capital) and the dynamism of  the domestic demand. 
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5. SPATIAL CONCENTRATION OF WELLNESS AND CURATIVE 
HOTELS

When analysing spatial differences we frequently meet the concept of  concentration which 
means the compactness and focusing of  different phenomena. 

We can analyse the phenomenon of  concentration by the criterion of  quantity in a way that 
we compare the distribution of  the analysed quantity criterion of  its frequency and value aggregate, 
how the value aggregate concentrates on the certain units of  the multitude. The focusing of  the va-
lue aggregate on a few number of  units is called concentration (KÖVES P.- PÁRNICZKY G. 1981).

When analysing spatial concentration one of  the most frequent method is the representation 
of  the Lorenz diagram (Figure 3.) which basically means the graphic imagery of  the concentration 
table. 

This is a figure situated in a square with unit sides which represents the cumulated relative va-
lue aggregates (gi

’) by function of  the cumulated relative frequencies (zi
’). We definitely have to 

raise attention that the Lorenz diagram is a method used for the graphic imagery of  the spatial 
concentration and its comparison during which we can only visualise the fact of  concentration, so 
it is not adequate to determine of  what extent is the spatial disproportion of  the analysed pheno-
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Table 4. The guest flow of  domestic curative hotels 2002-2007

Denomination
Foreign Domestic Total Foreign Domestic Total

Number of  guests, thousand Number of  guests, thousand

2002 278 219 496 1 380 706 2 086

2003 283 250 533 1 365 772 2 136

2004 318 336 655 1 486 1 011 2 497

2005 347 380 727 1 573 1 148 2 721

2006 320 403 723 1 398 1 236 2 635

2007 314 440 754 1 380 1 321 2 701

2007/2002 113% 201% 152% 100% 187% 129%

Source: KSH/CSO



Dr. ÁCS Pongrác – LACZKÓ Tamás: Spatial Concentration of  Hungary’s Health Tourism
Modern Geográfia, 2008. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/magyar_turizmus/acs_pongrac_laczko_tamas_2008_2.pdf

menon. The method is frequently utilised since if  the same phenomenon is visualised in several 
times we can receive an easy to get information on the change of  the spatial disproportion (con-
centration). 

Before creating the Lorenz diagram, according to a given relative index, we have to order the 
researched data in either increasing or decreasing sequence, in this case the spatial regions (counti-
es). If  we order the data in an increasing sequence than the curve will be placed under our diagonal, 
and in the case of  a decreasing sequence above the diagonal (ÁCS P. 2007). The basis of  the rese-
arch was given by the units of  the CSO’s inventory, since at present that is the only data base which 
is regularly actualised and covers turnover data on the utilised types of  hotels. 

The explanation of  the curve: if  there was such a spatial unit which would engage a great propor-
tion of  the analysed criterion, in other words the relative frequencies and relative value aggregates 
would significantly differ from each other, than the curve would be far from the diagonal, and in 
the case of  complete concentration the curve would be overlapping the sides of  the square with 
unit sides (HAJDU O. 1997). When the share of  the units from the value aggregate is the same, the 
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Figure 3. (Lorenz diagram): Spatial concentration of  the several accommodation types

Source: own calculation
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cumulated relative frequencies and the cumulated relative value aggregates are equal (gi
’= zi

’ ), than 
in that case the curve overlaps the diagonal, which indicates the lack of  concentration so the abso-
lute equality or de-concentration. 

It can be seen from the above figure that there is no spatial equality at either type of  hotels’ 
spatial turnout, but we also can not speak about complete spatial concentration. The figure also de-
monstrates that the smallest spatial inequality can be experienced at the spatial allocation of  com-
mercial accommodation while the biggest concentration is experienced at the spatial allocation of  
curative hotels. Nevertheless the curve well demonstrates the spatial concentration, but does not 
serve with any data on its quantity. 

In the followings we wish to measure this concentration with a quantitative method with the 
help of  two concentration indexes (Hirschmann- Herfindahl, Hoover). 

The peculiarity of  the Hirschmann- Herfindahl concentration index is that it does not correl-
ate the distribution to the entirely uniform. The value of  the index above 0,6 relates to a strong 
concentration or monopol situation3. 

Its interpretation: it takes a minimal value – the function of  element number – when the rese-
arched criterion is distributed uniformly among the spatial units, and takes a maximum value when 
the researched criterion is concentrated in one space or in other words is in a monopol situation. 

When utilising the index one has to pay attention on to compare analyses with the same ele-
ment number since the minimum of  the index is the function of  the number of  elements. 

3The value supply of  the concentration index: 1/n ≤ K ≤ 1
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During the definition of  the index it is to be seen both at the quantitative method which already 
the Lorenz diagram showed that the biggest spatial concentration is at the spatial allocation of  the 
curative hotels but none of  the areas are in a monopol situation. 

The practical application of  the next index (Hoover index), during the research of  the spatial 
inequalities and concentrations, is used in the most cases, since it is widely used in settlement soci-
ology as well, when the spatial concentration or residence separation is analysed. This index shows 
how many percent of  one of  the criteria should be regrouped among the spatial units, in case of  its 
spatial distribution should be the same as the other’s parameters.4

Most of  the times during regional and spatial researches, the spatial distribution of  the impor-
tant criteria in terms of  the analyses are compared with the spatial distribution of  population. 

Its explanation is that 37% of  the wellness hotels, 26% of  the commercial accommodations 
and 52% of  the curative hotels should be regrouped to be identical with the spatial allocation of  
the population, so here we can see as well that the biggest inequalities and concentration is experi-
enced at the spatial appearance of  the curative hotels. 

6. SPATIAL ALLOCATION OF WELLNESS AND CURATIVE HOTELS 

With both the graphic imagery and the indexes as well we proved that in the spatial appe-
arance of  the domestic accommodations a concentration is experienced mostly in the case of  cura-
tive hotels and wellness hotels. Our researches show a static situation not a dynamic change. 

4The value supply of  the Hoover index: 0 ≤ H ≤ 100
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Although the building of  hotels with wellness services is characteristic in the complete count-
ry, there are significant differences to be experienced both in the case of  the qualified hotels by the 
CSO and at the wellness profiled hotels as well. Hotels in the biggest number and receptive capaci-
ties were built in Western Transdanubia and Budapest, but there are wellness hotels with a catering 
capacity of  at least 400 guests at almost every region of  the country (with the exception of  the 
Northern Great Plains region). The Western Transdanubian Region and Budapest contributes al-
most half  of  the domestic wellness hotels (87% of  the hotels with at least 500 houseroom capaci-
ty) but South Transdanubia (mainly due to the hotel constructions around Lake Balaton in the past 
years) and Northern Hungary possesses a significant supply as well.

15

Figure 4. Spatial allocation of  hotels providing wellness services in Hungary in 2007

Source: KSH/CSO and own calculation
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There is a significant spatial inequality concerning the spatial allocation of  the curative hotels 
as well. On the summer of  2007 the Western Transdanubian Region strongly exceeds from the do-
mestic supply since almost every second curative hotel (27 houses) is situated there. Besides the 
Western Transdanubian Region, the Northern Great Plains (10) and Central Hungary (7) possesses 
a greater number of  hotels as well. Most of  these hotels belong to some settlements with signifi-
cant curative tourism attractions. These are in Western Transdanubia, Hévíz (with 14 curative ho-
tels) and Zalakaros (5), in the Northern Great Plains, Hajdúszoboszló (6), in the Central Hungarian 
Region Budapest (5) and in South Transdanubia, Harkány (3).

16

Figure 5. Spatial allocation of  hotels providing wellness services in Hungary in 2007

Source: KSH/CSO and own calculation
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7. FACTORS INFLUENCING SPATIAL CONCENTRATION

In the followings we were analysing what kind of  generating factors this spatial concentration 
possesses and so what settlement factors could play a role in the forming of  the above introduced 
inequalities. The factors influencing the spatial structure of  the wellness and curative hotels were 
analysed with a correlation matrix (Table 5.) To the analysis, as an explanatory factor, we involved 
the indexes of  the natural curative waters, as the basis of  health tourism, the domestic tourism’s ca-
pacity and turnover measures and the indexes indicating the development level of  the spatial eco-
nomy and the amount of  economic support. When evaluating and analysing these factors’ effects 
one has to take into consideration that the utilised method does not provide at every case a univo-
cal picture on the causal relations and also that it is valid to analyse quantity relations, no quality as-
pects are visualised there. Of  course the demonstrated factors mean only a certain amount of  the 
factors determining the spatial allocation of  hotels. In the next step of  the present study we wish 
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Figure 6. Spatial allocation of  curative hotels and spas in Hungary in 2007

Source: KSH/CSO and own calculation
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to broaden the analysis to the area of  the different tourism attractions (natural, cultural, special) 
and the research of  the transport situation, the basic and tourism infrastructure and the indicators 
on the tender activity. 
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Table 5. The coherence of  the factors influencing the spatial concentration of  wellness and 
curative hotels

Pearson’s correlation matrix
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Number of  wellness hotels 1 ,317 ,466* ,372 ,189 ,515* ,780* ,303 ,548* ,386 ,243 ,271 ,137 ,230

Number of  curative hotels ,317 1 ,258 ,196 ,394 ,621** ,269 ,518* ,463* ,327 ,243 ,336 ,122 ,472*

Total commercial 
accommodations in 2006 ,466* ,258 1 ,257 ,042 ,354 -,516 ,127 ,378 ,261 -,013 ,027 -,125 ,216

Number of  curative spas ,372 ,196 ,257 1 ,419 ,173 ,115 ,430 ,872** ,655** ,693** ,683** ,667** ,250

Qualified curative waters ,189 ,394 ,042 ,419 1 ,178 ,225 ,970** ,418 ,268 ,319 ,335 ,307 ,310

Other curative factors3 ,515* ,621** ,354 ,173 ,178 1 ,796* ,414 ,633** ,129 ,063 ,123 -,060 ,379

Number of  curative places ,780* ,269 -,516 ,115 ,225 ,796* 1 ,419 ,771* ,113 ,319 ,312 -,292 -,004

Total number of  curative 
factors ,303 ,518* ,127 ,430 ,970** ,414 ,419 1 ,544* ,280 ,311 ,340 ,269 ,381

Total curative factors 
utilised in tourism ,548* ,463* ,378 ,872** ,418 ,633** ,771* ,544* 1 ,579** ,576** ,598** ,495* ,385

Number of  hotel capacity 
in 2006 ,386 ,327 ,261 ,655** ,268 ,129 ,113 ,280 ,579** 1 ,922** ,943** ,815** ,096

Number of  hotel guests in 
2006 ,243 ,243 -,013 ,693** ,319 ,063 ,319 ,311 ,576** ,922** 1 ,992** ,960** ,041

Number of  hotel guest 
nights in 2006 ,271 ,336 ,027 ,683** ,335 ,123 ,312 ,340 ,598** ,943** ,992** 1 ,928** ,110

GDP 2005 ,137 ,122 -,125 ,667** ,307 -,060 -,292 ,269 ,495* ,815** ,960** ,928** 1 -,035

State support for the 
branch between 2001-2006 ,230 ,472* ,216 ,250 ,310 -,004 ,379 ,381 ,385 ,096 ,041 ,110 -,035 1

* correlation is significant besides a 0,05 level, **correlation is significant besides a 0,05 level

The values highlighted with bold letters indicate a significant correspondence
1Curative spas of  the Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság/ National Directorate of  Curative 

Places and Spas (OGYFI/NDCPS) registry 
2Curative waters of  the OGYFI registry
3Other curative factors of  the OGYFI registry: curative caves, curative mud, curative climate, curative gas
4Curative places of  the OGYFI registry
5Vurative spas and other curative factors of  the OGYFI registry
6 Source: GKM
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With the spatial allocation of  wellness hotels, among the researched factors, the most tense 
relation is with the spatial allocation of  curative factors based on non-curative water (primarily cli-
matic curative places) and the curative factors with at least a national level of  attraction already utili-
sed in domestic tourism. Besides the natural curative factors, providing the basis for domestic he-
alth tourism, the spatial allocation of  commercial accommodations provides moderately significant 
relations as well. It is also important to mention that the spatial allocation of  wellness hotels are 
not influenced with either the differences among the turnover and carrying capacity of  the domes-
tic tourism, or the development differences among the counties. Oppositely of  what we believed in 
our proceeding presumption, after the millenary, the significant concentration of  the state support, 
with the aim of  broadening the domestic health tourism supply, could not significantly influence 
the spatial structure of  wellness hotels. 

The  spatial  allocation  of  curative  hotels,  proceeding  from  their  functioning  features,  is 
strongly influenced by the allocation of  domestic curative factors out of  which the presence of  the 
other factors besides curative water (curative mud, curative caves or gas) seems to be a highly im-
portant settling feature. Beyond these factors, the spatial structure of  the curative hotels were basi-
cally influenced by the spatial allocation of  the state support from 2001-2005. Similar to the well-
ness hotels, in the case of  the curative hotels as well there is no significant role of  the tourism per-
formance and capacity and the general development factors. 

The spatial structure of  the curative spas, providing a very important element of  the domestic 
health tourism supply, show a strong correlation with the allocation of  tourism capacity and turno-
ver and the regional differences of  the GDP. In this causal relation system the curative spas appear 
as rather an interpreting factor, but opposite direction or possible third factors can not be excluded 
either.

8. SUMMARY

The advantageous formation of  the health tourism statistics show the proper directions of  
the latter years’ developments, due to which for the forthcoming planning periods this branch will 
play a more significant role in the planning documentations. Apart from the social and economic 
processes this procedure is supported by the facts that the increase of  spare time, discretional in-
come and educational level is characteristic to Hungary as well, which strongly broadens the target 
groups of  tourism and within that health tourism. Recognising the effectiveness of  prevention 
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activities and its social acceptance can further on promote the development of  certain branches of  
health tourism with a special attention to the disadvantageous health status of  the domestic popu-
lation. 

The very important role of  health tourism investments in regional development is confirmed 
by the analysis of  the economic and social effects of  the past decades’ investments. Due to the 
hotel and spa building and recovery activity of  this era, the tourism income grew in the related set-
tlements, the labour market situation improved and in many cases the basic and tourism infrastruc-
ture  significantly  developed  as  well  (MUNDRUCZÓ 2005).  It  can  be  well  seen  from  the  analysis 
demonstrated in this paper that these investments were carried out besides significant spatial differ-
ences. Thus those regions were formed which utilise their health tourism potentials with a signific-
ant turnover (Western Transdanubia, Budapest) and also areas with a lower utilisation rate of  their 
capabilities and resources (South Transdanubia, South Great Plains). The fact is also remarkable 
that, during our researches, the building of  either wellness or curative hotels do not follow the spa-
tial development indexes. Since almost all of  the counties of  Hungary disposes of  utilisable natural 
healing factors (GELLAI 2004), or unique natural, cultural or other attractions, the development of  
health tourism can be an important and successful area of  the regional development activities – 
similar to Western European examples – of  less developed areas. For this, the practical realisation 
of  cluster oriented reasoning would be indispensable, also the forming of  a reconsidered market 
segmentation (taking into consideration the target groups of  wellness) and the more effective and 
fair distribution of  development sources paying respect to the interests of  the service providers as 
well. 
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VIETNAM - A MAGYAR FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁZSIAI 
CÉLORSZÁGA

BALOGH TIBOR

1. MAGYARORSZÁG ÉS VIETNAM KAPCSOLATAI

Magyarország és Vietnam földrajzi értelemben távol fekszik egymástól, azonban a társadalmi 
és kulturális különbségek ellenére mindkét fél nagyra értékeli azt a szoros együttműködést, amely a 
kétpólusú világrendszer és a KGST évtizedeire nyúlik vissza. A hagyományos baráti szálakon túl-
menően az 1990-es években válaszolva a nemzetközi környezet változásaira, valamint a két ország-
ban lezajlott folyamatokra, kétoldalú politikai, gazdasági és egyéb kapcsolataink a stabil elemeket 
megtartva, modern alappillérekre helyeződtek. A kapcsolatok alakulását kölcsönös érdekek vezérlik. 
A magyar Ázsia-politikában a 84 millió fős népességű, jelenleg még a 720 USD egy főre jutó GDP 
aránnyal a fejlődő országok kategóriájába sorolt, de évi nagyon gyors, 8%-os fejlődést felmutató Vi-
etnamra, mint Délkelet-Ázsia egyik fontos államára tekinthetünk. Vietnam fejlődési útját tekintve 
belpolitikailag szilárd, külpolitikáját tekintve stabilizáló tényező a térségben. Vietnamban ezzel pár-
huzamosan a 2004-től  EU-tag Magyarországot  a  hagyományos kapcsolatokon túlmenően a kö-
zép-európai piacra jutási lehetőségek egyik kiindulópontjának tartják. Mindkét ország érdekelt és 
kész az együttműködés további bővítésére, amelyhez immár szélesebb kereteket és lehetőségeket ad 
az a tény, hogy mindkét ország egy-egy integrációs szervezet – az Európai Unió, illetve az ASEAN 
(Association of  Southeast Asian Nations – Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége) tagja. Magyaror-
szág  EU-integrációjában  Vietnam számára  olyan  együttműködési  lehetőségek  rejlenek,  amelyek 
nemcsak a kétoldalú kapcsolatokban kamatoztathatók, de Vietnam európai külgazdasági-külpolitikai 
pozícióinak erősítését is elősegíthetik. 

2. AZ ÚJ EU-TAG MAGYARORSZÁG NEFE POLITIKÁJA

A modern értelemben vett magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés (NEFE) – noha in-
tézményi kereteinek meghatározása, és felépítése már évekkel korábban kezdődött – gyakorlatilag 
egyidős Magyarország EU csatlakozásával. Ez nem jelenti azonban azt, hogy Magyarország nem 
rendelkezett volna tapasztalatokkal a nemzetközi fejlesztés és segélyezés terén. Az 1960-as évtized-
től kezdődően több száz magyar szakértő dolgozott fejlődő országokban különböző projekteken 
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Dél-Amerikától Észak-Afrikán és a Közel-Keleten át egészen Ázsiáig. A projektek témái és a finan-
szírozási formák szintén változatosak voltak: a mezőgazdasági, öntözési, egészségügyi fejlesztések, 
valamit infrastrukturális programok tucatjait szervezték és bonyolították le a helyszínen. Az akkori 
kereteken belül jól működő tudományos és technológiai kooperációs rendszer, intézményi és szak-
értői hálózat épült ki a bonyolult projektek menedzselésére. 

A technikai segítségnyújtás másik formájaként a magyar állami ösztöndíjas program emelhető 
ki, melynek keretében hazánk évente több száz, fejlődő országokból érkező ösztöndíjas hallgatót 
fogadott egyetemeinken, akik hazájukba visszatérve kamatoztathatták a Magyarországon elsajátított 
ismereteket. Ez a humán tőke – többek között Vietnam esetében is – szintén a kapcsolatokat erősí-
tette. 

Magyarország EU csatlakozása fordulópont volt nemzetközi segélyezési fejlesztési politikánk-
ban. Magyarország részben az EU csatlakozásból eredő kötelezettségnek tesz eleget, amikor új do-
nor országként részt vesz a modern értelemben vett nemzetközi fejlesztési együttműködésben. A 
magyar  NEFE politika alapjait  és  továbbfejlesztésének irányait  az adja meg,  hogy külkapcsolati 
rendszerünk integráns részeként, a segélyezési tevékenység révén hazánk bekapcsolódjon a világ ke-
vésbé  fejlett  országainak  támogatásába,  hozzájárulva  gazdasági-társadalmi  előrehaladásukhoz.  A 
magyar NEFE politikai alaptétele, hogy e tevékenységet összhangba igyekszik hozni az ENSZ, az 
OECD és az EU fejlesztéspolitikai állásfoglalásaival. A támogatott országokban érvényesülő hasz-
nos szerep mellett egyben nemzeti érdekek is kimutathatók: mint minden más donor ország Ma-
gyarország ezzel az eszközzel is bővíti külpolitikai mozgásterét, nemzetközi kapcsolatainak diverzi-
fikálásához járul hozzá. 

Mint viszonylag kis segélyezési költségvetéssel rendelkező donor ország, Magyarország a kez-
deti időszakban – különösen 2003-2006 között – számos dilemmával nézett szembe: folyamatosan 
változó, érlelődő koncepció alapján szükséges volt beazonosítani a stratégiai célokat, a partneror-
szágok körét, az együttműködés területeit, valamint ezzel együtt ki kellett alakítani a hatékony vég-
rehajtás kereteit. Az EU egyik legkisebb segélyezési költségvetésével rendelkező országaként igen 
gondos mérlegelés után határoztuk meg a partnerországok körét: a források több mint 40%-a a ma-
gyar külkapcsolatok szempontjából kiemelt szomszédos kelet-európai térségbe irányul, azaz a felve-
vő országok elsősorban a nyugat-balkáni államok (Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Ma-
cedónia), valamint Moldova és Ukrajna. A magyar NEFE politika ugyanakkor már a kezdetektől 
fogva ügyelt arra is, hogy összhangban az ENSZ és az EU szegénység felszámolási küldetéstudatá-
val távolabbi hatósugárban is válasszon partnerországokat Így került sor az ázsiai térségben Viet-
nam, Laosz és Mongólia megcélzására, melyek közül Vietnam az ázsiai országok közül egyetlenként 
a magyar NEFE politikában stratégiai partner státuszt kapott.
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2006-ban a hivatalos magyar fejlesztési támogatás (ODA) a GNI 0,11%-a volt. Ez a mutató 
megegyezik a többi új donor EU tagállam arányszámával. Magyarország törekszik a hivatalos fej-
lesztési támogatás (ODA) nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyított 0,17%-os arányának elérésére 
2010-ben, illetve az ODA/GNI arány 0,33%-os teljesítésére 2015-ben. A multilaterális keretekben 
biztosított támogatás aránya jóval nagyobb, mint a bilaterálisan nyújtott támogatás. Ennek részben 
az az oka, hogy még nem épült ki teljes mértékben az a felvevő országokban működő végrehajtó in-
tézményhálózat, amely az élenjáró EU tag donor országokban, pl. Svédország, Dánia, Franciaország 
stb. évtizedek óta jól működik. A jövő NEFE stratégiában azonban már megfogalmazódik az igény, 
hogy ez az arány megforduljon, vagy legalább közelítsen egymáshoz. 

A fogadó államok részéről visszaigazolásra talált az a magyar megközelítés, mely szerint a ma-
gyar NEFE előtérbe helyezi a komparatív előnyöket nyújtó együttműködési témákat, mindenekelőtt 
a gazdasági intézmény-átalakítás terén szerzett tapasztalatok átadását. Az alacsony NEFE költségve-
tés egyébként is csak korlátozottan tenné lehetővé a nagyobb infrastrukturális fejlesztési projekteket 
célzó támogatásokat

Magyarország segélyezési tevékenysége meghatározásakor belső és külső dimenziókat is figye-
lembe kell, hogy vegyen: a belső oldalon tudatosítani és mozgósítani szükséges a civil szférát annak 
érdekében, hogy nagyobb érdeklődéssel forduljanak a nemzetközi fejlesztési tevékenység irányába. 
A külső oldalon pedig az egyes országokban a helyi donorközösség koordinációs és harmonizációs 
mechanizmusaiba kell beilleszkednie. 

3. MAGYARORSZÁG VIETNAM FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA 
VIETNAMNAK RÉGEN ÉS MA

A magyar-vietnami kapcsolatok alakításánál nem feledkezhetünk meg arról, hogy Magyaror-
szág – gazdasági erejéhez képest – az 1970-es, 1980-as évtizedekben Vietnam egyik jelentős támo-
gatója volt. 

Országunk 1990 előtt több tucat projekt tervezésében, és részben vagy egészben kivitelezésé-
ben vett részt. A projektek egy része infrastrukturális jellegű, de nagyobb részüket a mezőgazdasági 
és ipari termelő beruházások tették ki. A nem közvetlenül a gazdasági szférához kapcsolódó prog-
ramok között az oktatási intézmények építése és felszerelése volt kiemelt jelentőségű. 

A projektek földrajzi eloszlása változatos volt, Vietnam egész területére kiterjedtek, azonban 
elsősorban Hanoiban és a főváros környéki megyékben (Ba Vi, Dong Anh) koncentrálódtak (1. áb-
ra). 
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A kizárólag magyar források felhasználásával megvalósult projektek mellett Magyarország a 
KGST keretében beszállítóként becsatlakozott számos nemzetközi együttműködéssel épített létesít-
ményhez is. 

Az alábbiakban röviden ágazatokra lebontva áttekintjük az 1990 előtt részben vagy egészben 
magyar támogatásból épített objektumokat/projekteket.

A) Infrastruktúra és energetika

Thanh Hoa erőmű felszerelése

Vinh-i erőmű felszerelése

Észak-déli vasútvonal részleges helyreállítása

Hanoi távíró- és telefonrendszer

B) Ipar és bányászat

Hue-i fonoda 

Nam Dinh-i textilkombinát elektromos hálózata

Hanoi izzólámpa gyár (Rang Dong)

Bauxit kutatási program

Vietnami-magyar elektromos gépgyár (Dong Anh)

Szerszám és mérleggyár

Padlóburkolat és téglagyár

Poligon betonkeverő állomások létesítése

Cua Hoi halászkikötő hűtőraktára

C) Mezőgazdaság

Cam Binh szárnyasfarm (hal-rizs-szárnyas [Anas platyrhynchos domestica] közös integ-
rált tenyésztés és termesztés)

Hai Phong-i (Thanh To) baromfifarm

Ba Vi házinyúlfarm (Anas platyrhynchos domestica)

Állati oltóanyagüzem

D) Oktatás

Postai technikusképző iskola
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A technikai segítségnyújtás keretében az elmúlt harminc év alatt kb. 1500 főt fogadtak magyar 
egyetemek teljes képzésben, illetve aspiránsként.

A magyar nemzetközi fejlesztési együttműködési program beindulása, azaz 2004 óta a Vietna-
mi Szocialista Köztársaság hazánk számára kiemelten kezelt partnerország. A Vietnammal kapcsola-
tos tevékenység fontos jellemzője, hogy a délkelet-ázsiai ország az EU fejlesztéspolitikájában koor-
dinációs és eljárásrendi harmonizációs tekintetben is referencia értékű mintaországgá vált. Magyar-
ország tagja Vietnamban a helyi EU és világbanki NEFE egyeztető fórumoknak és 2004 óta részt 
vesz a nemzetközi donorközösséget összefogó konzultatív konferencián.

Az együttműködésben a konkrét vietnami fejlesztési igényekhez, egyben a magyar komparatív 
előnyökhöz (gazdasági átalakulás tapasztalatainak átadása) igazodó éves tervezési rendszert működ-
tetünk, a projektek tartalmának, ütemezésének és indikatív finanszírozásának előzetes éves bontás-
ban történő meghatározásával. 

2004 és 2007 között Magyarország a NEFE keretében kb. 25 szakértői tanulmányutat szerve-
zett vietnami szakemberek részére. A tanulmányutak célja a magyarországi gazdasági és intézményi 
átalakulás közvetlen helyszínen történő tanulmányozása és a partner intézmények közötti kapcsolat-
felvétel. A tanulmányutak témái változatosak, alapvetően az egész államigazgatási és szakigazgatási 
tevékenységet felölték, a tematikákat a vietnami igényekre szabva dolgozta ki a magyar NEFE vég-
rehajtó szakintézmény. Magyarország Trade Related Assistance (TRA) program keretében ugyan-
csak támogatta Vietnam WTO csatlakozási felkészülését

Ezt a megkezdett folyamatot áramvonalasította a 2005-ben kidolgozott és az Európai Bizott-
ság Fejlesztési Főigazgatóságának pénzügyi támogatását élvező új magyar projekt, amely a Vietnam-
mal kapcsolatosan folytatott magyar NEFE-tevékenység EU-harmonizációját és koordinációját se-
gíti elő. A projekt célzott magyarországi tanulmányutak és képzések, hazai szakértők rövid vietnami 
szakmai látogatásai, szakértők cseréje, továbbá vietnami és magyar intézmények közötti „twinning” 
kapcsolatok révén kerül megvalósításra. A kiemelt területek között szerepel az államháztartás igaz-
gatása, a bankszektor reformja, valamint a statisztikai rendszer megújítása.

Az Európai Bizottság támogatásával néhány új tagországgal együtt Magyarország keresi a kö-
zös fellépés lehetőségét, ugyanakkor az Európai Unión kívüli országok, más régiók államaival (Pl. 
magyar-thai közös vietnami idegenforgalmi kapacitásépítési projekt) is lehetőség van az együttmű-
ködésre.

A tanulmányutakon kívül NEFE forrásokból több kisebb-nagyobb mezőgazdasági projekt is 
finanszírozásra került. Ezek közül kiemelkedik a halászati együttműködés, mely közös kutatást és 
jövőbeli gazdasági tevékenységet is megalapozó projekteket (pl. haltakarmány előállító telep) is le-
fed. A korábbi eredetű kisállat-tenyésztési (nyúl, fácán, gyöngytyúk) kutatói kapcsolatok is új lendü-
letet kaptak a NEFE támogatással.
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2007-ben a magyar NEFE aktivitás a mikro-projektek bevezetésével fontos új elemmel bővült, 
melynek elsődleges célja a vietnami kormányzati szegénységcsökkentési programhoz való hozzájá-
rulás. A magyar mikro-projektek fókuszában az elmaradott térségek egészségügyi és oktatási felzár-
kóztatása áll, kezdetben gyógyszer és orvosi felszerelések elmaradott többnyire kisebbségek lakta 
falvakba történő eljuttatásával. 

A magyar  NEFE támogatás egy része  Vietnamba civil  szervezeteken keresztül  érkezik be, 
amelyek pályázatok útján kapnak forrásokat saját programjaik végrehajtásához. Ezek a programok a 
szervezetek jellegének megfelelően szintén a szociális tevékenységekhez kapcsolhatók, pl. fogyaté-
kos gyermekeket képző intézmények támogatása, szakemberek, önkéntesek küldése stb. 

4. A MAGYAR NEFE TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, 
KÖVETKEZTETÉSEK A JÖVŐRE NÉZVE

Magyarország jelenleg az EU tagjaként multilaterális és bilaterális keretekben fejti ki donor te-
vékenyégét Vietnamban. A rendelkezésre álló NEFE költségvetés egyelőre alacsony, éves felajánlá-
sunk 500 000 USD, azonban az évtized végére nem lebecsülhető emelkedése prognosztizálható. A 
jelenlegi feltételek mellett törekedni kell a felhasználható források lehető leghatékonyabb elosztásá-
ra. 

Mára a magyar-vietnami kapcsolatrendszer integráns részét képezi a NEFE együttműködés. A 
kezdeti visszajelzések, tapasztalatok azt mutatják, hogy Vietnam számára is értékes a Magyarország 
által felajánlott támogatás és annak mai formái. Továbbra is fontos, hogy a vietnami intézményi re-
formok tematikájához és üteméhez igazodóan Magyarország megossza az elmúlt két évtized alatt 
felhalmozódott tapasztalatokat a vietnami partnerintézményekkel, melyre a NEFE együttműködés 
továbbra is kiváló keretet jelent. 

Megállapítható továbbá,  hogy Magyarország számára a Vietnammal  folytatott  NEFE tevé-
kenység szintén előnyös, tekintve, hogy új donor országként fontos tapasztalatokat szerez a fejlett 
támogatás felvevő intézményrendszerrel rendelkező Vietnamtól. 

A segélyezési tevékenység keretében megvalósuló programok továbbgyűrűző hatása ugyanak-
kor már az üzleti  szféra érdeklődését és részvételét  indukálhatja,  mely a gazdasági  kapcsolataink 
élénkülését vonhatja maga után. A fejlesztési együttműködés további információ cserét is lehetővé 
tesz, melyet szintén kihasználhatnak a vállalkozások. Politikai szempontból donorországként vietna-
mi jelenlétünk és fellépésünk általában a kedvező országkép építéséhez járul hozzá, a gyakorlatban 
pedig a hazai vállalkozások piaci pozícióinak javítását segítheti elő. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS

A modern értelemben vett magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés (NEFE) gyakorlati-
lag egyidős Magyarország EU csatlakozásával. Ez nem jelenti azonban azt, hogy Magyarország nem 
rendelkezett volna tapasztalatokkal a nemzetközi fejlesztés és segélyezés terén. Hazánk gazdasági 
erejéhez képest – az 1970-es, 1980-as évtizedekben Vietnam egyik jelentős támogatója volt. A főleg 
Hanoiban és a főváros környéki megyékben koncentrálódó projektek egy része infrastrukturális jel-
legű, de nagyobb részüket a mezőgazdasági és ipari termelő beruházások tették ki. A nem közvetle-
nül a gazdasági szférához kapcsolódó programok között az oktatási intézmények építése és felsze-
relése volt kiemelt jelentőségű. 

Magyarország jelenleg az EU tagjaként multilaterális és bilaterális keretekben fejti ki donor te-
vékenyégét Vietnamban, és a NEFE együttműködés mára a magyar-vietnami kapcsolatrendszer in-
tegráns részét képezi. A rendelkezésre álló NEFE költségvetés egyelőre alacsony – éves felajánlá-
sunk 500 000 USD – azonban az évtized végére nem lebecsülhető emelkedése prognosztizálható. A 
segélyezési tevékenység keretében megvalósuló programok továbbgyűrűző hatása az üzleti szféra 
érdeklődését és részvételét indukálhatja, mely a gazdasági kapcsolataink élénkülését vonhatja maga 
után.
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A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK 
ÁRTALMATLANÍTÁSÁNAK JOGI KÖRNYEZETE ÉS ANNAK 

ÉRTÉKELÉSE

BARANYAI GÁBOR

1. BEVEZETÉS

A hulladékgazdálkodás szabályozása a probléma volumenének megfelelően kiterjedt. Az ide 
vonatkozó szabályok szerteágazóak, ezért inkább a témát érintő szabályozások összefoglaló elemzé-
sét tartom indokoltnak.

A hulladékgazdálkodás általános szabályozása hazánkban lényegében megegyezik az Európai 
Unió (EU) stratégiájával, ami nem meglepő, hiszen a közösséghez való csatlakozásunk egyik előfel-
tétele volt a jogharmonizáció is. A magyar szabályozás sok esetben kiterjedtebb, részletesebb is (pl.: 
irányelvek).

Hazánkban a hulladékgazdálkodás tervezése és szervezése vertikálisan történik, amely sor tete-
jén az állam, legalsó szintjén pedig az egyén helyezkedik el. Állami feladat (szakértők és parlament) a 
Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként megalkotni és elfogadni az Országos Hulladékgaz-
dálkodási Tervet (Terv), amely az irányelveket és a célokat fogalmazza meg. A Terv meghatározza a 
területi szinteket, amelyekben a legmagasabb gyakorlatilag azonos a tervezési-statisztikai régiókkal. 
A hatósági jogkört is betöltő Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek (Kö-
TeViFe) regionális – a területi rendezési és fejlesztésekkel összhangban lévő – hulladékgazdálkodási 
terveket készítenek az illetékességi területeken található önkormányzatokkal, egyéb érintett hatósá-
gokkal, civil és érdekvédelmi szervezetekkel együttműködve. A regionális tervek figyelembe vételé-
vel, de a helyi adottságoknak megfelelően a települési önkormányzatok, – mint közszolgáltatásra 
kötelezettek – a közigazgatási területükre helyi hulladékgazdálkodási tervet kötelesek kidolgozni. A 
törvény lehetőséget ad azonban az önkormányzatok közötti együttműködésre, amely közös munka 
segítheti a hatékonyság növelését a szervezés, begyűjtés, ártalmatlanítás során. A települési önkor-
mányzatok tehát kötelesek a lakossági ingatlanokon és a közterületeken keletkező települési szilárd 
hulladékot a helyi rendeletben meghatározott feltételek mellett összegyűjteni, elszállítani és ártal-
matlanítani. A hierarchia „utolsó tagjaként” az ingatlantulajdonost is terheli feladat, miszerint köte-
les az ingatlanán keletkezett hulladékot összegyűjteni és meghatározott módon az erre feljogosított 
kezelőnek átadni.
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2. A JOGI KÖRNYEZET 

Az EU mai szabályozásának alapja a jogelőd Európai Gazdasági Közösség (EGK) által 1989-
ben elfogadott Hulladékgazdálkodási Stratégia (továbbiakban Stratégia). Ennek alapja a 75/442 kö-
zösségi tanácsi irányelv, melyet 1991-ben módosítottak a 156. számú direktívával. Előbbi előírásokat 
tartalmaz a tagállamok részére, hogy törekedjenek:

• a hulladékok keletkezésének megelőzésére, illetve a keletkező mennyiség csökkentésére;

• a hulladékok anyagának visszanyerésére, újrahasznosítására vagy energiaforrásként való 
hasznosítására.

Szintén a Stratégia alapját képezte a 78/319. direktíva, amely a veszélyes hulladékok szabályo-
zásáról rendelkezik. Az előbbihez hasonulva ez is módosíttatott, mégpedig 1991-ben a 689. számú 
tanácsi rendelet által abból a célból, hogy:

• a megelőzőnél pontosabb definíciót adjon a veszélyes és a mérgező hulladékokról;

• harmonizálja a tagállamok veszélyes hulladékokkal kapcsolatos joganyagát;

• a szigorúbb szabályozást alkalmazva (is) elősegítse a veszélyes hulladékok elkülönítését.

A veszélyes hulladékok égetéssel történő megsemmisítésére vonatkozik az 1994-ben elfoga-
dott 67. számú tanácsi irányelv. Ennek alapjául két kevésbé átfogó jellegű, öt évvel korábbra datált 
direktíva szolgált, amelyek jelen tanulmány szempontjából is fontosak. Ezek a 89/369. számú az új 
települési-hulladék  égetőművek levegőszennyezésének  kibocsátásáról  és  a  89/429.  számú a már 
meglevők kibocsátásának csökkentéséről (BÁNDI GY. 2006). 

A magyarországi Hulladékgazdálkodási törvény előzményei közül a legfontosabb a Környe-
zetvédelmi (1995. évi LIII.) törvény 30. §-a, amely meghatározza a hulladék fogalmát és a kapcsoló-
dó  rendelkezéseket.  Ennek  pontosítása,  továbbfejlesztése  révén  született  meg  az  átfogó  jellegű 
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (továbbiakban Hgt.). A törvény definíciója alap-
ján hulladék bármely tárgy vagy anyag – amely a törvény I. mellékletének 16 kategóriájának bárme-
lyikébe beleillik, és – amelytől tulajdonosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles.

A hulladékokat fajtái szerint is csoportokba rendezi a jogszabály, aminek érdekessége, hogy az 
inert hulladékok nem kerültek külön kategóriába. Megkülönböztet veszélyes-, települési- (szilárd és 
folyékony halmazállapotú), és egyéb folyékony hulladékot. 
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3. HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA ÉS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
FOGALMA

A hulladékok katalogizálása nem egységes, esetenként az egyes kategóriák között átfedések is 
lehetnek. Elégséges megnézni a EU jogvitáit (BÁNDI GY. 2006), amelyekből kiderül, hogy néha a 
bíróságok is nehéz feladat elé néznek, mikor el kell dönteniük, hogy egy adott tárgy hulladék-e vagy 
sem.

A hulladék  a  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.  törvény  szerint:  a  hulladékok 
olyan  termelési,  szolgáltatási  vagy  fogyasztási  maradékok,  „amelyektől  a  birtokosa  megválik, 
megválni  szándékozik,  vagy  megválni  köteles”.  Viszont  a  folyamatok  mellék-,  illetve 
végtermékeként  a  maradék  anyagok  akkor  is  a  hulladék  kategóriájába  tartoznak,  ha  azokat  a 
tulajdonos  (a  hulladékot  termelő,  előállító)  saját  birtokában  tartja,  raktározza  és  felhalmozza 
(HORNYÁK M. 2003, RÉDEY Á. – TAMASKA L. 2003). A hulladékok tételes jegyzékét a 16/2001. KÖM 
rendelet  tartalmazza,  amely  az  akkor  érvényes  EU lista  alapján  készült.  A lista  20  főcsoportot 
tartalmaz.  A  következő  csoportosításánál  a  kommunális  jellegű  hulladéktípusokat  vettem 
figyelembe.

Hulladékok csoportosítása:
A.) települési hulladékok

a.) települési szilárd hulladékok
b.) települési folyékony hulladékok 
c.) települési szennyvíziszap

B.) termelési hulladékok
a.) nem veszélyes hulladékok

1. ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok
2. mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok
3. építési, bontási hulladékok

b.) veszélyes hulladékok
C.) kiemelten kezelendő hulladékáramok

a.) hulladékolajok
b.) akkumulátorok
c.) egészségügyi hulladékok
d.) állati eredetű hulladékok
e.) csomagolóanyagok
f.) biomassza
g.) gumihulladékok
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Ezen típusok közül a vizsgálat tárgya szempontjából a települési szilárd hulladékok érdekesek. 
Ezen alcsoporton belül következő hulladékfajták szerepelhetnek számottevő mennyiségben:

• Háztartási hulladékok, amelyek a lakosság mindennapjai során a lakásokban, üdülőkben, 
közintézményekben valamint az ezekhez tartozó közös használatú helységekben, terüle-
teken keletkeznek és nem minősülnek veszélyesnek.

• Közterületi  hulladéknak  minősül a település közterületein (közforgalmú és zöldterületek) 
keletkező nem veszélyes hulladék.

• Háztartási hulladékokhoz hasonló jellegű (összetételű) hulladékok, amelyek jellemzően vállalkozá-
soknál a tevékenységük során keletkezik és nem minősülnek veszélyesnek.

Bár külön kategóriákat képeznek – és így más elvárások is érvényesek rájuk – ma még a tele-
pülési szilárd hulladékokkal együtt a csomagolóanyagok, az inert hulladékok és a biohulladékok je-
lentős része is a depóniákban landol. Természetszerűleg ez attól is függ, hogy pl.: az adott környe-
zetben mennyire szervezett a szelektív gyűjtés, vagy menyire fejlett a lakosság környezettudata.

A törvény értelmezi a hulladékgazdálkodást, mint tevékenységet is. Az értelmezés rövid lénye-
ge:  a  hulladékgazdálkodás  a  hulladékokkal  összefüggő bárminemű tevékenységek  összessége  és 
rendszere a keletkezés megelőzésétől a végső ártalmatlanítást követő utógondozásig. 

A Hgt. által megfogalmazott célok az alábbiak (címszavakban):

• az emberi egészség, a természeti és az épített környezet védelme;

• a fenntartható fejlődés és a környezettudatos gondolkodás kialakulásának elősegítése;

• a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás;

• a hulladékok által okozott környezetterhelés – lehetőség szerint minél nagyobb mértékű 
– csökkentése;

• a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése (a primer nyersanyagok minél telje-
sebb körű felhasználásával, a hosszú élettartam és a visszaforgathatóság-újrahasznosítha-
tóság szem előtt tartásával);

• a hulladékok veszélyességének csökkentése;

• a termelődő hulladékok „újrahasznosíthatósági arányának” növelése és benntartása a ter-
melés-fogyasztás körforgásában;

• a vissza nem forgatható (nem reciklálható) hulladék maximálisan környezetkímélő ártal-
matlanítása.
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4. IRÁNYELVEK

A Hgt.-ben megfogalmazott célok többsége korrelál a Stratégia fő irányelveivel. Az EGK Hul-
ladékgazdálkodási Stratégiája 5 irányelvet emel ki, míg a honi 2000. évi XLIII. törvény 13 olyan el-
vet említ, amelynek szem előtt tartása kívánatos, tehát a magyar szabályozás részletesebbnek mond-
ható. 

4.1 EURÓPAI UNIÓ

• A megelőzés elve értelmében cél a keletkező hulladék mennyiségének csökkentése mind a 
fejlesztés-gyártás  során  (ún.  technológiai  hulladékok),  mind  a  felhasználás  után  („fo-
gyasztási hulladék”).

• Az újrafeldolgozás, újrafelhasználás és hasznosítás elve a felsorolt tevékenységek iránti igényen 
kívül megjeleníti még a szelekciónak és a reciklált hulladékok (és a belőlük készült termé-
kek) piacának megteremtésének szükségességét is.

• A végleges ártalmatlanítás optimalizása, mint elv fő prioritása a környezeti terhelés minimali-
zálása mind a lerakás, mind az égetés során. Ez az irányelv foglalkozik a lerakásra (mint a 
legelterjedtebb kezelési mód) kerülő hulladék „végső nyughelyének” kiválasztásával, ki-
alakításával, az üzemeltetés szabályaival, a deponálókba bekerülő hulladék típusával, az 
esetleges előkezelési eljárásokkal valamint a megtelt lerakók bezárását követő felügyelet-
tel.

• A hulladékszállítás szabályozásának elve a szerint a hulladékszállítás, -mozgatás során töre-
kedni kell arra, hogy csökkenjen a környezeti terhelés, és a kockázati tényezők a minimá-
lis számban legyenek csak jelen.

• A helyreállítás elve a hulladékok ártalmatlanítását követő rekultivációs tevékenység fontos-
ságát emeli ki.

4.2. MAGYARORSZÁG

• A megelőzés (integrált szennyezés-megelőzés) elve tartalmában hasonul az EU 1. irányelvéhez.
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• A megosztott felelősség elve értelmében a gyártóknak a termék teljes életciklusában felelősen 
kell részt venniük (beleértve a hulladékként való kezelést is). 

• Az elővigyázatosság elve arra hívja fel a figyelmet, hogy a valós veszélyek és kockázatok nem 
ismerete esetén úgy szükséges eljárni, mintha azok mértéke a lehető legnagyobb lenne. 

• A gyártói  felelősség  elve alapján az előállító felelős  a  hulladékgazdálkodás szempontjából 
kedvező technológia megválasztásáért a termék előállítása során. Ez bizonyos helyzetek-
ben ellent mondhat a termelő gazdasági  érdekeivel,  hiszen a gazdasági  tevékenységek 
többsége napjainkban még inkább profitorientáltan környezetbarát és nem környezettu-
datosan haszonelvű.

• Az elvárható felelős gondolkodás elve kimondja, hogy a hulladék mindenkori tulajdonosa köte-
les megtenni minden, a környezet hulladék általi terhelésének csökkentése érdekében.

• Az elérhető legjobb eljárás elve alapján törekedni kell az elérhető leghatékonyabb, leginkább 
környezetkímélő technológiák (best available technics, BAT) alkalmazására a termék élet-
ciklusának egészére nézve.

• A szennyező fizet elv sarkalatos pontja a honi szabályozásnak, hiszen gyakorlati szempont-
ból is jól megközelíthető. Értelmében a termék előállítója, birtokosa, termelője köteles a 
hulladék kezelési költségeit megtéríteni. A hulladékkal történő környezetszennyezés kár-
értékét és helyreállítási költségeit is a szennyezőnek kell értelemszerűen viselnie.

• A közelség elve értelmében a hulladék hasznosítására és ártalmatlanítására (a környezeti és 
gazdasági tényezőket is figyelembe véve) a lehető legközelebbi helyszínt kell kiválasztani. 

• A regionalitás elve egyfajta területi elv, amelynek lényege, hogy a hulladékok gyűjtésének, 
kezelésének, végleges ártalmatlanításának megszervezése során területi prioritásoknak is 
szerepet kell kapniuk a gazdaságosság, környezeti biztonság, költséghatékonyság szem-
pontjai mellett. 

• Az önellátás elve szintén területi elv, de értelmében országos szinten kell a képződő hulla-
dék teljes körű ártalmatlanítására törekedni.

• A fokozatosság elve hívja fel a figyelmet arra, hogy a hulladékgazdálkodás egyes lépései egy-
másra épülnek és a célokat a lehetőségek és a teherbíró-képesség figyelembe vételével 
kell elérni (fenntarthatóság).

• A példamutatás elve alapján az államnak és a helyi önkormányzatoknak is teljesíteniük kell 
azokat a célokat, amelyeket a törvény alapján az állampolgároktól és a gazdasági szerve-
zetektől elvárnak.
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• A költséghatékonyság elve alapján hulladékgazdálkodás szabályozása és szervezése során tö-
rekedni kell arra, hogy a termelésben és fogyasztásban részt vevők által viselendő költsé-
gek a lehető legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak, vagyis ne dráguljon (nagymér-
tékben) meg egy adott termék az által, hogy árába beépül a teljes életciklusra szóló keze-
lés költsége. 

5. A KÖZÖSSÉGI ÉS A HONI SZABÁLYOZÁS ÉRTELMEZÉSE A 
LERAKÁS VAGY ÉGETÉS KÉRDÉSKÖR SZEMPONTJÁBÓL

1999/31/EK irányelv a hulladéklerakókról azért jelentős a hulladékégetés szempontjából is, 
mert ennek az 5. cikke írja elő a biológiailag lebontható hulladékok lerakásának fokozatos csökken-
tésére irányuló stratégiát. Márpedig az előírt csökkentés a hulladékégetés és a komposztálás növek-
vő alkalmazása mellett lehetséges. A hulladékégetésre vonatkozó elérhető legjobb technikát tartal-
mazó referencia dokumentum 2006. augusztusában került az EU által elfogadásra. 

A 2006/12/EK irányelv a hulladékokról (a 75/442/EGK többször módosított tanácsi irány-
elv kodifikációja) több olyan célt és feladatot határozott meg, ami befolyásolja a hulladékégető mű-
vek létesítésének esélyeit is. Rögzíti, hogy valamennyi tagállamnak a hulladék ártalmatlanítás terüle-
tén önellátásra kell törekedni és e cél elérése érdekében a tagállamoknak hulladékgazdálkodási terve-
ket kell készíteniük. Rögzíti az irányelv azt is, hogy a hulladékok szállítását csökkenteni szükséges, 
azaz alkalmazni kell a közelség elvét. 

A  hulladékégetés  ma  is  aktuális  közösségi  jogszabályai  a  2000/76/EK  (ami  felváltotta  a 
89/429/EGK és a 89/369/EGK irányelvet), és a fentebb említett 94/67/EGK a veszélyes hulladé-
kok égetéséről. 

Az ezeknek megfeleltethető magyar jogszabály „A hulladékok égetésének műszaki követelmé-
nyeiről,  működési  feltételeiről  és  a hulladékégetés technológiai kibocsátási  határértékeiről” szóló 
3/2002. (II.22.) KöM rendelet. A hulladékégetést rendező magyar jogszabály a közösséginek megfe-
leltethető, eltérések azonban találhatók (pl.: a magyar jogszabály tartalmaz szigorúbb rendelkezése-
ket – ez nem ellentétes a közösségi joggal –, nem érvényesít számos derogációt, amik könnyebb fel-
tételeket  –  esetenként  magasabb  kibocsátási  küszöböket  –  biztosítanának  akár  2008.01.01.-ig) 
(BÁNDI GY. 2006). 
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Az EU szabályait és irányelveit tanulmányozva összeállítható egy mátrix, amely az egyes hulla-
dékáramok versenyképességét  vizsgálja a hasznosulás  és/vagy megsemmisítés  szempontjából (1.  
táblázat).

1. táblázat. Az egyes hulladékáramok hasznosíthatósága

Hulla-

dék faj-

tája

Lerakás
Égetés energia-ter-

meléssel

Égetés energia-

termelés nélkül
Komposztálás

Újra-

hasznosítás

Teljes

Mind a termelés, 

mind a fogyasztás 

növekvő trendet 

mutat, ezért növe-

kednie kell a lera-

kott hulladék 

mennyiségének is.

+

Mint megújuló, fontos 

szerepet játszik a Kö-

zösség energiapolitiká-

jában. Azonban a kom-

posztálás és az anyagá-

ban történő újrahasz-

nosítás jobban prefe-

rált, ami a potenciális 

tüzelőanyagok spektru-

mát csökkenti.

+

Ha a hulladékot 

égetéssel semmisít-

jük, meg, akkor a 

belőle származó 

energiát minden-

képpen hasznosíta-

ni szükséges.

-

A lerakókba ke-

rülő szerves 

(zöld) hulladék 

veszély-

forrás (biogáz), 

mennyiségét 

csökkenteni kell 

komposztáláson 

keresztül, aránya 

növelendő. A 

végtermék jól 

eladható.

+

Az anyagában 

történő újra-

hasznosítás elő-

segítése a kör-

nyezet-kímélés 

legegyszerűbb 

módja, prefe-

rált.

+
Lakossági vegyes hull.

A lerakók kapaci-

tása véges, de ahol 

nincs lehetőség 

más típusú keze-

lésre, ott ez az 

egyetlen megol-

dás, amely még el-

érhető lehet.

+/-

Az energiatermeléssel 

egybekötött égetés 

megfelelő környezetvé-

delmi intézkedések 

mellett a lakossági hul-

ladék megsemmisítésé-

nek legkedvezőbb for-

mája, hiszen másképp 

nem hasznosítható.

+

Az energiatermelés 

nélküli elégetés 

csak mint kényszer-

megoldás merül fel.

-

A komposztálás 

nem értelmez-

hető ezen hulla-

dék-áram eseté-

ben.

Az anyagában 

történő újra-

hasznosítás 

nem értelmez-

hető.
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Hulla-

dék faj-

tája

Lerakás
Égetés energia-ter-

meléssel

Égetés energia-

termelés nélkül
Komposztálás

Újra-

hasznosítás

Szerves

A szerves anyagok 

a lerakóban ve-

szélyforrások, in-

dokolatlanul fog-

lalnak helyet, mert 

sokkal hatéko-

nyabban is lehetne 

hasznosítani őket.

-

Szerves anyagok égeté-

se magas energiaárak 

mellett gazdaságos, 

amikor a belőle szár-

mazó energia értéke 

meghaladja az egyéb 

hasznosításból szárma-

zó hasznot.

+/-

Szerves anyagok 

égetése energiater-

melés nélkül értel-

metlen. Kényszer-

megoldás lehet, ha 

nincs kapacitás a 

komposztálására.

-

A szerves anya-

gok elhelyezésé-

nek egyik leg-

jobb módja a 

komposztálás, 

környezeti és 

gazdasági szem-

pontból egy-

aránt. Eseten-

ként verseny-

helyzet az ége-

téssel. A kapaci-

tás növelendő.

+

A szerves 

anyag önmagá-

ban történő új-

rahasznosítása 

nem értelmez-

hető.

Papír és karton

Lerakás helyett 

mind az újrahasz-

nosítás, mind az 

energia-termelés-

sel egybekötött 

égetés kívánato-

sabb lenne.

-

Kiváló alapanyag, sze-

lektív gyűjtése, kezelhe-

tősége alkalmassá teszi 

energetikai célú égetés-

re, különösen magas 

energiaárak esetén.

Verseny az újrahaszno-

sítással.

+/-

Papír égetése ener-

giatermelés nélkül 

értelmetlen. Kény-

szer-megoldás le-

het, ha nincs kapa-

citás az újrahaszno-

sításra.

-

Papír hulladékot 

komposztál-ni 

nem preferált, 

inkább más 

megoldás kere-

sése indokolt.

-

Papír esetében 

az anyagában 

történő újra-

hasznosítás az 

elvárt. Ezt segí-

ti elő a csoma-

golóanyag 

irányelv is.

+

Ü
veg

Az üveghulladék 

lerakása abban az 

esetben elfogad-

ható, ha az anya-

gában történő 

hasznosítás nem 

megoldható.

+/-

Az üveghulladék, mint 

energiaforrás nem 

hasznosítható ésszerű-

en.

-

Az üveghulladék 

önmagában történő 

égetése még kevés-

bé ésszerű (pl.: a 

szükséges energia 

nagysága miatt).

-

Komposztálás 

ezen hulladék-á-

ram esetében 

nem lehetséges.

-

Üveg esetében 

is az anyagában 

történő újra-

hasznosítás az 

elvárt. A cso-

magolóanyag 

irányelv erre is 

alkalmazandó.

+
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Hulla-

dék faj-

tája

Lerakás
Égetés energia-ter-

meléssel

Égetés energia-

termelés nélkül
Komposztálás

Újra-

hasznosítás

Fém

A fémek magas 

piaci áruk miatt 

sok „kidobott 

pénznek” minő-

sülnek, amennyi-

ben életciklusukat 

egy lerakóban 

végzik.

+/-

A fémhulladék, mint 

energiaforrás nem 

hasznosítható ésszerű-

en.

-

A fémhulladék ön-

magában történő 

égetése még az 

üvegnél is kevésbé 

ésszerű.

-

Komposztálás 

ezen hulladék-á-

ram esetében 

nem lehetséges.

-

Fémek eseté-

ben is az anya-

gában történő 

újrahasznosítás 

preferált. A 

csomagoló-

anyag irányelv 

erre is alkalma-

zandó.

+

M
űanyag

A műanyag hulla-

dék lerakása abban 

az esetben elfo-

gadható, ha elsőd-

legesen az anyagá-

ban történő hasz-

nosítás nem meg-

oldható és az ége-

tésnek sincs reali-

tása.

-

Megfelelő alapanyag, 

szelektív gyűjtése, ke-

zelhetősége alkalmassá 

teszi energetikai célú 

égetésre, különösen 

magas energiaárak ese-

tén.

+/-

Az energiatermelés 

nélküli műanyag-é-

getés – csakúgy, 

mint a lerakás – 

csak, mint szükség-

megoldás szerepel-

het.

-

Komposztálás 

ezen hulladék-á-

ram esetében 

nem lehetséges.

-

A műanyag-

hulladékok ese-

tében leglátvá-

nyosabb a cso-

magolóanya-

gokkal való 

összefüggés. 

Az irányelv 

ezen esetben is 

prioritást élvez.

+

Veszélyes

A veszélyes hulladékokra külön szabályozás vonatkozik, azokat sem deponálni, sem ége-

tőműben megsemmisíteni nem szabad.

-

Szakszerű ke-

zelés esetében 

van lehetőség 

az anyagában 

történő újra-

hasznosítására 

vagy megsem-

misítésre.

+/-
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Jelmagyarázat:
+: javasolt megoldás, prioritást élvező megoldás,
+/-: nem priorizált megoldás, de környezeti-gazdasági szempontokat figyelembe véve alternatív 
(esetleg szükség-) megoldásként alkalmazható,
-: nem javasolt, elkerülendő megoldás.

Forrás: szerk.: Baranyai G. 2008

A táblázat tanulsága, hogy a növekvő hulladékmennyiség miatt növelni kell a feldolgozó-ártal-
matlanító kapacitásokat is Európa-szerte. Viszont az egyes hulladékáramok ártalmatlanítása termé-
szetszerűleg eltérő módszerrel kell, hogy történjen, környezeti és gazdasági szempontok figyelembe 
vételével. A településekről származó szerves hulladék nagyobb részét kellene komposztálni, ha erre 
nincs lehetőség, akkor energiatermelés céljával elégetni. A deponálás csak akkor elfogadható, ha a 
fentebb említett lehetőségek egyike sem elérhető. Papírhulladék esetében az újrahasznosítás lenne 
kívánatos, de ha ez nem lehetséges, az égetés – még mint kedvező lehetőség – kerülhet látókörbe. 
Ebből a táblázatból az is kitűnik, hogy az égetés csak a vegyes háztartási hulladék preferált, a szelek-
tíven gyűjtött papír, szerves, és műanyag hulladék esetében tolerált, de akkor is csak abban az eset-
ben, ha az égetéshez energiatermelés is kapcsolódik. A lerakásra kerülő szerves anyag mennyiséget 
jelentősen csökkentetni szükséges Magyarországon is. A szelektív hulladékgyűjtés – a jogszabályo-
kon túl gyakran civil szervezetek által követelt – minél szélesebb körű kiterjesztésének is megvannak 
a maga korlátai. Természetes, hogy a gazdaság szereplői természetesen eleinte az alacsony költség-
gel is hasznosítható másodnyersanyagokat vonják be az újrahasznosításba. Minél többfajta és minél 
nagyobb mennyiségű hulladékot gyűjtünk szelektíven (a lerakandó mennyiség csökkentése érdeké-
ben), annál magasabb lesz a hulladékgyűjtés költsége (pl.: több típusú gyűjtőautónak kell gyakrab-
ban elindulnia). Gazdasági-társadalmi és politikai viták folynak arról, hogy hol van az a pont, ahol 
gazdaságilag még kifizetődő a szelektív hulladékgyűjtés, és honnan érdemes inkább más ártalmatla-
nítási  lehetőséget  figyelembe venni.  Az  externális  költségek  egzakt  megbecsülhetetlensége  miatt 
sem lehet összehasonlítani példának okáért a szelektív gyűjtés, a hulladéklerakás és az égetéssel tör-
ténő ártalmatlanítás környezeti hatásait (CSUTORA M. 2003, TÓTH G. 2003). 

11



Baranyai Gábor: A települési szilárd hulladékok ártalmatlanításának jogi környezete és annak értékelése
Modern Geográfia, 2008. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/kornyezeti_eroforrasok/baranyai_gabor_2_2008_2.pdf

6. ÖSSZEGZÉS

A végső ártalmatlanítási lehetőséget (lerakás, vagy égetés) jelenlegi technológiai színvonalun-
kon semmilyen formában nem tudjuk megkerülni. Magyarországnak tehát fel kell készülnie, hogy 
mindkét hulladékgazdálkodási alternatívát gazdaságosan használni tudja, ehhez pedig fejlesztésekre 
van szükség (LEITOL CS. 2006). 

Magyarországon az ISPA és Kohéziós Alap intézkedéseinek gyakorlati megvalósítása nyomán 
jelentős lerakó kapacitás épül ki, azonban az EU követelmény rendszerének való megfelelőség érde-
kében a pusztán lerakókon alapuló rendszereket is tovább kell fejleszteni, vagyis ki kell egészíteni 
valamilyen fajta energetikai hasznosítási lehetőséggel. Hiszen a másik két megoldás, vagyis a szelek-
tív hulladékgyűjtés nagyarányú kiterjesztése, valamint egyes térségekben a hulladékminimalizálási 
célkitűzések gyakorlati érvényre juttatása együttesen sem képes olyan mértékben csökkenteni a lera-
kókra kerülő hulladékmennyiséget, hogy az ország biztonsággal megfelelhessen EU vállalásainak. A 
jogi környezet adott és ahogy József  Attila fogalmazott 1933-ban: „ … a lét dadog, és csak a tör-
vény a tiszta beszéd…”. 
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THE LIFE CYCLE OF THE NARROW-FILM CINEMA AS AN 
INNOVATION 

BORSOS ÁRPÁD

1. INTRODUCTION

Relying  on  some  of  the  important  results  of  modern  researches  which  emanate  from 

Schumter’s theory of  innovation processes  KOVÁCS GY.  (2004) accentuates: ’The social  and eco-

nomic actors can influence the fate of  innovation with their selective behavior: their attitude can be 

supportive, neutral or obstructive.’ ’The mechanisms for social selection are present during each 

phase of  the innovation process and of  the life cycle of  a technology.’ Referring to HUBER, J. he 

emphasizes: ’... the logic of  a selection process is substantially different in market-oriented and in 

centralized systems. In a transition economy the selection processes of  both market-oriented and 

bureaucratic control can be present in a certain combination which may change from time to time.’

The present study is an attempt to confront the above theory with practice, examining the life 

cycle of  the narrow-film network in Hungary.

2. QUESTIONS OF DISCIPLINE AND METHODOLOGY

The question may well arise whether the example chosen has its relevance to the scope of  the 

study or not. The positive answer is substantiated by two facts. 

The first: The narrow-film (16 mm) cinema is an innovation in the Schumpeterian sense - al-

though it appeared as an alternative to the already widespread normal (35 mm) cinema - because in 

a technical sense it was a new product from an economic point of  view a new service at lower 

costs, opening up new markets and new product placement possibilities. And all these - according 

to SCHUMPETER, J. A. (1980) - do not necessarily have to be based on a new scientific invention. 

The second: The life cycle of  the narrow-film cinema from 1938 to the mid 1990s in Hun-

gary coincides predominantly with the period of  a centralized economy and society, however the 

specific periods of  certain regimes were dominated by different political ideologies. The war-time 

economy of  the Horthy era prior to and during the war years had just as well a centralized nature 

as the planned economies of  the Rákosi and Kádár eras. Only the mixed system of  the transition 

period to market economy after the end of  the 1980s can be considered an exception.
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We will trace the spread of  the narrow-film cinema alongside with the normal network which 

can be deemed traditional. This way the significance of  the new technique and the selective attitude 

of  the economic actors determining its life cycle can be appropriately perceived. 

The study covered all the playing locations registered in the statistics where they played in the 

current year, with the exception of  those ceased to exist within a year. 

3. THE SOCIO-ECONOMIC ROOTS OF THE NARROW-CANVAS 
CINEMA IN HUNGARY AND THE ANTECEDENTS OF ITS DIFFUSION 

The evolution of  the cinema network in the 1930s, beside the appearance of  sound film, was 

influenced also by important social and economic factors. As a result of  the world slump and social 

destabilization along with radicalization, the merge and gradual domination of  fascism, National 

Socialism and communism, and the whole film trade becoming politicized, the ideological charge 

of  movies and the propagandized use of  them increased in whole Europe. 

After Hitler’s rise to power – as an offset of  the strong support of  film production – started 

the ’standardization’ of  the German film production. The ruling power required pieces matching 

the politics and moral norms of  National Socialism, and tolerated the employment only of  those 

professionals who could prove their citizenship and Aryan origin. 

From 1934 on the German imperial cinema law permits the prohibition of  pieces offending 

the national socialist conceptions. In the same year Andrey Sdanov at the congress of  the writers’ 

association ’orders’ the depiction of  workers, party leaders, comsomolists, and pioneers. After this 

began the production of  the so-called hero movies – Chapayev, And the Sun rises, The seamen of  

Kronstadt - in the Soviet Union. 

Leni Riefenstahl at the congress of  the National Socialist German Workers’ Party prepares 

the ’Triumph of  the Will’ which is introduced in 1935, thus movie becomes also an official and de-

clared means of  expression of  the Nazi state, transmitting its conception.

 The French Popular Front – founded in 1934 – wins the elections in 1936. Jean Renoir di-

rects propaganda movies: People of  France, The Crime of  Monsieur Lange, The Lower Depths, a 

Gorky adaptation lacking authenticity. 

In 1937 General Franco forbids those movies in the areas under the control of  the Falangist 

army, in which the participants of  the collection organized to support the republicans play. This re-

sulted in many of  the greatest figures in the art of  cinema being banned, like Charlie Chaplin, Clark 

Gable, Marlene Dietrich, Joan Crawford, Gary Cooper, Douglas Fairbanks  (MARKÓ L. 1995).

2



BORSOS Árpád: The life cycle of  the narrow-film cinema as an innovation
Modern Geográfia, 2008. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/kulturalis_foldrajz/borsos_arpad_2008_2.pdf

In the same year the Turul Society requests the culture and the industry ministers in a memo-

randum to oust Jewish people from the film industry, and to replace them with Christian Hungari-

an writers, directors, composers, cinematographers and actors. With the announcement of  XV Act 

of  1938 begins the discrimination against Jewish people in intellectual professions in Hungary, such 

as the film industry. 

The desire to exploit the propagandist force residing in movies comes reasonably together 

with the expansion of  the allocation means. In order to enlarge the impact of  the newsreel inter-

preting the daily events in an adequate manner to actual politics and of  the movies corresponding 

to the spirit of  the age, the target areas of  the expansion had to include those areas not preferred 

by the competitive markets, and rural areas which were obstructed from cinema operation by the 

government via a decree issued by the Ministry of  Home Affairs. The involvement of  these re-

gions into the motion picture catering with the lowest possible capital investment, utilizing the es-

tablishments built to fulfill other functions, was realized by applying the 16 mm technique.

4. THE PHASES, CHARACTERISTICS, AND GEOGRAPHIC ASPECTS OF 
THE INNOVATION LIFE CYCLE OF THE NARROW-FILM CINEMA 

The 16 mm film strip was developed by the Kodak works originally for amateur usage in 

1923, but soon it was used primarily for educational film production. The feature film put into the 

circulation on the strength of  the experiences acquired in this area. Some years after the practice 

was introduced abroad, the Royal Hungarian Ministry of  Home Affairs – ending the prohibition 

earlier effective - by decree no. 111.001/1938. permitted the establishing of  cinemas applying the 

narrow-film technique. At the time of  the announcement of  the decree there were already 8 000 

narrow-film  cinemas  operating  in  France,  more  than  10 000  in  Germany,  and  it  was  also 

widespread in the Scandinavian states  (GÜTTLER A. 1938).

 The contemporary trade press interpreted the piece of  news as an event of  historical signifi-

cance: ’The cultural and economic significance of  narrow film was largely recognized abroad, thus 

its importance and adaptation gradually increased. The Hungarian government also espoused the 

huge significance of  narrow film in the education and orientation of  the public....’ ’Hopefully this 

important section of  cinematography will substantially contribute the liveliness of  cultural life in 

the Hungarian countryside and to the improvement of  its standard.’ Anyhow it is a grateful cultural 

fact, that in those communities which can not sustain official film theatres, at least narrow-film cin-

emas can operate and this way even the population of  the smallest villages can see the narrow 

Hungarian movies and newsreels” (LAJTA A. 1938).
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4.1. The appearance 

The ministry of  home affairs gave permission to narrow-film cinemas in 26 settlements until 

the 20th of  November 1938. The beneficiary settlements touched 13 out of  the 25 counties. Pest-

Pilis-Solt-Kiskun county was affected the most (by 5 counties). The first act of  permitting meant 

the accessibility of  movies to approximately 84 thousand village inhabitants at their place of  resi-

dence.

By the end of  1939 the number of  narrow-film cinemas in operation increased to 73 (five of  

them – Bős, Felsőszeli, Magyarszőgyén, Muzsla and Szepsi – fell outside the present territory of  

Hungary) and affected nearly 234 thousand residents. 

Screening permission was given to a very wide variety of  premises: to community culture cen-

ters (Kenderes, Kóka, Kömlő, Polgárdi, Porcsalma), to restaurants (Szászvár, Biharugra, Ugod), to 

trade associations (Jászdózsa, Tass), to farmers’ associations (Kápolnásnyék), to hotels (Balaton-

fűzfő), to premises at regional centers of  detached farms utilizable for this function (Kutas, farm in 

the municipal boundary of  Hódmezővásárhely), in some cases it was given to other establishments 

identified by a single postal address (LAJTA A. 1939, 1940). This phenomenon is strongly reminis-

cent of  the appearance of  motion picture, and of  the initial period of  its penetration that lasted 

until the first decade of  the 20th century, when projecting premises were ad hoc undertakings, and 

the major part of  them operated in catering establishments and coffee-houses enhancing their in-

come. Others settled in the tents of  a wide variety of  entertainment facilities (Népliget in Budapest, 

the Ősbudavára, the Konstantinápoly) (BORSOS 2005). The latter ones were substituted in the case 

of  narrow film by community premises - established in the meanwhile - with various functions 

(clubs, associations, local culture centers). 

The bulk of  the innovations was realized in Heves (10 settlements),  Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

and in Fejér county (9-9 settlements) and it reached in each of  the three counties a population of  

over 30 thousand. Until the end of  1939 the process did not affect Békés and Zemplén counties at 

all, and it reached only one settlement in each of  the following counties: Abaúj-Torna, Bihar, Csa-

nád-Arad-Torontál, Hajdú, Nógrád, Tolna and Zala. 

In the first one and a half  year when the narrow-film cinema network was established - and 

which can be regarded as an initial period according to the innovation theory - there is probably no 

cause and effect relationship between the degree of  population proportionate supply of  certain 

counties till then, and the appearance of  the new technique. We can find counties with high and 

also with low level of  supply in both the groups reached by the first appearance, and in those left 

untouched. Pest (67.7%) and Heves (30.9%) counties are included in the first, Békés (78.6%) and 

Zemplén (28.9%) in the latter group. 
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The quality of  the spatial relation and the distance between the first premises where the new 

technology was applied, and those settlements representing a higher level of  the hierarchy, and pre-

sumably also a higher innovation potential  (BELUSZKY P. 1973), show a rather mixed picture. Defi-

nite condensation can be recognized only around Baja. Nearby Székesfehérvár and Eger there were 

two settlements, while in the case of  Szeged and Hódmezővásárhely permission was given to pe-

ripheral settlement parts. The spatial relation between the bulk of  the first premises and those eval-

uated as bigger centers in the settlement hierarchy – either due to the distance or to the poor road 

conditions – was rather weak. Political logic might be in the background also here.

4.2. The first adopters, the early majority

The process of  the diffusion was not slowed down neither by the country’s indirect nor by 

the later de jure involvement in the war. The 1st of  October 1943 – in the last year when there was 

no fighting yet on the territory of  the country – the number of  narrow-film cinema licences in-

creased to 484 (LAJTA A. 1944). Out of  the permission grants 378 fell on the present territory of  

the country, and it drawn 367 new settlements into the motion picture network. The affected places 

show large variance in settlement categories (see table 1.) and in spatial dispersion (see table 2.).

5

Table 1. Distribution of  narrow-film cinemas by settlemet types, 1943.

Settlements

Categories by 

population size

Number

Having license for 

narrow-film cine-

ma

Rate

 of  licensed 

(%)

Distribution of  li-

censes

 (%)

X – 500 614 - 0.0 0.0

501 – 1,000 924 12 1.3 3.2

1,001 – 1,500 543 32 5.9 8.5

1,501 – 2,000 313 68 21.7 18.0

2,001 – 3,000 342 126 36.8 33.3

3,001 – 5,000 276 112 40.6 29.6

5,001 – 10,000 151 22 14.6 5.8

10,001 – 20,000 78 4 5.1 1.1

20,001 – 50,000 36 - 0.0 0.0

50,001 – 100,000 10 1 10.0 0.3

100,001 – X 3 1 33.4 0.3

Total 3,290 378 ≈100.0

 Source: Lajta A., KSH, the author’s own calculation
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Nearly two third (63%) of  the network expansion was realized in settlements with a popula-

tion of  2-5 thousand, 18.9% in settlements with a population of  1-2 thousand. Those with a popu-

lation less than a thousand or more than ten thousand were hardly affected by the expansion. The 

lack of  interest in the first case was definitely due to the hopeless prospects for operation above or 

at break-even, in the latter one it was due to the already existing normal (35 mm) network.

When examining the spatial dispersion, the strong influence of  the settlement structure char-

acteristics can clearly be detected. In counties predominantly composed of  tiny villages (Abaúj, 

Baranya, Szatmár-Bereg, Vas, Zala) hardly any of  the settlements (with a dispersion of  0.8-4.2%) 

was touched by the process, in contrast to counties with a significant number of  large villages 

(Pest-Pilis-Solt-Nagykun: 64.9%, Fejér: 54.4%, Heves: 45.2%). Beside the disparities between areas 

and between settlement types, by the end of  1943 the 71.6% of  the citizens on the post-Trianon 

territory of  the country had access to cinema services. 

In this period of  the narrow-film cinema expansion, primarily the intention to reach rural ar-

eas with a relatively high population concentration can be detected. But then beside the market 

economy-like motives of  innovation diffusion a new element appears prominently, namely the ide-

ological background generating the whole process. This is shown by the government indulgence in 

opposition to previous regulations, and also the fact that 201 out of  the cinema licenses (53.1%) 

were  granted  to  settlements  where  the  orders  issued  earlier  by  the  ministry  of  home  affairs 

(148.000/1928., and 164.500/1933.) straightly forbade the set up of  motion picture works. This is 

implied from the end of  the 1930s by the centralized obligatory determination of  films and news-

reels to be played by the movie theaters just as much as by the particular program policy of  the 

newly established network: ’Each program was set up of  a Hungarian newsreel, an educational agri-

culture movie, and a feature film’  (GÜTTLER A. 1938). This program structure (newsreel, a short 

movie of  public utility, long feature film) dominated – in spite of  the changes in the political back-

ground – the whole cinema network until the mid 1980s. 
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Table 2. Distribution of  settlements having cinema by counties, 1943.

Counties
Number of  

settlements

Settelments having 

normal cinema

Settlements hav-

ing narrow-film 

cinema

Total

Number Rate (%) Number
Rate

(%)
Number

Rate

(%)

Abaúj 129 3 2.3 1 0.8 4 3.1

Bács-Bodrog 27 10 37.0 11 40.7 21 77.8

Baranya 309 15 4.8 11 3.6 26 8.4

Békés 30 23 76.7 4 13.3 27 90.0

Bihar 61 8 13.1 9 14.7 17 27.9

Borsod-Gömör 198 13 6.6 18 9.1 31 15.7

Csanád 42 18 42.9 7 16.7 25 59.5

Csongrád 22 10 45.4 4 18.2 *12 54.5

Fejér 101 16 15.8 41 40.6 *55 54.4

Győr-Moson 102 7 6.9 9 8.8 16 15.7

Hajdú 20 12 60.0 7 35.0 19 95.0

Heves 115 14 12.2 39 33.9 *52 45.2

Jász-Nagykun-Szolnok 53 24 45.3 18 33.9 42 73.2

Komárom-Esztergom 68 17 25.0 18 26.5 35 51.5

Nógrád-Hont 154 13 8.4 15 9.7 28 18.2

Pest-Pilis-Solt-Kiskun 231 107 46.3 47 20.3 *150 64.9

Somogy 308 13 4.2 29 9.4 42 13.6

Sopron 114 5 4.4 10 8.8 15 13.2

Szabolcs 133 16 12.0 9 6.8 25 18.8

Szatmár-Bereg 114 5 4.4 4 3.5 9 7.9

Tolna 114 17 14.9 18 15.8 *34 29.9

Vas 264 8 3.0 11 4.2 19 7.2

Veszprém 179 15 8.4 25 13.9 *39 21.8

Zala 387 13 3.4 6 1.5 19 4.9

Zemplén 76 6 7.9 7 9.2 13 17.1

Counties total 3,351 408 12.2 378 11.3 *775 23.1

Budapest 1 1 100.0 1 100.0 1 100.0

Country total 3,352 409 12.2 379 11.3 776 23.1

* Hódmezővásárhely, Szeged, Érd, Perkáta, Kápolna, Nagytétény, Sződ, Tápiószele, Vecsés, Gyönk, Balatonfűzfő had 

either types of  cinema in 1943. 

Source: Lajta A., KSH, the author’s own calculation
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4.3. A break in the process

Due to the period between 1944 and 1948, the country’s becoming a seat of  war and the un-

certainties of  recommencement, restoring and transformation characterizing the whole social and 

economic life in Hungary, there was a break in the evolution of  the cinema network, similarly to 

other areas of  the social and economic sphere in Hungarian. After the end of  the war most of  the 

functioning units (studios, works, and cinemas) of  the whole motion picture trade were appor-

tioned by some political  parties,  representing the major political power, among themselves. For 

managing cinema issues separate organizations were established.

The year of  1948 brought radical changes for the profession operating under rather chaotic 

circumstances. With setting up offices to ensure the functioning of  the central controlling appara-

tus of  the state, with putting restrictions on private entreprises or rather eliminating them the pro-

cess of  secularization began, which resulted in the Hungarian film industry’s operating under man-

ual control by the state based on political decisions during four decades. Besides market mecha-

nisms and as alternatives to them regulating features of  political intention appear in the motion pic-

ture industry. 

Despite all the uncertainty as an accomplishment of  the renovation by the end of  1948 the 

cinema network – including the narrow cinema – quasi reached again its condition of  1943 (see table  

3.). Significant difference in the regional, settlement-structural characteristics is not perceptible. 
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Table 3. Distribution of  movie network in Hungary, 1948.

Counties
Number of  

settlements

Settelments hav-

ing normal cine-

ma

Settlements hav-

ing narrow-film 

cinema

Total

Num-

ber

Rate 

(%)

Num-

ber

Rate

(%)
Number

Rate

(%)

Abaúj 125 2 1.6 1 0.8 3 2.4

Bács-Bodrog 31 9 29.0 11 35.5 20 64.5

Baranya 299 15 5.0 14 4.7 29 9.7

Békés 34 25 73.5 4 11.8 29 85.3

Bihar 61 7 11.5 14 22.9 21 34.4

Borsod-Gömör 182 10 5.5 31 17.0 *39 21.4

Csanád 43 14 32.6 10 23.2 24 55.8

Csongrád 26 9 34.6 5 19.2 *13 50.0

Fejér 96 11 11.5 19 19.8 30 31.3

Győr-Moson 98 5 5.1 9 9.2 14 14.3

Hajdú 23 11 47.8 5 21.7 16 69.5

Heves 125 12 9.6 30 24.0 42 33.6

Jász-Nagykun-Szolnok 60 24 40.0 23 38.3 *45 75.0

Komárom-Esztergom 65 15 23.0 7 10.8 22 33.8

Nógrád-Hont 150 9 6.0 10 6.7 19 12.7

Pest-Pilis-Solt-Kiskun 251 98 39.0 41 16.3 *137 54.6

Somogy 301 9 3.0 27 9.0 36 12.0

Sopron 112 6 5.4 7 6.2 13 11.6

Szabolcs 135 14 10.4 13 9.6 27 20.0

Szatmár-Bereg 115 3 2.6 5 4.3 8 6.9

Tolna 111 13 11.7 25 22.5 38 34.2

Vas 244 8 3.3 8 3.3 16 6.6

Veszprém 190 15 7.9 20 10.5 35 18.4

Zala 355 11 3.1 7 1.9 18 5.0

Zemplén 73 6 8.2 6 8.2 12 16.4

Counties total 3,305 361 10.9 352 10.7 *706 21.4

Budapest 1 1 100.0 1 100.0 1 100.0

Country total 3,306 362 10.9 353 10.7 707 21.4

*Borsodnádasd,  Disznóshorvát,  Szeged,  Tiszaföldvár,  Törökszentmiklós,  Kecskemét,  Kiskunmajsa had  either 

types of  cinema in 1948. 

Source: LAJTA A. (1949), the author’s own calculation
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4.4. The phase of  extensive socialistic development until super 
saturation 

The XXV. Act of  1949 about the first five-year plan leaves no more doubt concerning the 

role intended for the movie by the new regime: ’Cinema issues must be devoted to the education 

and entertainment of  people. Every community needs to be provided with narrow-gauge projec-

tors or with traveling cinemas, in order to have this important tool of  cultural education available 

to the workers of  the village.’

After secularization the management rights of  the cinemas was assigned to the county coun-

cils. Cinema corporations of  each county were established. Even a competition evolved among the 

organizations established with supply-duty for conducting the tasks defined by politics, primarily in 

order to ensure the supplying of  the villages with films. 

Market economy was replaced by the so-called plan economy, a system of  state curtailment 

and redistribution in which the features of  market economy had no more part. Innovations were 

not based on organic market processes, but social-, economic- and cultural policy decisions moti-

vated by class struggle ideology. As an achievement of  the dynamic expansion aspiring to fully 

comprehensive supply until 1960, the number of  cinemas in Hungary has been multiplied by 6.5 

that of  the narrow film by 11 compared to 1948 (see table 4.).

10
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The enlargement of  the network resulted in all the large- and giant-villages of  the Great Plain 

counties  (Bács-Kiskun,  Békés,  Csongrád,  Hajdú-Bihar,  Szolnok),  and  all  the  settlements  of  

Komárom and Tolna counties being provided with cinemas by 1960. The program of  providing 

each settlement with cinema was realizable in the 80-90% of  the communities in counties with tiny 

11

Table 4. The Hungarian cinema network in 1960

Counties

Number of  
settlements

Number of  
normal cinemas

Number of  nar-
row-film cine-

mas

Settlements provided with 
cinema

Number
Rate 
(%)*

Cities Villages Cities Villages Cities Villages * Cities Villages * Villages

Bács- Kiskun 5 108 8 40 31 112 5 108 100.0

Baranya 3 323 16 11 39 325 3 286 88.5

Békés 3 76 7 38 13 100 3 76 100.0

Borsod-Abaúj-Z. 4 363 20 28 27 349 4 317 87.3

Csongrád 5 63 12 16 59 64 5 63 100.0

Fejér 2 105 6 21 7 147 2 104 99.0

Győr- Sopron 3 174 13 13 14 193 3 168 96.6

Hajdú 4 79 12 21 38 107 4 79 100.0

Heves 3 117 8 18 11 121 3 115 98.3

Komárom 5 72 14 19 15 89 5 72 100.0

Nógrád 2 136 7 19 7 127 2 121 89.0

Pest 4 183 7 54 26 180 4 181 98.9

Somogy 1 252 2 23 9 244 1 208 82.5

Szabolcs-Szatmár 1 234 5 18 15 236 1 205 87.6

Szolnok 7 72 15 25 23 78 7 72 100.0

Tolna 1 107 2 22 5 127 1 107 100.0

Vas 2 229 3 7 11 224 2 211 92.1

Veszprém 5 260 12 23 22 249 5 235 90.4

Zala 2 257 4 11 13 218 2 208 80.9

County total 62 3,210 173 427 385 3,290 62 2,936 91.5

Budapest 1 - 133 - 149 *1 1 -  -

Country total 63 3,210 306 427 534 3,291 63 2,936 91.5

* Including the travelling cinemas too. Its total number was: 34.

Source: KSH, the author’s own calculation
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villages.

The intention to meet the centrally defined expectations concluded in besides a compromise 

on moral, quality, engineering and technology principles also in other anomalies:

• ’The aspiration to enhance the quantity ... inherently resulted in establishing cinemas of-

ten in buildings less adequate for the purpose (pubs, stables etc.)’ (GERGELY R. 1981). 

• The realization of  high plan objectives necessarily forced the low-cost and simplified so-

lutions. As one of  the low investment versions of  this, the new projecting places were 

set up in leased estates in the possession of  local councils or co-ops. 

• The narrow film although originally introduced to serve the countryside and rural areas 

gained also ground in towns in this period of  comprehensive expansion, and with its 

83.9% share it became the dominant technique in the Hungarian cinema network by 

1960. 58.3% of  the urban cinemas and 86% of  village cinemas used narrow films.

 • Justification the primacy of  the new social system and the better position of  culture by 

all means led to the discrepancy between reality and statistical data. A large variety of  

institutes and organizations were indicated as cinemas in the statistics for the simple rea-

son of  one or two projections per year. This can be the only explanation for the branch 

statistics survey recording 37 cinemas in Debrecen (7 normal film, 30 narrow-film) 28 in 

Miskolc (14-14 normal and narrow), 36 in Pécs (12 normal, 24 narrow), 28 in Szeged (3 

normal, 25 narrow) in 1960. 

The evolution of  the Hungarian narrow-film cinema between 1949 and 1960 can not be inter-

preted according to the classical models of  spatial diffusion of  innovation. That is the decisions 

about network expansion were taken in ruling administrative centers like verdicts, primary innova-

tion centers can not be defined, the process itself  is conversed, as it penetrates as a makeshift from 

peripheral places, from the villages into the centers of  social and economic life, into towns and 

towns of  county rank. 

4.5. The years of  intensive development, the beginning of  decline

The size of  the whole cinema network – including narrow-film cinema network – reached its 

peak in 1960. The one and a half  decade ended in the mid 1970s is a peculiar period colored by 

contradictions. 
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If  the decade after secularization was the phase of  quantity enhancement, then the following 

years were the phase of  improving quality. One of  the target areas of  engineering and technologi-

cal improvement was the retooling of  16 mm cinemas to normal 35 mm movies of  higher quality, 

which caused an automatic decrease in the number of  narrow-film cinemas.

The operation of  the cinema network became loss-making in Hungary after 1963. With few 

exceptions all the 16 mm projecting places had a negative operating balance. The deficit was under-

taken by the state budget, and the difference was disbursed to the cinema corporations under the 

title of  sale price amplification  (GERGELY R. 1981). This fact enforced the rationalization of  the 

overdeveloped network and concluded in the elimination of  uneconomical and useless parallelism. 

By the closure of  projecting places the capital was affected the most, and the villages the least. Ex-

amples can be found also to the opposite tendency: The branch statistics survey registered in De-

brecen 46 cinemas (11 normal, 35 narrow) in contrast to the 37 in 1960. 

The domination of  narrow-film cinemas within the network notably decreased, the propor-

tion of  narrow-film projecting places fell to 69.7%. 

In 1960 the Hungarian Television switched to 5 days a week program service. The rival war 

for spectators has begun. The enticement of  television proved to be strong, in 1967 it had already 1 

million subscribers. 

The in all elements descending Hungarian cinema network – obviously as a result of  the sub-

sidy system – reached its 95.7% peak in the proportion of  villages provided with cinema in 1965, 

and until 1974 despite the significant shrinkage the political target declared a quarter of  a century 

ago was not notably harmed (see table 5.). 
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Table 5. Spatial distribution of  Hungarian cinema network, 1960-1974 

Year

Number of  cinemas Out of  them

Budapest Cities Villages Total Normal Narrow

Rate of  villages 

pro-vided with 

cinema

1960 283 559 3,716 4,558 733 3,825 91.5%

1965 216 472 3,747 4,435 981 3,454 95.7%

1974 154 456 2,985 3,595 1,088 2,507 90.2%

Forrás: KSH, the author’s own calculation 
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4.6. The years of  ostensible (relative) stabilization 

The decade after the mid 1970s – considering only the cumulative statistical data – could be a 

decade of  moderate growth and balanced functioning. However behind the increasing number of  

film theatres  it’s  the opening scissors  between the endowment  of  urban and rural  areas  lying. 

Prominent differences appear between counties with diverse settlement structures apparently to the 

disadvantage of  the areas of  tiny villages (see table 6.). 58% of  the settlements with less than 500 

inhabitants, and 17.4% of  the settlements with inhabitants between 501 -1,000 became unprovided. 

The portion of  narrow-film cinemas within the whole network did not change appreciably. The sig-

nificance of  traveling cinemas increased in the supply of  villages. 

14
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Table 6. Hungarian cinema network in 1985

Counties

Number of  
settlements

Number of  
normal cinemas

Number of  nar-
row-film cine-

mas

Settlements provided with 
cinema

Number
Rate 
(%)*

Cities Villages Cities Villages Cities Villages * Cities Villages * Villages

Bács- Kiskun 6 105 23 47 5 66 6 105 100.0

Baranya 5 291 22 13 11 195 5 175 60.1

Békés 6 68 17 37 10 45 6 64 94.1

Borsod-Abaúj-Z. 9 338 35 27 59 213 9 199 58.9

Csongrád 5 54 19 30 11 22 5 44 81.5

Fejér 3 103 12 37 4 65 3 94 91.3

Győr- Sopron 5 159 23 26 16 119 5 117 73.6

Hajdú 5 74 22 29 11 75 5 70 94.6

Heves 4 113 18 31 14 102 4 107 94.7

Komárom 6 66 22 21 4 54 6 65 98.5

Nógrád 3 117 9 25 19 108 3 104 88.9

Pest 8 173 22 82 16 169 8 163 94.2

Somogy 5 233 14 25 4 125 5 129 55.4

Szabolcs-Szatmár 6 219 9 27 23 173 6 179 81.7

Szolnok 8 67 19 30 14 64 8 67 100.0

Tolna 5 104 14 29 28 90 5 101 97.1

Vas 6 209 17 17 18 163 6 162 77.5

Veszprém 8 212 28 53 23 162 8 164 77.4

Zala 5 250 27 40 38 152 5 152 60.8

County total 108 2,955 372 626 328 2,162 108 2,261 76.5

Budapest 1 - 122 - 135 - 1 - -

Country total 109 2,955 494 626 463 2,162 109 2,261 76.5

* Including 140 travelling cinema

Source: KSH, the author’s own calculation 
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4.7. The appearance of  market mechanisms, the decline of  narrow-film 
cinemas 

The key-words of  VII. Act of  1985 legitimating the 7th five-year plan – ’the enhancement of  

international economic relationships’, ’performance orientation, the enhancement of  competition’, 

’incentive for entrepreneur-like activities’, reduction and gradual elimination of  uneconomical activ-

ities’ – were testifying the incapability of  the plan economy system, the necessity of  market orienta-

tion. 

The transformation of  the subsidy system in film trade, the drastic curtailment of  cinema op-

eration support,  the  liberalization of  cultural  services,  breaking by  administrative  measures  the 

monopoly position of  organizations established for this purpose, and last but not least the explo-

sive diffusion of  video technique in households shook the whole cinema network to its base. While 

between 1960 and 1985 the cinema network hardly suffered a decrease of  18%, between 1985 and 

1990 it shrank by half. This decrease results unambiguously from the closure of  village projecting 

places mostly of  16mm films operating with low effectiveness, or with deficit.

The tendency was not curbed either by some of  the local councils making efforts in the peri-

od to save the cinema operating on their territory. They waived the lease fee of  projecting places in 

their possession, compensated in various ways, or took partly over the operating loss, widening the 

scope for action of  the cinema works corporations in this manner (BORSOS Á. 1995). 

The number of  narrow-film cinemas ebbed by 65 % in the meanwhile, and the proportion of  

villages provided with cinema fell to 44.3% (see table 7.). In 88.8% of  the villages with less than 500 

inhabitants, in the 60.6% of  those with a population between 501-1,000, and in the 36% of  those 

with inhabitants between 1,001-2,000 there was no film showing on the screen.
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Besides the sore loss of  rural areas we can face a fact never experienced in the history of  

Hungarian cinemas before: In 1990 appeared the first towns without cinema (Gárdony, Tokaj).
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Table 7. Hungarian cinema network in 1990

Counties

Number of  
settlements

Number of  
normal cinemas

Number of  nar-
row-film cine-

mas

Settlements provided with 
cinema

Number
Rate 
(%)*

Cities Villages Cities Villages Cities Villages * Cities Villages * Villages

Bács- Kiskun 11 105 30 40 1 39 11 74 70.5

Baranya 5 292 14 13 2 20 5 30 10.3

Békés 12 62 24 29 4 29 12 50 80.6

Borsod-Abaúj-Z. 14 333 25 12 2 53 13 56 16.8

Csongrád 7 52 23 21 1 19 7 35 67.3

Fejér 6 99 14 32 1 42 5 78 78.8

Győr-M.-Sopron 5 162 15 27 2 36 5 64 39.5

Hajdú 11 68 30 20 1 46 11 54 79.4

Heves 6 112 16 28 2 69 6 91 81.2

Jász- N.-Szolnok 12 62 22 28 3 24 12 52 83.9

Komárom-Eszter-
gom

8 63 19 13 1 26 8 42 66.7

Nógrád 6 115 13 19 4 20 6 39 33.9

Pest 14 168 34 59 11 85 14 119 70.8

Somogy 9 228 22 18 3 71 9 118 51.8

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

10 217 12 22 4 44 10 121 55.8

Tolna 7 101 13 22 8 31 7 49 48.5

Vas 7 206 12 12 3 53 7 59 28.6

Veszprém 9 211 23 38 5 29 9 49 23.2

Zala 6 249 24 30 13 110 6 108 43.4

County total 165 2,905 383 483 71 846 163 1,288 44.3

Budapest 1 - 79 - - - 1 - -

Country total 166 2,905 464 483 71 846 164 1,288 44.3

* Including 70 travelling cinema

Source: The author’s own calculation
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The narrow-film cinema loses its dominance within the network, its share from the entire net-

work falls back to 49.1%. 

A peculiarity of  the period that a new rival, the small community local televiewing appears on 

the market of  motion picture transmission (BORSOS Á. 2003).

4.8. The switch to the market economy model, the agony of  narrow-
film cinema

 With the democratic transformation the reorganization of  the Hungarian economy to market 

conditions was declaredly started.

 The sectoral leaders focused on the radical altering of  the state subvention system, on its so-

cialization, the preservation of  nominal value of  the state’s subsidy and this latter was not a small 

task. It had no professional conception for the transformation of  the entire film sector. 

The restructuring of  the state’s property mass, its conveyance to the local authorities and its 

privatization within the film sector affected primarily the operating of  cinemas. The residual prop-

erty of  cinema corporations organized on territorial principles was portioned out among local au-

thorities according to the public utilities’ locality based, instead of  functional logic.This way the re-

mainder of  the network disintegrated to elements and then to atoms, its interest articulation in op-

position to purely profit oriented film distribution intensely decreased.

After all due to the changed ideological basics the central authorities abandoned the cinema. 

The movies found themselves without any transition to be exposed to market competition, and 

took a nose dive never experienced before. By the mid 1990s the narrow-film cinema network prac-

tically ceased to exist, the degree of  supply dropped to 8.5% in the villages (see table 8.).
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The decay of  the Hungarian cinema network did not stop at the cease of  the narrow network. 

The normal film theaters were not left unaffected by the tendency either. By the turn of  the Millen-

nium in 96.1% of  the villages and 39.8% of  the towns there was no cinema in function. This pro-
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Table 8. Hungarian cinema network on the 31st of  December 1995

Counties

Number of  
settlements

Number of  nor-
mal cinema 

screens

Number of  
narro-film ci-

nemas

Settlements provided with ci-
nema

Number Rate (%)

Cities Villages Cities Villages Cities Villages Cities Villages Cities Villages

Bács- Kiskun 15 103 23 15 - - 13 15 86.7 14.6

Baranya 7 295 15 9 - - 6 9 85.7 3.1

Békés 13 62 16 17 - - 12 17 92.3 27.4

Borsod-Abaúj-Z. 15 340 19 7 1 2 11 10 73.3 2.9

Csongrád 8 51 15 16 - - 7 16 87.5 31.4

Fejér 7 99 12 7 - - 7 7 100.0 7.1

Győr-M.-Sopron 6 167 13 17 - - 6 17 100.0 10.2

Hajdú 15 67 21 4 - - 14 4 93.3 6.0

Heves 7 111 11 18 - - 6 17 85.7 15.3

Jász- N.-Szolnok 15 63 19 9 - - 15 9 100.0 14.3

Komárom-Eszter-
gom

8 65 11 12 - 2 7 13 87.5 20.0

Nógrád 6 121 9 13 - - 6 13 100.0 10.7

Pest 16 168 19 15 - - 12 15 75.0 8.9

Somogy 12 231 13 14 - - 9 14 75.0 6.1

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

16 212 15 9 - - 11 9 68.8 4.2

Tolna 9 99 8 10 - - 7 10 77.8 10.1

Vas 8 208 13 11 - - 7 11 87.5 5.3

Veszprém 9 214 18 25 - - 9 21 100.0 9.8

Zala 7 250 17 21 - - 7 21 100.0 8.4

County total 199 2,926 287 249 1 4 172 248 86.4 8.5

Budapest 1 - 54 - - - 1 - 100.0 -

Country total 200 2,931 341 249 1 4 173 248 86.5 8.5

Source: KSH, MKM, the author’s own calculation 



BORSOS Árpád: The life cycle of  the narrow-film cinema as an innovation
Modern Geográfia, 2008. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/kulturalis_foldrajz/borsos_arpad_2008_2.pdf

portion declined further to 55.3 in towns and to 97.9 in the communities by 2004.  (BORSOS Á. 

2006). Further more according to a sectoral supplying of  date there were functioning cinemas only 

in 119 settlements on the 31st of  December 2006 (in the 35.6% of  towns and in the 0.6% of  vil-

lages). 

The leading role in transmitting movie films to the spectators – besides attending its other 

functions – was taken over by the television program services, which gained strength and became 

professionally and technically diversified in the meanwhile, and by the videotheques. However the 

experience offered by the cinema can not be fully substituted either in spectacle or in the attitude 

of  perception by these techniques  (BORSOS Á. 2004, 2006). 

5. SUMMARY, CONCLUSIONS

 When the Hungarian narrow-film cinema network was established and it evolved, politics had 

an overwhelming role among those social actors that had impact on the fate of  innovations. There 

are several reasons to believe that the introduction and stimulation of  the narrow-film cinema net-

work is also a result of  political intention. It was of  primary interest to the political and administra-

tive leaders of  a state preparing to, and then entering the war to extend the communication of  cur-

rent politics also to those areas of  the country which were not favored by the motion picture mar-

ket. The possibility of  expanding the areas supplied by the normal 35 mm technology lied in the 

finding of  more simple solutions for film distribution and for setting up and operating transmitting 

units, that is cinemas at lower costs. The 16 mm technology developed for amateur users and for 

educational films perfectly met these requirements. The fast penetration of  the technology – also 

under the circumstances in a wartime economy – reflected the social demand for, and the positive 

reception of  the political initiative. 

In the phase of  the innovation life cycle after the cataclysm caused by the war the evolution 

of  the network remained dependent on political purposes – although with a widely different ideo-

logical content – but in the new, plan economy system market had no role. The sustaining of  the – 

taking the market economy approach – overdeveloped network was affirmed by economic regula-

tions and also by state subventions (sale price amplification) if  it was needed. 

The loosening political pressure caused by the ideological, social, and economical crisis, the in-

filtration of  market mechanisms in the Hungarian economy – which could already deemed mixed – 

led to the rapid shrinking of  the network. The recovery of  market economy relations brought the 

full liquidation of  the narrow-film cinemas with itself  (see figure 1). 

20



BORSOS Árpád: The life cycle of  the narrow-film cinema as an innovation
Modern Geográfia, 2008. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/kulturalis_foldrajz/borsos_arpad_2008_2.pdf

The mechanism of  the spatial diffusion of  innovation reflects the discrepancy between mar-

ket based and centralized economy. In the case of  narrow-film cinema diffusion can not be de-

scribed using the classical models. The process was reversed, the penetration advanced from the 

peripheries towards the central areas. The potential technology for peripheral supply appeared in 

the centers after a phase delay. The role of  fortune in the diffusion can not be excluded either 

(RECHNITZER J. 2002).

The example of  the narrow-film cinema network warns rightly that an innovation or expan-

sion program being overfavoured or generated by an initiative of  politics and of  the state, will or 

may cease to exist when the will of  political and administrative leadership weakens or when prefer-

ences change. The prolongation of  its life cycle, just as much as putting it into practice means an 

extra, unnecessary burden to the central and also to the local budgets, with a proportion defined by 

the degree of  market-like mechanisms. 

A potential danger of  innovations generated by an invention of  the political and administra-

tive leadership, that the adaptation of  the new technology, technique or method becomes a cam-

paign duty and generates a fashion wave disregarding the individual particularities. The collection 

of  examples varies in a wide range either in the case of  centralized, mixed or market economy:

• Here can be mentioned the spill (chocolate-milk) resistant computer keyboard in nurs-

ery-schools meant to elevate the standard of  ICT-culture even as the interactive school 

board proclaimed as the magic gun of  pedagogy, especially when the winner of  the ten-

der can set up the tool only in a leaking class room with walls shedding plaster. 

• Here can be mentioned all the investments lacking well-grounded sustainability and cost-

benefit analysis whether it is a school swimming pool planned without water circulator 

and heater equipments or an unheatable gymnasium. 
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• A sports arena built with more than 1.5 milliard HUF investment, in a small quasi town 

of  3,000, 30-40 km away from the county seat, convenient for organizing international 

programs can not be labeled differently either. Especially if  the transport network and 

other infrastructure (general catering, health care, accommodation … etc. capacity) for 

the desired programs attracting the whole world is missing and will not be created within 

a reasonable time. 

• And to carry on with the examples we can mention the industry parks which can play a 

prominent role in economic restructuring and in workplace creation under certain cir-

cumstances. But just because of  this they can not be labeled as the ’cure-all’ of  the Hun-

garian economy. For a community of  some hundred inhabitants encircled by a natural 

surroundings deserving exquisite protection, the propagation of  rural tourism can be a 

more reasonable program, than the desired industry park.
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Figure 1. The life cycle of  Hungarian narrow-film cinema network

Source: KSH, MKM, the authur’s own calculation and compilation
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ECOTOURISM CLUSTERS IN THE BORONKA NATURE 
RESERVE AND IN THE SLOVENIAN TRIGLAV NATIONAL 

PARK

FODOR ÁGNES

1. THE PROBLEM

In the South-Transdanubian ecotourism destinations,  typically pointwise operating tourism 
suppliers with different efficacy are competing for the tourists. Harmonising the nature conservati-
on and tourism is the basic question of  the sustainability of  the destination. While the number of  
visitors is increasing at the coastal areas and Lake Balaton in Hungary, attractions situated far from 
the mass tourism destinations are unexploited.

2. THE OBJECTIVES OF THE RESEARCH

The main objective of  this research is to develop a model of  ecotourism clusters, which is sui-
table for the Boronka Nature Reserve Area and the Hungarian National Parks.

Map 1: 
The research area:
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 1. figure: The area of  Belső-Somogy Ecologic Network
Source: Pannon Remark Kft. 2004.
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2.1. The earlier researches concerning the theme of  this research

Publications concerning ecotourism clusters have not been published yet. Ecotourism and 
clusters separately are notions appearing in great number of  publications of  famous experts. The 
notion of  ecotourism was firstly defined in the end of  the seventies and the beginning of  the eigh-
ties, but a uniformly accepted definition is still lacking. Due to the negative environmental impact 
of  mass tourism, tourism experts have started to define ecotourism.

3

2. figure: The map of  the Triglav National Park
Source: Triglav National Park homepage 2006 (www.tnp.si)

http://www.tnp.si/
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3. THE METHODOLOGY OF THE STUDY

3.1 Delphi research

In the course of  my research I applied a four-round questionnaire. The establishment of  the 
initial panel and selecting the expert group members asked for participation required intense fo-
resight. It is indispensable that the summarising report of  the research is on the basis of  the ans-
wers of  the panel members representing the different areas of  specialties. According to the opinion 
of  tourism experts, the initial panel of  30 persons was set up. In the selection process of  the panel 
members, it was important that both tourism and ecotourism experts were represented in high rate; 
but -regarding the complexity of  the theme- it was also necessary to represent both the fields of  
nature conservation and cluster by their experts, in an appropriate ratio.

3.2 Perception researches

The perception researches aim two target areas. The first area reaches the organisations and 
tourism service suppliers along the Belső-Somogy Ecological Network. I focused on this territory, 
because it is an ecologically uniform area, where tourism enterprises are present; further more, na-
ture conservation is led by a very active NGO, which owns most of  the territories. The Hungarian 
perception study was based on a questionnaire with 20 questiones, in which I was interested in the 
cooperation network and the future expectations of  the organisations.

Regarding to the international experiences, the other focus area aims at the Triglav National 
Park in Slovenia. I chose this area because it is one of  the most attractive ecotourism resorts near 
Hungary. It has similar size to the Belső-Somogy Ecological Network, both governmental and non-
governmental organisations are present are open for ecotourism network, with different types of  
tourism attractions offering distinct tourism services. In Slovenia, the questionnaire contained 7 
questions aiming the local tourism and nature conservation organisations, basically. It focused on 
the present network cooperation and the strength of  the cooperation between the enterprises.

4



FODOR Ágnes: Ecotourism clusters in the Boronka Nature Reserve and in the Slovenian Triglav National
Modern Geográfia, 2008. 2. szám,

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/balkan/fodor_agnes_2008-2.pdf

3.3 Desk research

I studied and summarised the background documents. For the study I needed to collect, orga-
nise and analyse statistics of  the target areas.

4. IMPLEMENTATION OF THE RESEARCH

The target areas of  this study are the Belső-Somogy Ecologic Network situated to the South 
from Lake Balaton and the Triglav National Park situated in the West of  Slovenia in the Julian Alps. 
The target areas can be found in the South of  East-Centre-Europe.

The most visitors of  this area come to see the capitals, Lake Balaton, the Julian Alps and the 
Adriatic Sea. There is a great number of  unique attractions in this area, which attracts tourists from 
all around the World. Tourism attractions are improving where the availability of  the attraction is 
ensured. It means, there is nearby a traffic way (railway, highway, waterway). Nowadays, Lake Bala-
ton can be reached on good quality roads. Slovenia spent significant amount of  money on quality 
reparation of  the roads leading to tourism attractions in the past 5 years. This resulted that tourism 
destinations are available easier, more accessible. These are used firstly by the seasonal visited sites, 
which are the target destinations of  mass tourism.

There are more special attractions located in the tourism supply of  the research areas, which 
are open most of  the year or all year around, waiting for the visitors. 

In Hungary, the topmost attractions are apart from Budapest and Lake Balaton the spas and 
thermal baths and the cultural  towns. In the South-Transdanubian Region the medicinal/health 
tourism is one of  the most significant tourism sectors. The most significant architectural site is the 
excavated old-Christian cemetery, which gained the World Heritage Site title. The church in Mária-
gyűd is visited by thousands of  pilgrims. The wine roads of  the region e.g. Villány-Siklós (1999) 
have become known widely.

The riverside of  the Drava represents a unique natural value in Europe. One of  the special 
attractions of  the 50 thousand acre large Danube-Drava National Park along the Danube and the 
Drava is the narrow-gauge railway in the forests.

The visitor centres and thematic exhibitions of  the Danube-Drava National Park present the 
natural values. A unique attraction is the Otter Park located in Somogy County in Petesmalom. The 
cognition of  the natural values is served by the study trails and the guided tours organised from 
2006 for the public at large at fixed dates.
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Slovenia has all the attractions, which can be found in Europe, although in small. There are 
cultural heritage sites, coastal zones for relaxation, high mountains for the active tourists, different 
kinds of  water and hardly encroached forests, and last but not least medicinal bathes served by 
high quality service for those, who desire to heal.

In the pinewood, the scenic land of  the Julian- Alps, in the valleys formed by the glaciers, the 
most famous holiday resorts,  winter-sport centres (Bled, Bohinj, Kranska Gora, Planica, Bovec, 
etc.) can be found. The memories of  the glacial glacier-world are conserved by the tarns. Beside of  
two dozens of  regional parks, there is only one national park in Slovenia, the Triglav National Park. 
Although, it is planned to assign new national parks in the Kamnik-Savinj-Alps, in the Pohorje, in 
the Karst and along the Croatian border nearby the Krka and the Kolpa rivers.

4.1 Tourism demand in the area

The tourism sites of  the South-Central-European area attract great number of  visitors from 
all the continents. The two tables below indicate the tourist arrivals of  the two relating countries.

6

Table 1. Tourist arrivals to Hungary according to source countries 2002-2004 (thousand person)

Countries

Number 
of  tourist 
arrivals

Number 
of  guest 
nights

Number 
of  tourist 
arrivals

Number 
of  guest 
nights

Number 
of  tourist 
arrivals

Number 
of  guest 
nights

2002 2003 2004
Total in commercial 
accommodations 5 971 17 840 6 315 17 981 6 616 18 429

Foreigners total in commercial 
accommodations 2 949 10 114 2 948 9 778 3 270 10 343

Hungarians total in commercial 
accommodations 3 022 7 726 3 367 8 203 3 347 8 086

Other European countries total 31 739 9 036 31 412 8 675 36 635 9 040
Other European countries --- 250 --- 222 --- 259

European Union countries 9 089 7 155 9 461 6 861 10 743 7 264

Asian countries total 274 527 275 530 380 646

African countries total 15 19 17 20 28 34

American countries total 428 503 385 521 515 579

Australia and Pacific Ocean 
islands 29 30 22 32 43 44

Source: KSH Budapest, 2006.
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Regarding both studied areas, the interest of  the tourists increased between 2002 and 2004. 
The largest sending countries of  the two regions are the European countries.

In Hungary there is a significant difference between the figures of  the visitors (spend less 
than 24 hours in the country) and the tourists (spend more than 24 hours in the country) because 
of  the specific geographic facilities. Hungary has a central geographic position; therefore the num-
ber of  the through-passengers is significant. Only 15 percent of  these people spend at least one 
guest night in commercial accommodation. In the country, the share of  the Asian and American 
tourists is 5 percent. To Hungary, tourists come from more sending countries than to Slovenia. To 
Slovenia, around 40 percent of  the guest nights are spent by tourists coming from the neighbour-
ing Italy.

Tourists  coming  from  America,  Japan,  Asia,  Australia  and  Western,  Northern  European 
countries have resort to airways (in case of  Hungary 4 percent), therefore passengers arrive very 
close to the tourism destinations. Great number of  the tourists come to the target destination on 
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Table 2. Tourism arrivals to Slovenia according to source countries 2002-2004 (thousand person)

Countries

Number 
of  tourist 
arrivals

Number 
of  guest 
nights 

Number 
of  tourist 
arrivals

Number 
of  guest 
nights

Number 
of  tourist 
arrivals

Number 
of  guest 
nights

2002 2003 2004
Total 2 162.0 7 321.1 2 246.1 7 502.6 2 341.3 7 588.8
Slovenians total 859.9 3 300.3 872.9 3 327.2 842.4 3 226.0
Foreigners total 1 302.1 4 020.8 1 373.2 4 175.4 1 498.9 4 362.8
Europe total 1 174.1 3 756.6 1 241.5 3 908.7 1 349.6 4 041.6
Other European 
countries

4.7 12.9 6.1 15.5 7.0 18.8

Israel 32.0 64.1 39.9 83.3 35.4 88.3
Japan 6.2 13.8 6.5 12.6 9.0 16.0
U.S.A. 30.1 69.8 29.6 68.0 38.5 90.1
Canada 6.1 16.0 6.3 16.7 7.4 19.4
Australia 8.5 21.8 8.4 20.1 12.5 26.7
New-Zealand 2.0 4.2 2.2 4.3 2.7 4.8
Other, not European 
countries

12.5 47.3 12.3 34.3 18.1 42.6

Source: Statistical Office of  the Republic of  Slovenia, 2006.
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public roads (in case of  Hungary 90 percent) and by train (in case of  Hungary 5 percent). The 
guests coming from Eastern-Europe, South-Eastern-Europe, Poland, the Czech Republic, Slovakia 
and Austria are through-passengers in the studied regions.

Passengers  coming  from the  Northern  countries  to  the  tourism  resorts  in  the  Southern 
countries do not stop before the target destination, but tend to reach the destination as fast as it is 
possible. The data of  tourism demand has led to the conclusion that making stop the through-pas-
sengers in these regions can be realised with new and attractive tourism products, such as – as it is 
also emphasised by the WTO forecasts – tourism products built on ecotourism attractions.

Concerning the Hungarian areas, going on holiday to Lake Balaton is of  high importance. 
Among the efforts taken to manage mass tourism at Lake Balaton, there have already been at-
tempts to involve the background regions of  Lake Balaton and to make tourists spend more time 
in the region. In this manner, the developing ecotourism sites are exquisitely suitable in the nature 
reservation area between Lake Balaton and the River Drava.

The experiences indicate that attracting further tourists to this region without convenient effi-
cient marketing is hardly possible. There are facilities in both countries to attract tourists to the 
coastal zones that are the destinations of  mass tourism as well. The key factors of  reaching these 
tourists are the high quality tourism services and the distribution of  the information to the target 
groups.

The objective of  my research was to develop a model of  an ecotourism cluster, which is a 
possible method for enhancing tourism attendance of  the background regions.

4.2 The results of  the research

4.2.1 The results of  the Delphi research

After having consulted with the tourism research experts, I set up an initial panel of  30 per-
sons. In the panel, experts from different research areas relating to my research theme took part, 
who have been in relation with ecotourism, nature conservation, clusters or the area of  the Belső-
Somogy Ecologic Network.

In the first two rounds of  the research, regarding the answers of  the questionnaires, my ob-
servations were, that the approach of  the nature conservation, tourism and cluster experts were ba-
sically different to the subject. While most of  the tourism experts agreed with my statements, the nature 
conservation expert was wedded to his opinion and could hardly agree with the softer approach of  
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tourism or did not agree at all. The cluster expert who has been the main supporter of  my research 
theme drew up his opinion in some questions, which made me rethink the definition of  the eco-
tourism cluster.

I experienced the third round of  the Delphi research successful, despite of  the small number 
of  the returned answers. The generality of  the experts agreed with my statements and the defined 
sequence of  the characteristics. The former criticism and the proposals of  the cluster expert were 
integrated into the present definitions and statements. I realised that the main elements of  the 
success were that we managed to develop a unique front with the experts and to sustain their inte-
rest during 9 months.

The final definition of  Ecotourism cluster: System based on the uniform utilisation and na-
ture conservation principles and the facilities of  the land, in which the nature conservation and 
tourism enterprises and organisations take part simultaneously competing and cooperating with 
each other, for reaching more economic and social benefits. They accept as a common aim the de-
velopment and the preservation of  the harmony between the nature conservation and the presen-
tation of  the natural values. In this organisation tourism does not exceed the environmental capaci-
ty of  the destination together with the other local economic activities.

The degree of  clusterisation:

• Partnership based,  regional development aimed, collective organisation having its 
own management, which aims to realise common developments.

• Cluster, as a network cooperation, contribute to the enforcement of  the commonweal 
and the social cohesion and it serves as a quality assurance system, regarding the natural 
conservation and the tourism services, and operates as a trademark system.

• The cluster as an economic cooperation based on the ecological values, beyond the 
network cooperation is a concentration of  the organisations not membership based, but 
it is a cooperation of  infrastructure, organisation and services regarding the service ele-
ments of  an area.

4.2.2 The results of  the perception research in the area of  Belső-Somogy Ecological 
Network

I intended to reach and interview the tourism service suppliers related to the Belső-Somogy 
Ecological Network, the NGOs, the Tourinform Offices and the National Park with my question-
naires. Unfortunately they were not disposed to answer my questions by e-mail. Only 9 valuable 
responses were returned to me, but fortunately the responses were returned by different type of  
organisations,. In this manner, this study can be evaluated as first sampling. The respondents were 
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three Tourinform Offices working in the area, The South-Transdanubian Marketing Directorate, 
the Somogy Nature Conservation Organisation, one craft worker, one municipality and an NGO 
working in the field of  ecotourism (bicycle tour organiser). 

Relating to the cooperation with other organisations functioning in their environment, surpri-
singly many of  the respondents marked different organisations. Most of  them cooperate with ac-
commodations, tourist offices, craft workers, catering trade organisations, tour operators, municipa-
lities and regional managers. They further mentioned sport organisations, traffic companies, marke-
ting organisations, NGOs. The respondents know about nature conservation organisations of  the 
region (Somogy Nature Conservation Organisation, Zöldfolyosó Public Endowment and the Da-
nube-Drava National Park). The questioned organisations are familiar with the tourism organisa-
tions of  the area, but generally the ecotourism organisations are not known by them.

The interviewees sometimes meet excursionists, guided tours groups, bird watchers, horse ri-
ders, and more often bicyclists, out of  the tourist groups.

Regarding to the tourism cooperation, most of  the information offices mentioned the flow 
of  the information. The regional organisation alluded the marketing (primarily the promotion) and 
the product development, the quarter-master pointed out the room rents, the open-air schools, the 
conference tourism organisations, the craft work exhibition, the master education, the tour guiding 
and the teaching in open-air schools. The bicycle tour organisers mentioned the development and 
ingress of  ecotourism tour-trails, publishing of  tour guides and tour maps, organising bicycle tours, 
the exploration of  the opportunities of  bicycle tourism, the discovery, planning and propagation of  
bicycle tour roads.

The respondents urged to build closer relations with the quarter-masters, the catering trade 
organisations, the nature conservations NGOs, the organisations belonging to the national park, 
the forestry, the tour operators, the municipalities and the regional management organisations, in 
order to attract more ecotourists.

Most of  the respondents do their marketing activities on their own and through mediator or-
ganisations with brochures, prospects, Internet and exhibitions in tourism fairs. Only the Regional 
Marketing Directorate deals with attracting and organising eco-tourists; the other respondents try 
to give services to the tourists visiting the region.

In the field of  the international relations generally the organisations have no contancts. Only 
the nature conservation organisations are in communication with horse riding tourism organisa-
tions. In the Belső-Somogy region, the respondents emphasised the importance of  organised prog-
ramme offers, and the cooperation in the assigning of  thematic roads, the accommodation service, 
running camps and marketing. According to them, the cooperation is important between the nature 
conservation organisations, the national park, the expert organisations, the NGOs and the munici-
palities.

10



FODOR Ágnes: Ecotourism clusters in the Boronka Nature Reserve and in the Slovenian Triglav National
Modern Geográfia, 2008. 2. szám,

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/balkan/fodor_agnes_2008-2.pdf

90 percent of  the respondents would take part in a new ecotourism cluster. They primarily ex-
pect the environmental  friendly and conscious tourism services  from this organisation, and se-
condly more even tourist arriving all year around, less environmental pollution and last but not lea-
st higher incomes. According to the opinion of  the respondents, the management of  the cluster is 
expected to manage and represent the interest of  the cluster on the basis of  the unified approach 
and cooperation. It should have good marketing policy, both in the field of  business and nature 
conservation; it  has to promote ecotourism effectively,  by helping to obtain additional financial 
sources for the realisation of  the ideas and projects of  the region. It must be altruistic and enthu-
siastic, and should help in the implementation of  the municipal and small region development ideas 
and the emergence of  these in the national development plans.

4.2.3 The results of  the perception research in the area of  Triglav National Park, 
Slovenia

The questionnaire asks about the present practice, the social, economic and environmental 
conditions, furthermore the expected social, economic and environmental benefits and conditions 
of  the close cooperation. The study involved 88 tourism and nature conservation organisations.

In consideration of  being a foreigner in Slovenia I did not expected many responses. Only 10 
organisations answered my questions, five quarter-master, two restaurants, the Directorate of  the 
Triglav National Park and two sport organisations.

Most of  the respondents cooperate with tourinform offices, sport organisations, tour opera-
tors and municipalities. Some of  the respondents mentioned the nature conservation organisations 
and NGOs working in the field of  tourism, the craft workers, and the regional management organi-
sations.

60 percent of  the respondents indicated that they know about nature conservation organisa-
tions, and mentioned namely the CIPRA Slovenija, The SAZU, the Freelancers – the Wildlife and 
the Triglav National Park. 60 percent of  the respondents knew about tourism organisations, most 
of  them gave the names of  tourism information offices working in the area. Ecotourism organisa-
tions within the national park are known by 60 percent of  the respondents, but 20 percent of  them 
answered with “no”. One of  the organisations named Plajerjeva domačija Trenta and Ecofarming.

The respondents more often meet climbers, ski  riders, oarsmen and para gliders,  some of  
them mentioned horse riders, organised ecotourism groups, while the sport organisation emphasi-
sed the canoes, the paddlers, the fishermen and ski riders.
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The last question asked about the tourism cooperation forms. Most of  the organisations coo-
perate with others in the field of  marketing. Within these, the common advertisements, brochures 
were marked. The most interesting among the answers was that the quarter-masters cooperate with 
their close environment, while one of  the sport organisations reported about cluster cooperation, 
and the Triglav National Park Directorate wrote about signed cooperation agreement.

In this phase of  the research I intend to deepen the given information by via e-mail and next 
year I visit the most active respondents of  the region.

5. SUMMARY

The successful closing of  the  Delphi research and the present phase of  the perception research 
done in the Belső-Somogy Ecological Network and the Triglav National Park enable to realise my 
main objective: to develop the possible form of  a pilot ecotourism cluster. In order to reach it, the 
next step in my research is to deepen the relation with the stakeholders, the settlements in Somogy 
County and the Somogy Nature Conservation Organisation; and I will prepare further case studies 
relating to the Hungarian Nature Parks.
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A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI 
TÉRSZERKEZETE

PETE JÓZSEF1

1. BEVEZETÉS

A vallásföldrajz – jóllehet, komoly nemzetközi múlttal és jelennel rendelkezik – Magyarorszá-
gon új diszciplínának tekinthető. „Meghonosításához” – több vonatkozásban is – alapozó munkála-
tokra van szükség. Legelőször is magának a tudományterületnek a körüljárására. Mértékadó megha-
tározás szerint „a vallásföldrajz a kölcsönös vallás/tér-kapcsolattal foglalkozik, azaz a vallások befo-
lyásával a földrajzi környezetre és fordítva, a természeti, kulturális, szociális és technikai környezet 
befolyásával a vallási elképzelésekre” (RINSCHEDE, G., 1999. p. 19). Lehetséges felosztása: általános, 
ágazati, regionális és történeti vallásföldrajz.2 Az utóbbi tárgykör vonatkozásában a jelen munka kí-
sérletet tesz Magyarország vallásföldrajza egy szeletének, a középkori Magyarország vallási viszonyai 
földrajzi aspektusainak bemutatására, illetve felvillantására. A vallási viszonyok alakulását a termé-
szeti, társadalmi, gazdasági és politikai tényezők földrajzi vetületeként kívánom bemutatni. Munkám 
során, a középkori Magyarország vallásföldrajzi viszonyainak vonatkozásában igen kevés kutatási 
előzményre támaszkodhattunk. Időben elsőként néhány egyházföldrajzi munka érdemel említést.3 A 
korábbi földrajzi leírások közül kiemelendő Prinz Gyula elemzése (PRINZ GY. – TELEKI P., 1936). A 
településkép, tájkép „szakrális táji” elemeit kutatva végzett európai horizontú összehasonlító vizsgá-
latokat.  Később a vallási viszonyok történeti-földrajzi vonatkozásait elemezte – ideológiai indíté-
koktól vezérelve – Kónya István (1963).

Az utóbbi évtizedekben Kocsis Károly foglalkozott legrészletesebben a Kárpát-medence vallá-
si térszerkezetének vizsgálatával. Egy korábbi munkájában a jelenkori vallási viszonyok vázolását a 
15. század végi állapotok taglalásával kezdte. Ez volt ugyanis az a történelmi pillanat, mely a Kárpát-
medence „hagyományos”, történelmi vallási térszerkezete átalakulásának kiindulópontját képezte. A 
főleg történelmi-politikai változások következtében lezajlott etnikai-felekezeti átalakulások bemuta-
tásával megfelelő hátteret biztosított a Kárpát-medence jelenlegi vallási térszerkezetének bemutatá-
sához. (KOCSIS K., 1999). Legújabban viszont  KOCSIS KÁROLY (2007) már tágabb történeti keretbe 
1Doktorandusz, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola. Témavezető: Dr. Wilhelm Zoltán tanszékvezető 
egyetemi docens. E-mail: petej@freemail.hu. A tanulmány Magyarország vallásföldrajzát tárgyaló PhD 
értekezés részét képezi.
2Részletesebben ld: PETE J. 2004. 
3Ortvay T. (szerk.) (1891-92.): Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején a pápai tizedjegyzékek 
alapján feltüntetve I-II. Rupp J.(1870-76): Magyarország helyrajzi története, fő tekintettel az egyházi 
intézetekre. I-III.
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helyezte a vallási térszerkezet alakulásának folyamatát: a 11. századtól vizsgálta, sőt korábbi kitekin-
téseket is tett. A középkori vallási térszerkezet bemutatását nyújtotta KOSZTA LÁSZLÓ nagy ívű tanul-
mánya (2000), de csak az ország egy területét, Dél-Magyarországot vizsgálta, kifejezetten történeti 
szempontból, egyházi topográfiát adva.

A jelen vizsgálat a történeti kutatás eredményeire támaszkodva, azt földrajzi szempontból ele-
mezve kíván képet adni a középkori Magyarország vallási térszerkezetéről, bemutatva annak főbb 
jellemzőit, a térbeli és időbeli változások tendenciáit, következményeit.

2. VALLÁS ÉS ÖKOLÓGIA

A vallás ökológiai integrációja több síkon zajló és elemezhető folyamat a középkori Magyarorszá-
gon. A direkt környezeti hatások (termékenységet, termést befolyásoló rítusok, kultuszok) és a kül-
ső megjelenés formái (morfológiai integráció: rituális öltözet, étkezés, vallási objektumok formája) 
mellett döntően az ökológiai integráció másodlagos rétegei is megfigyelhetőek – a humán szféra 
közvetítésével (HUNYADI L., 2002.; BARTHA E., 1992).

A kulturális szférával való indirekt összefüggés példája az életmódváltás, vallásváltás és az öko-
lógiai adottságok kapcsolata. Az életmód- és vallásváltás ugyanis a földrajzi és politikai kényszerek 
ellenére  sem zajlott  le  gyorsan,  a  Kárpát-medencében régiónként  eltérő  ütemben  ment  végbe.4 

„Ott, ahol nem lehettek előzményei a nomadizmusnak, tehát a frissen megszállt erdős, dombos te-
rületeken, ez a probléma nem vagy alig jelentkezett, ahol viszont a nomád nagyállattartást kiterjed-
ten űzték (a síkvidékeken), ott az átállás elhúzódott.” (KRISTÓ GY., 1999. p. 145).

Magának az egyházszervezet kiépülésének is voltak ökológia, környezeti vonatkozásai. A vár-
megyeszervezettel összefüggő egyházszervezet ugyanis – a korábbi nomád tájszemlélet következté-
ben – határaival a vízfolyásokhoz igazodott. Ennek ellenére – vagy éppen ezért – nem tekinthetjük 
az egyházmegyéket homogén földrajzi, természeti tájaknak. Megszervezésük során ugyanis nem a 
táji homogenitás, hanem – az önellátó gazdálkodás következtében – a sokszínűség, komplexitás volt 
a döntő szempont (KRISTÓ GY., 2003a). A világi egyházszervezethez hasonlóan a szerzetesség telep-
helyválasztásában is megfigyelhető bizonyos fokú ökológiai adaptáció. Egyértelmű a monasztikus 
rendek (bencések, ciszterek) elvonult életmódjából fakadó fizikai elkülönülés a világtól: szerzeteskö-

4Az életmódváltást a Kárpát-medencében beszűkülő nomád élettér következtében a „pásztortársadalom 
válságaként” leíró elméletek éppen úgy a földrajzi dilettantizmus kategóriájába tartoznak, mint az az álláspont, 
mely szerint „az időjárási szélsőségek a megtelepedéssel járó életforma előnyeit előtérbe állították, és 
áttételesen segítették a nomád társadalom átalakulását, amivel karöltve járt a keresztény hit terjedése.” (TÖRÖK 
J., 2002. p. 22.)
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zösségeik hegytetőkön, erdők mélyén telepedtek le. Életmódjukból fakadóan a hegyvidékeket ked-
velték a karthauziak és a pálos remeték. Ezzel szemben köztudomású a koldulórendek, ferencesek, 
domonkosok városi reprezentációja (KOSZTA L., 2000; HERVAY F., 1984).

3. VALLÁS ÉS NÉPESSÉG

3.1. Demográfiai hatások

A középkor népesedését jelentősen befolyásolták a házasélettel kapcsolatos egyházi előírások.5 
Jóllehet, ezek a tényezők leginkább a kora középkorban hatottak, szerepüket az érett középkor – így 
a középkori Magyarország – demográfiai folyamatai kapcsán sem hagyhatjuk teljes mértékben fi-
gyelmen kívül. E tényező jelentőségét azonban megfelelő források híján még csak becsülni sem le-
het (KATUS L., 2001).

Jobban adatolható az egyház egészségügyi szerepe, mely végig a középkorban elvitathatatlan 
maradt. A 87 ispotály közül Magyarországon a szabad királyi városokban és püspöki székhelyeken 
átlagban 2-2, más helyeken, mezővárosokban – és néhány faluban – 1-1 volt. A 15. században a vá-
rosi polgárság egyre nagyobb befolyásra tett szert ezekben az intézményekben (TÖRÖK J., 2006).

3.2. Egyház és társadalom

Az egyházszervezés számos társadalmi hatása közül meg kell említeni a bevándorlást, a hospe-
sek első csoportjainak Magyarországra költözését is. Ezek esetleg a hazánkban letelepedett kleriku-
sok hívására érkezhettek (pl. a szerémségi és hegyaljai vallon telepesek, megteremtve ezzel az ottani, 
későbbi híres szőlőkultúra alapjait) (ZSOLDOS A., 1997). A hospesek migrációjának ezt a lehetséges 
magyarázatát elméleti síkon a kulturális és migráció-földrajzi vizsgálatok is igazolják (TRÓCSÁNYI A. – 
TÓTH J., 2002). A folyamat persze fordítva is működhetett: a beköltöző telepesek új lakóhelyükre 
magukkal hozták papjaikat is, akik ezt követően a magyarországi egyházi társadalom szerves részét 

5A keresztény házasság és szexualitás modelljének szerves részét képezte a házasságon belüli (szexuális) 
viselkedés normáinak kialakítása és meggyökereztetése a társadalom mindennapi életének gyakorlatában. Ez a 
szexuális élet gyakorlásának és az önmegtartóztatásnak a pontos időbeli szabályozását is jelentette. Óvatos 
becslések szerint így a házastársi érintkezésre engedélyezett napok száma havi átlagban 2-6 között mozgott.
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képezték (PÓSÁN L., 2001) – legalábbis az első kétszáz évben. Számottevő hányaduk az egyházi kö-
zépréteget, a kanonokságot gyarapította. A külföldi származású kanonokok főleg osztrák és dél-né-
met területekről, a Duna és a Dráva mellékéről, valamint Észak-Itáliából érkeztek (KÖBLÖS J., 1994).

Legjobban azonban maga az egyházi népesség, az egyházi társadalom hatott a középkori ma-
gyar társadalomra. Ez már csak azzal is magyarázható, hogy a középkor második felében a magyar 
egyháznak viszonylagosan több papja volt, mint a 20. század első felében (SZÁNTÓ K., 1987). Ennek 
a „tömegességnek” előnyei és hátrányai is voltak. Előnye, hogy a hívek közösségének mindenütt 
megvolt a maga papja (TÖRÖK J., 2000). Az érett középkor századaiban ugyanis a kereszténység sta-
bilabb térbeli struktúrái, a helyi egyházak is megszilárdultak. A 12. századtól ez a stabilitás egyre in-
kább követelmény lett az egyháziak – és nem csupán a szerzetesek – számára is. Az 1100 körüli sza-
bolcsi zsinat végzése szerint ugyanis az egyházi rendhez való tartozás nemcsak kiváltságokat, ha-
nem meghatározott egyházigazgatási egységben végzett szolgálatot is jelentett (TÖRÖK J., 2002b).

A nagy létszám hátránya pedig a vagyoni differenciálódás, az alacsonyan díjazott lelkipásztori 
munka, mely a papság erkölcsi állapotára és megítélésére is kedvezőtlenül hatott (TÖRÖK J., 2000). 
Ezzel együtt a falusi papság a társadalom alsóbb rétegéhez sorolódott, a pap és a jobbágy státusza 
személyében meglehetősen „egybekeveredett”. Helyzetét is alapvetően a földesúrtól való függés ha-
tározta meg. Ez e kegyúri jog azonban nem volt kizárólagos (SZABÓ I., 1969). Jóllehet: jövedelem-
forrása többrétegű volt, ennek ellenére a falusi papság döntő többsége igen szerény életnívót tartha-
tott fenn (SZABÓ I., 1969). A városi plébánosok – a város nagyobb politikai súlya révén – már jelen-
tősebb szerepet játszottak (TÖRÖK J., 2006).

A világi papság középső rétegét a kanonokok alkották. A 13. század elejétől megszűnt a közös 
életük, a század közepére pedig legfelső csoportjuk vagyoni helyzetét tekintve felzárkózott az egy-
házi társdalom felső rétegéhez (KRISTÓ GY., 1987). Erre az időszakra a főesperesek beköltöztek a 
püspöki székhelyekre és a székeskáptalan tagjaivá váltak (KOSZTA L., 2000). Vagyoni és társadalmi 
helyzetét tekintve azonban ez a – mintegy 626 javadalmast számláló – réteg is igen heterogén volt.6 
Világosan megmutatkozik ez a kanonokok származási helyét vizsgálva is. Amíg ugyanis a legjelentő-
sebb káptalanok, a budai és a székesfehérvári tagjai szinte az egész ország területéről származhattak, 
addig a „kisebbek” inkább saját szűkebb földrajzi körzetéből verbuválódtak. A győri pl. a Dunántúl-
ról,  főleg  a  Nyugat-Dunántúlról,  a  pozsonyi  a  Felvidék  nyugati  részéről  kapta 
„utánpótlását”(KÖBLÖS J., 1994). Az egyházi élet irányítója, hangadója a kanonokok mintegy harma-
dát jelentő kb. kétszáz klerikus volt (TÖRÖK J., 2006). A felső réteg, a főpapság szintén igen differen-
ciált volt.

6A javadalomhalmozás miatt azonban (cumulatio beneficiorum) egy időben soha nem volt ennyi javadalmas 
egyszerre (TÖRÖK J., 2006).
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4. VALLÁS ÉS TELEPÜLÉS

Az egyházak, egyházi igazgatás településföldrajzi szerepe elvitathatatlan (TÓTH J., 1996), bár 
Prinz Gyula szerint a sajátosan vallási eredetű települések, szenthelyek, búcsújáró helyek hiányoznak 
a középkori Magyarországon (PRINZ GY. – TELEKI P., 1936). 

4.1. Falvak

Az egyházszervezet kialakulása, elmélyülése fontos településszerkezeti következményekkel járt, 
mivel az egyház lokális rendjének létrejötte egyben a faluhálózat elemi rendjének alapjait is megve-
tette (HAJDÚ Z., 1996). Ennek ellenére a faluhálózat és a templomhálózat (plébániakörzeti hálózat) 
összefüggése, középkori térbeli rendje igen vitatott kérdés.

Az egyházszervezet alsó szintjét a templomos helyek, plébániák, filiák, kápolnák hálózata ké-
pezte. A magyar egyháztörténeti – és vallásföldrajzi – kutatás még adós a plébániasűrűség vizsgála-
tával.  SZABÓ ISTVÁN tájékozódó jellegű vizsgálatai alapján megkockáztatta, hogy a 15. században a 
falvak  mintegy  fele  rendelkezhetett  templommal.  Ennek  közelebbi  meghatározásáról,  regionális 
megoszlásáról csak annyi állapítható meg, hogy a régebb óta lakott, sűrűbb betelepülésű, nagyobb 
településeken gyakoribb volt a templom, mint az újonnan betelepült, ritkán lakott, vagy túl apró te-
lepülésekből álló vidékeken.

Későbbi kutatások viszont a plébánia- és településhálózat összefüggésének más vonatkozásai-
ra világítottak rá. Eszerint a kezdeti időszakban a templomhálózat azt a törekvést tükrözi, hogy az 
egy birtokoshoz tartozó településeket egy plébániaszervezet fogja össze. Később viszont, a fokozó-
dó betelepedéssel, benépesedéssel a telepesfalvakban megvalósult az egy település – egy templom 
(plébániakörzet) elve (KÖRMENDY A., 1986). 

Ismét más szempontokat vetett fel Prinz Gyula, amikor a kérdést európai kontextusban vizs-
gálva megállapította, hogy „az országnak templomokban való aránylagos szegénységéért” a gazdasá-
gi, társadalmi, történelmi és természeti tényezők a felelősek (PRINZ GY. – TELEKI P., 1936., p. 358). A 
településkép, tájkép vonatkozásában azonban megkerülhetetlennek tartotta a vallási  szempontot. 
Kiemelte  az erdélyi  templomerődök tájképi  jellegzetességét.  Összegzésként  megállapította,  hogy 
„Magyarországon a plébániás, az „egyházas” falunak nincs tehát olyan megkülönböztetett alakja, 
mint az országtól nyugatra (...) Plébánia és falu az országban általában ugyanazon területű és egy-
mástól szinte elválaszthatatlan, mert falvaink elég nagyok hozzá” (uo. p. 360).
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4.2. VÁROSOK

A középkori magyar városfejlődés kapcsán sem lehet mellőzni az egyház, a felekezetek szere-
pét. Bár a város jogi definíciója kizárja az egyházi, püspöki tulajdonban lévő városokat a fogalom-
körből, a városok funkcionális megközelítése értelmében ezeket is városi jellegű településeknek te-
kinthetjük.  KUBINYI ANDRÁS szerint ezen urbánus központok meghatározásában – többek között – 
az egyház-igazgatási központ szerepkör mellett egyes – főleg koldulórendi – egyházi intézmények 
meglétét vagy hiányát is figyelembe kell venni (2000).

A fenti állítás alátámasztásául megemlíthető, hogy a domonkosok elsősorban a fontos kereske-
delmi útvonalak mentén, a fejlődő kereskedő városokban telepedtek le. Így azokat a városokat, me-
lyekben a tatárjárás előtt domonkos kolostor állt, jelentős kereskedővárosnak tekinthetjük (KOSZTA 
L., 2000). 

Az egyház szerepe azonban sokkal szerteágazóbb volt a városokban. Sajátos példaként emlí-
tendő Pécs városa, amely „elsősorban kultikus hagyományainak köszönhetően lett a korai magyar 
településhálózat egyik centruma” (KOSZTA L., 1995. p. 234). Egyházi központ szerepéből fakadóan 
további számos központi funkciót hozott a városnak a püspökség illetve a káptalan:

• egyházigazgatás

• egyházi bíráskodás

• liturgia

• kultuszjavak elosztása

• kulturális tevékenység

• hiteleshelyi tevékenység

• birtokigazgatási feladatok (u.o).

Más felekezetű csoportok is szerepet kaptak a városok kialakulásában, fejlődésében. A zsidók 
jelenléte, létszáma egy-egy helységben a városiasodás fokmérőjének tekinthető, de ez nem jelent 
ugyanakkor kizárólagosságot (KRISTÓ GY., 2003b).Keleti, de keresztény elemei a Magyar Királyság-
nak az örmény kereskedők, akik szintén a városi polgárságot erősítették.
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5. VALLÁS ÉS GAZDASÁG

5.1. Az egyház és a gazdaság a középkorban

A keresztény világkép sok tekintetben kedvezett a gazdasági fejlődésnek. Elsősorban a fizikai 
munka – ókorhoz viszonyított – felértékelődésével. Isten abszolút transzcendenciája pedig a látható 
világot mindenestől az ember szabad alkotó-, kutató és alakító tevékenységének színteréül jelölte ki. 
A természetnek ez a „mítosztalanítása”, szakrális jellegétől való megfosztása az európai értelemben 
vett természettudomány és technika kialakulásának, a technikai újításoknak és innovációnak előfel-
tételét képezte a középkor második felétől (KATUS L., 2001).

Mindazonáltal ellenpéldaként lehet említeni az egyház kamatszedéssel és kereskedelmi tevé-
kenységgel kapcsolatos tanítását, a kamatszedés tilalmát. Ennek történeti gyökerei között fellelhet-
jük azonban azt a tényt, hogy hosszú évszázadokon keresztül a kamat egyetlen megjelenése az uzso-
ra volt (GAZDAG I., 2006).

Árnyaltan kell megítélni a kereskedelemhez való viszonyt is. A kizárólag haszonszerzés céljából 
folytatott kereskedelmet erkölcsileg aggályosnak tekintették. Maga a középkori egyház is egyre na-
gyobb  gazdasági  hatalommal  rendelkezett  és  gazdasági  szerepet  játszott.  Figyelemre  méltóak  a 
templomosok banktechnikai újításai, s említést érdemel, hogy a kettős könyvelésről is egy ferences, 
Luca Paciolo írta az első értekezést, 1494-ben (GAZDAG I., 2006).

5.2. Az egyházi birtok

Az egyházi vagyon megteremtése új elemet hozott a magyar társadalomba: az uradalmi szervezetet. 
Ez merőben új minőséget jelentett, valódi földtulajdont, amit nem lehetett „elköltöztetni” (ENGEL 
P., 1990). Ezáltal az egyházi birtok léte a nomádok leszármazottait hagyományos életmódjuk felha-
gyására ösztönözte. Az egyház ugyanis „nem kért a nomád gazdaságból, Ha esetleg kapott is ilyent 
adományul, azt saját igényei szerint átalakította” (KRISTÓ GY., 1999. p. 142). Hozzátehetjük: azért is, 
mert a nomád ezzel együtt pogány is volt.

Ha azonban a 11. századi magyar egyház feladatait, eredményeit összevetjük anyagi-személyi 
lehetőségeivel,  óriási kontrasztot tapasztalhatunk.  A kortárs európai  vagy a későbbi hazai viszo-
nyokhoz képest ugyanis a magyar egyház ingatlanvagyona igen csekély volt. Pedig a bevételek kö-
zött ekkor még – ellentétben a későbbiekkel – ez képezte a jövedelmek gerincét.  Ennél kisebb 
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arányt  jelentett a tizedből származó bevétel  (KRISTÓ GY., 1999).  Részben ezzel  is magyarázható, 
hogy szemben a nyugat-európai, akár száz főt is meghaladó szerzetesi közösségekkel, hazánkban 
még a nagyobb, a királyi alapítású apátságok lélekszáma is csak 20-30 főre tehető (TÖRÖK J., 2002).

Az egyház a 12. századtól – anyagiakban is – tovább gyarapodott. Ez a királyi és magánadomá-
nyokon kívül egyrészt annak volt köszönhető, hogy az egyházi birtokokon jobban szervezett terme-
lés folyt, mint a világi birtokokon (SZÁNTÓ K., 1987). Másrészt viszont a keresztény népesség növe-
kedésével, a tizedfizetés elterjedésével ez utóbbi bevételek már jóval túlszárnyalták a birtokállomány 
jövedelmeit, s az egyházi bevételek mintegy háromnegyedét tették ki (KRISTÓ GY., 1999). Ezekhez 
járultak a sókereskedelemből és  – Esztergom esetében – a  pénzverésből  származó bevételek is 
(ZSOLDOS A., 1997). A gyarapodást jól példázza a magyar püspökségek 12. század végi jövedelmi 
helyzetéről készült kimutatás7 (1. táblázat).

7E jövedelmek azonban – bármennyire is csábító a lehetőség térképi ábrázolásukra – nehezen térbeliesíthetők. 
Ez részben a jövedelmek fent említett sokszínűségéből és egyedi jellegéből, részben a birtokrendszer szórt 
jellegéből következett. A fenti jövedelmi viszonyok így távolról sem engednek következtetni az egyházmegyék 
jövedelmi viszonyaira.

8

1. táblázat. A magyar püspökségek 12. század végi jövedelmi helyzete

Püspökség Jövedelem (márka) Jövedelem (kg ezüst)

Esztergom 6000 1120,1

Kalocsa-Bács 2500 466,7

Eger 3000 560,0

Vác 700 130,6

Pécs 1500 280,0

Győr 1000 186,7

Veszprém 1700 317,3

Nyitra 300 56,0

Csanád 2000 373,4

Bihar 1000 186,7

Erdély 2000 373,4

Zágráb 1500 280,0

Zára 500 93,3

Spalato 400 74,7

Forrás: BERTÉNYI I., 1997.
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Gazdasági szempontból még két szerzetesrendet kell kiemelni: a bencés és a ciszterci rendet. 
Előbbi a munkakultúra, kertkultúra terjedésében játszott fontos szerepet, utóbbi a szűzföldek feltö-
résével, modern mezőgazdasági – és ipari – üzemek létesítésével járult hozzá a gazdaság fejlődésé-
hez (KATUS L., 2001). Meg kell továbbá említeni az egyházi kapcsolatok település-összekötő szere-
pét. Ezzel ugyanis előkészítették a kereskedelmi kapcsolatokat, megalapozhatták a későbbi vonzás-
körzetek kialakulását (KOSZTA L., 1995).

6. VALLÁS ÉS KULTÚRA

6.1. A világi kultúra

A középkori európai – és magyar – egyházszervezés, püspökségek alapítása komoly kulturális 
szerepet is betöltött. A székesegyház iskolája, liturgiája és építészeti megjelenése mintaadó volta kö-
vetkeztében kulturális és művészeti tekintetben is központi szerepet játszott (KOSZTA L., 2000). A 
jelentősebb káptalanok iskolái pedig a középszintű oktatás hálózatát teremtették meg hazánkban.

A kultúra új elemeinek átvételét és meghonosítását az új és új szerzetesrendek is lehetővé tet-
ték, így ezek a vallási-kulturális innováció hordozói, letéteményesei lettek. A középkori szerzetesség 
sokszínűsége ugyanis  Magyarországon is  megnyilvánult.  Ezzel  kapcsolatban azonban mindvégig 
szem előtt kell tartanunk PÁSZTOR LAJOS fél évszáda írt megállapítását: „Az újabb és újabb szerzetes-
rendek keletkezése nem annyira a régiek hanyatlásának a következménye, mint inkább annak, hogy 
az egyház minduntalan új és új feladatok elé került s ezeket a már meglévő rendek nem tudták, vagy 
nem akarták megoldani” (2000. p. 6).

6.2. Az egyházi kultúra: zarándoklat, szentkultusz

Mindezek mellett sajátosabb módon, az egyház hitéleti tevékenysége révén is rányomta bélye-
gét a vallás a középkori Európa – és Magyarország – kulturális viszonyaira. Az egyik ilyen vallási te-
vékenység, mozgalom a zarándok eszme érvényesülése. A zarándoklat tömegessé válása a 10-11. 
században vette kezdetét. A magyarok kereszténnyé válása ugyanekkor komoly hatást gyakorolt a 
szentföldi zarándoklatok megújulására, fellendülésére. Szent István tette így kiemelkedő európai ha-
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tással járt (CSUKOVITS E., 2003). Ugyanakkor a zarándokút megnyitása a magyarországi viszonyokra 
is kihatással volt. Ennek fenntartásában ugyanis igen nagy szerepet játszottak a bencés monostorok. 
A 11. század közepétől figyelhető meg az apátságok megjelenése a zarándokút dunántúli szakaszán. 
A 12. században délebbre is kiépült a hálózat (KOSZTA L., 2000).  Ezen időszakban a zarándokút 
szentföldi „végpontján” is erősödött a magyar jelenlét. Szent István jeruzsálemi kolostoralapítását 
egy Petronilla nevű magyar nő adománya is követte. 1135-ben házat vásárolt Jeruzsálemben, hogy 
abban nemzetének szállóházat létesítsen. 1150 körül pedig a Szent Városban II. Géza templomot 
alapított, melyet a Petronilla által alapított ispotállyal kapcsolt össze. Az itteni szolgálatok ellátására 
pedig létrehozta a stefanita rendet (KURECSKÓ – M. STOSSEK B., 1998).8

S bár az Árpád-kori zarándokok elsődleges célpontja, Jeruzsálem9 mindvégig megőrizte vonz-
erejét, Róma és Compostella is népszerű volt. Ez a rangsor megfelelt a középkori kánonjog felfogá-
sának is, mivel ezek voltak a nagyobb zarándoklatok (peregrinationes maiores) célpontjai. Az Árpád-kor 
végén a kisebb zarándoklatok (peregrinationes minores) is megindultak hazánkból. Ezek közül mindvé-
gig vitathatatlanul Aachen állt az első helyen. A 14-15. században a felkeresett kegyhelyek száma 
azonban megötszöröződött. A legfontosabbak ekkoriban Róma, Aachen és Jeruzsálem voltak. Ezt 
követték – a zarándoklatok mintegy felével – az osztrák, dél-német regionális kegyhelyek (pl. St. 
Wolfgang, Mariazell, Bruck, Altötting, Klosterneuburg). A távolabbi zarándokhelyek (Compostella, 
Szent  Patrik  purgatóriuma)  csak  a  legkitartóbbak  számára  jelentettek  célpontot.  (CSUKOVITS E., 
2003).

A zarándoklat célpontjának kiválasztásában a földrajzi fekvés, távolság, útviszonyok és ismert-
ség is szerepet játszott. A kereskedelem és zarándoklat összefüggése is evidenciának számít, Ma-
gyarországon azonban ez nem játszott szerepet. Fontos tényező lehetett a politikai viszonyok válto-
zása is (háborúk, győzelmek, vereségek). A kegyhely látogatottságát növelték a hazai ereklyék, ká-
polnák. Megfigyelhető ez Nagy Lajos aacheni és zelli alapítása esetén, kevésbé Erzsébet királynő ba-
rii alapítása kapcsán. (CSUKOVITS E., 2003).

Nem szabad elfelejteni a kereszténnyé vált magyarság hozzájárulását az európai szentek közös-
ségéhez sem. Sajátos módon elsőként a keleti egyház „panteonját” gyarapították a magyarok. Az 
Orosz és Görög Ortodox Egyház a 11. századtól szentként tiszteli Ugrin (Magyar) Mózest, aki a 
század elején került Kijevbe és a keleti egyház szerzeteseként halt meg a század közepén (FERINCZ I., 
1995; BERKI F., 1995).

Ismertebbé azonban az  Árpád-ház szentjei  váltak  Európában.  István  és  Imre  kultuszának 
ugyanis sajátos párhuzamai voltak megfigyelhetők a korabeli Európában. A jórészt újonnan krisztia-
nizált  peremvidéken ugyanis  sajátos  szimbolikus  tőkeként  fontos  legitimációs  forrást  jelentett  a 
szent király kultusza. Ennek angol, norvég, orosz mintái, valamint dán és szerb párhuzamai is meg-

8A rend a 15. században szinte észrevétlenül halt ki (TÖRÖK J., 2006).
9A magyarok középkori Jeruzsálem-járására részletesebben ld.: HOLL B., 1986.
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figyelhetők. Sajátos vonás, hogy e kulturális innovációnak épp a centrumban nincs nagy „keletje”: a 
Német-Római  Birodalomban  csak  később,  Franciaországban  szinte  egyáltalán  nem  jelent  meg 
(KLANICZAY G., 1986).

A 15. században vált ismertté külföldön a domonkos szentek, Boldog Margit és Magyarorszá-
gi Boldog Ilona kultusza (TÖRÖK J., 2006). A világegyházban azonban a magyar szentek közül legis-
mertebbé és legnépszerűbbé Szent Erzsébet vált.

7. EGYHÁZI IGAZGATÁS ÉS KÖZIGAZGATÁS

7.1. Az egyházmegyék

Ha az egyházszervezés politikai földrajzi feltételeit vizsgáljuk, elsődlegesen a hatalmi feltétele-
ket kell tisztázni, vagyis az államszervezés és egyházszervezés időbeli viszonyát. ZSOLDOS ATTILA sze-
rint „a püspökségek felállítása az egész országra kiterjedő királyi hatalom intézményeinek kiépítésé-
vel párhuzamosan haladt előre.” (1999. p. 91.) Később azonban már egyértelműen a vármegyék el-
sősége mellett tette le a voksát (ZSOLDOS A., 2001). Ezzel szemben KRISTÓ GYULA egyértelműen nem 
foglal állást e kérdésben: „Szent István korában (…) számottevő időbeli különbség a kétféle igazga-
tás létrehozása között nem volt, a kettő együtt járt, kart karba öltve haladt. Joggal feltételezem: a 
szándék egy-egy térségben egyházmegye és vármegye létesítésére egyszerre fogalmazódhatott meg 
az uralkodóban,  legfeljebb a kivitelezés  technikai  kérdéseinek ütemében előzhette  meg röviddel 
egyik a másikat.” (2003a. pp. 60-61.)10

További kérdés, hogy az egyházmegyék mennyiben fedték le a hatalmi-politikai terrénumot. 
Ebben a vonatkozásban – a történelmi Magyarország egyházszervezete kiépülése tekintetében – ki-
emelkedő jelentősége van a nyitrai püspökség megszervezésének. 1113-ban erre azért volt szükség, 
hogy a Vág völgyén behatoló morva papok illetéktelen működését, a német birodalmi egyháznak 
alávetett prágai püspökség befolyását, terjeszkedési kísérletét kivédje (TÖRÖK J., 2002b). Ily módon 
aztán a magyar egyházszervezet teljesen lefedte a magyar uralmi területeket is.

Érdekes kérdés az is, hogy az egyházmegyék milyen módon fedték le az ország területét. A 
korábbi egyházmegyék ugyanis legyezőszerűen nyúltak ki az ország határai felé az uralmi központ-
nak tekinthető Duna felől. Mindkét – egyházi és világi – igazgatási struktúra sűrűsödési pontja így 

10Egyes kutatók szerint a püspökségek szervezésének elhúzódásában – a pogány környezettel együtt – a 
paphiány gátló hatása is szerepet játszhatott (KOSZTA L., 2000). 
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az Észak-Dunántúlra tehető (KRISTÓ GY., 2003a). Ezáltal az egyházmegyék központjainak az ország 
igazgatási súlypontja felé való gravitálása mutatható ki. Ez azt is jelentette, hogy az egyházigazgatási 
központok  inkább  az  ország  közepéhez,  mintsem  az  egyházmegye  közepéhez  estek  közelebb 
(TÖRÖK J., 2002).11

A fentiekhez kapcsolódva megkockáztatható az a megállapítás, hogy a pénzügyigazgatási rend-
szer is mutat némi kapcsolódást az egyházmegyékhez, bár területi megfelelésről nem beszélhetünk. 
A kapcsolat annak tudható be, hogy a – már Szent István óta királyi felségjog – pénzverés tizedével 
az esztergomi érsek  rendelkezett,  s  később kialakult  a  pénzverést  ellenőrző  jogköre  is  (pisetum) 
(KRISTÓ GY., 2003a). Nem mond ellent ennek, csupán árnyalja a képet a pécsi káptalan hiteleshelyi 
tevékenysége. Mivel az adószedőket – akik a fenti, egyházi érdekeltségű, a kamara haszna szerepét 
átvevő kapuadót szedték be – a hiteleshely emberei is kísérték, így a (pécsi) hiteleshely vonzáskörze-
te a pécs-szerémi kamara szinte teljes egészére kiterjedt 1323 után (KOSZTA L., 1995).

7.2. A főesperességek

A főesperességek az egyházi igazgatás középszintű egységei voltak. Az egyházszervezet meg-
alapozásának idején még nem volt rájuk szükség, a kis számú ősplébánia ellenőrzése még megold-
ható volt a közvetlenül a püspöki központokból is. A plébániahálózat sűrűsödésével azonban igény 
támadt a középszintű egyházkormányzati körzetek kialakítására is (KOSZTA L., 2000). Egy részük – 
Szent István kori gyökerekre visszamenően – a 11. század második felében alakult ki, majd a század 
végére öltött határozottabb formát. Más részük a következő évszázadok során jött létre. A 14. szá-
zadra  hozzávetőlegesen  elnyerték  végső  formájukat.  Számuk  megközelítette  a  százat  (1.  ábra). 
Ugyanekkor a vármegyék és etnikai különkormányzatok száma (és területe is) állandósulni kezdett, 
szintén megközelítve a százat. Ez önmagában is a kettő genetikus kapcsolatára utal. A kutatás ezt a 
feltételezést igazolta. „A vármegye és a főesperesség kapcsolatában tehát a vármegyéé a primátus, 
de egyszersmind ez a változékonyabb kategória. A főesperesség későbbi a vármegyénél, de ennek 
ellenére többet árul el a megye korábbi területi viszonyairól, mint az utóbb gyakran eredeti alakját 
vesztő megye. (…) A vármegyékhez hasonlóan – azok önállósodási ütemét követve – a főesperes-
ségek is több évszázadon keresztül alakulva nyerték el a 14. századra végső formájukat, vagyis ha-
gyományőrzőbb voltuk ellenére a főesperességek sem maradtak teljesen változatlanok az évszáza-
dok alatt” (KRISTÓ GY., 2003a. p. 93).12

11Talán ez is indokolta a kalocsai egyházmegye székhelyváltását, Bácsra települését. A kétközpontúság 
azonban mindvégig fennmaradt a középkor folyamán (KOSZTA L., 2000).
12Az egyházszervezet legalsó, plébániai szintjének bemutatását lásd alább!
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Jelmagyarázat: ESZTERGOMI ÉRSEKSÉG: 1. Esztergomi főesperesség (a továbbiakban: fe.) 2. Pozsonyi pré-
postság (a továbbiakban: pr.) 3. Komáromi fe. 4. Nyitrai fe. 5. Barsi fe. 6. Zólyomi fe. 7. Liptói fe. 8. Honti fe. 
9. Nógrádi fe. 10. Gömöri fe. 11. Tornai fe. 12. Szepesi pr. 13. Szebeni pr és brassói dékánság. EGRI PÜSPÖKSÉG 
(a továbbiakban: pp.): Tárcafői (sárosi) fe. 2. Zempléni fe. 3. Ungi fe. 4. Abaúji fe. 5. Borsovai (beregi) fe. 6. 
Borsodi fe. 7. Hevesi fe. 8. Patai fe. 9. Szabolcsi fe. 10. Kemeji fe. 11. Máramarosi fe. 12. Zsombolyi (pankotai) 
fe. 13. Egervölgyi kerület. GYŐRI PP.: 1. Győri fe. 2. Mosoni fe. 3. Locsmándi fe. 4. Soproni fe. 5. Rába(köz)i fe. 
6. Vasvári pr. 7. Répce és Gyöngyös melléki fe. 8. Komáromi fe. 9. Pápai fe. PÉCSI PP.: 1. Pécsi fe. 2. Baranyai 
fe. 3. Aszúági fe. 4. Pozsegai pr. 5. Valkói fe. 6. Marchiai (maróti) fe. 7. Regölyi fe. 8. Tolnai fe. VESZPRÉMI PP.: 
Veszprémi fe. 2. Zalai fe. 3. Segesdi fe. 4. Somogyi fe. 5. Fehérvári fe. 6. Szentendrei (budai) fe. VÁCI PP.: 1. Vá-
ci (nógrádi) fe. 2. Szigetfői fe. 3. Pesti fe. 4. Szolnoki fe. 5. Csongrádi fe. NYITRAI PP.: 1. Nyitrai fe. Garadnai fe. 
3. Trencséni fe.  BÁCS-KALOCSAI ÉRSEKSÉG: 1. Kalocsai (sárközi) fe. 2. Bácsi fe. 3. Szerémi fe. 4. Szegedi fe. 5. 
Bodrogi fe. ERDÉLYI PP.: 1. Fehérvári fe. 2. Sásvári (ugocsai) fe. 3. Szatmári fe. 4. Krasznai fe. 5. Szolnoki fe. 6. 
Dobokai fe. 7. Kolozsi fe. 8. Ózdi fe. 9. Tordai fe. 10. Küküllői fe. 11. Telegdi fe. 12. Kézdi fe. 13. Hunyadi fe. 
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1. ábra. Magyarország egyházszervezete a középkor végén

Forrás: KRISTÓ GY., 2003. pp. 96-97 között. Szerkesztette: Koszta L.)
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CSANÁDI PP.: 1. Csanádi fe. 2. Marosontúli fe. 3. Torontáli fe. 4. Temes(köz)i fe. 5. Krassói fe. 6. Sebesi fe. 7. 
Aradi fe.  VÁRADI PP.: 1. Bihari fe. 2. Békési fe. 3. Szeghalmi fe. 4. Köleséri fe. 5. Homorogi fe. 6. Kalotai fe. 
ZÁGRÁBI PP.: 1. Zágrábi fe. 2. Bekcsényi fe. 3. Varasdi fe. 4. Vrbóci fe. 5. Kamarcsai fe. 6. Vaskai fe. 7. Kemléki 
fe. 8. Csázmai fe. 9. Csázmai pr. 10. Dubicai fe. 11. Gercsei fe. (A boszniai és szerémi püspökség belső szerve-
zetéről nem állnak rendelkezésre biztos adatok.)

7.3. A hiteles helyek és káptalanok

Sajátos elemmel, funkcióval bővült a 12. század elején az egyházszervezet, a székes- és társas-
káptalanok rendszerével, valamint az ezekből kinövő hiteles helyi hálózattal.

Bár  a  káptalan13 elnevezés  későbbi,  de  Szent  László uralkodására  tehető megszerveződése 
(TÖRÖK J., 2002). A káptalani intézménynek az egyházfegyelem erősítése (cölibátus) mellett fontos 
világi szerepkörök is jutottak: művelődési (iskolák), közigazgatási (hiteles helyi) és igazságszolgálta-
tási szerepet is játszottak. Földrajzilag azonban sokkal fontosabb az egyházszervezet, pasztoráció 
hierarchiájának elmélyülése, tagolódása (GYÖRFFY GY., 1987b).

A középkori joggyakorlat részét képező istenítéletek színhelyévé Kálmán korától a nagyobb 
egyházi központok (püspökségek, prépostságok) váltak. Ezekből alakultak ki a 12. század végére a 
legelső hiteles helyek. Számuk a 14. század közepéig rohamosan nőtt és elérte a 80-at. Mivel azon-
ban a kisebbeknek sem anyagi-személyi feltételei,  sem objektivitása nem látszott biztosíthatónak, 
Nagy Lajos 1351. évi törvényével ezeknek a hiteles helyi tevékenységét megtiltotta, pecsétjét bevon-
ta. Ezáltal a török időkig már csak mintegy 40 káptalan és konvent látott el ilyen feladatokat (ENGEL 
P., 2001.; KRISTÓ GY., 2003a) (2. táblázat).

Az az állítás,  hogy a  hiteles  helyek általában 2-3 megyében voltak „illetékesek” (ENGEL P., 
2001), a fenti adatok tükrében nem állja meg a helyét. Kezdetben ugyanis a hiteles helyek illetékes-
ségét normatív előírások nem korlátozták, egyházi és világi közigazgatási egységekhez nem illesz-
kedtek. Hatókörüket gyakorlati szempontok befolyásolták (KRISTÓ GY., 2003a). Ezt bizonyítja az is, 
hogy a 65 megye közül ötben két hiteles hely is  működött,  32-ben viszont egy sem (ENGEL P., 
2001)! Az viszont igaz, hogy a hiteles helyek területileg egyenlőtlenül oszlottak meg az országban, 
számuk keletről nyugatra nőtt, illetékességi területük csökkent. Ennek okát egyesek a tatárjárás al-
földi pusztításaiban látták (KRISTÓ GY., 2003a). Feltételezhető azonban, hogy a jóval fejlettebb du-
nántúli egyházszervezet önmozgásából is fakadhatott ez a túlsúly.

13Egyházi testület, tagjai a kanonokok, akik az augustinusi szabályok (kánonok) által előírt, szerzetesi jellegű 
életre voltak kötelezve (BÁN P., 1989).

14



Pete József: A középkori Magyarország változó vallási térszerkezete 
Modern Geográfia, 2008. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/etnikai_foldrajz/pete_jozsef_2008_2.pdf

A fenti képet árnyalhatja a pécsi káptalan hiteleshelyi tevékenységének hatóköre. Vonzáskörze-
tének törzsterülete valóban egy „illetékességi megye”, de mellette számottevő súllyal rendelkezik 
Somogy, Tolna és Valkó megye is. Őket Bodrog, Körös, Pozsega és Verőce követte. A sort – elenyé-
sző számban – Esztergom, Hont, Nógrád, Bács, Zala és Fejér megyei települések zárják. A vonzás-
körzet azonban térben és időben is változott. A déli kapcsolatok lazulása mellett az északi és keleti 
kapcsolatok erősödtek. Ez a közlekedési feltételek változásának is függvénye lehetett. (KOSZTA L., 
1995).
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2. táblázat. Hiteles helyek 1353 után

Székeskáptalanok Társaskáptalanok
Bencés

monostorok
Premontrei 

prépostságok
Johannita
kolostorok

Bács (4),
Bosznia  (o.,  1498-
tól),
Csanád (5), 
Eger (4),
Esztergom (2),
Győr (6),
Gyulafehérvár (E.),
Kalocsa,
Nyitra (3), 
Pécs (1),
Szerém,
Vác (5),
Várad (5), 
Veszprém (1), 
Zágráb

Arad (5),
Buda (o.),
Csázma,
Fehérvár (o.), 
Pozsega,
Pozsony (2), 
Szepes (4),
Titel,
Vasvár (1)

Garamszentbenedek 
(3),
Kapornak (1),
Kolozsmonostor (E.), 
Pannonhalma (6), 
Pécsvárad (1),
Somogyvár (1),
Szekszárd (6),
Zalavár (1),
Zobor (3)

Csorna  (1, 
1353-93-ig szü-
netelt),
Jászó (5),
Lelesz (11),
Ság (5),
Turóc (3)

Székesfehérvár 
(o.)

Forrás: ENGEL P., 2001. 
A zárójelben szereplő szám az „illetékességi” vármegyék számát, a területet jelölik. E: Erdély, o: 

országos)
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8. VALLÁS ÉS POLITIKA

A politikum szférája nem különült el élesen a középkorban a vallás szférájától. A nomád ma-
gyarság vallási toleranciája éppúgy politikai döntés eredménye lehetett, mint valamely monoteista 
vallás melletti döntés, a vallásváltás vagy a vallási homogenizálási törekvések kibontakozása a későb-
biekben. Ennek ékes bizonyítéka az uralkodók egyházszervezői működése is, melyet a korabeli fel-
fogás nem profán hatalom megnyilvánulásának tekintett. „Az egyházszervező felkent király mintegy 
magának az egyháznak a belső szerveként járt el” (ERDŐ P., 2001. p. 174). Szent István az egyház-
megyék alapítása során a kor meggyőződése szerint tehát legitim módon tevékenykedett (u.o). Az 
egyházszervezés, alapítások munkáját a dinasztia tagjai később is folytatták, megvetve, majd meg-
erősítve ezzel a világi és szerzetesi egyházszervezet alapjait, intézményeit.

Az összefonódást, egymásra utaltságot a külső kapcsolatok, a terjeszkedés menete is igazolja. 
Az egyház- és államszervezet karöltve terjedt a magyar királyok déli és más irányú expanziója folya-
mán, sőt a „térítés ideológiai támaszul szolgált Károly és elsősorban Lajos király balkáni politikájá-
hoz.” (BERTÉNYI I., 2000, pp. 88).

9. A KÁRPÁT-MEDENCE VALLÁSI TÉRSZERKEZETE

9.1 Makrostruktúra – Külső kapcsolatok

A Kárpát-medence középkori vallásföldrajzi makrostruktúrájának legmeghatározóbb vonása a 
kontaktzóna jelleg.14 A honfoglalás időszakában térségünk a – korszakunkban még egységes, keleti 
és nyugati – kereszténység határterülete, a dél-orosz sztyepp végvidéke. A magyarságot itt ért ke-
resztény hatások egyik elemét a latin rítusú, nyugat-dunántúli szláv (szlovén) vallási, nyelvi, kulturá-
lis szubsztrátum jelentette, amelyet megerősített a kalandozások során behurcolt nyugati foglyok, 
főleg papok szerepe (SZÁNTÓ K., 1987). A másik a 10. század folyamán egyre erősebben jelentkező 

14Rokkan és Madeley nyomán KOCSIS K. (2007) Magyarországot a közép-európai multikonfesszionális öv 
egyik legmeghatározóbb elemének tekintette. Állítását részben már a középkori Magyarországra nézve is 
érvényesnek tekintjük.
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bizánci érdeklődés (Bulcsú és Gyula bizánci kereszténységre való térése) (GYÖRFFY GY., 1987a). Vég-
ső soron azonban a „pogány” magyar hitvilág még mindig vonzóbbnak tűnt, mint az – alávetettek 
többsége által is vallott – keresztény hit (ZSOLDOS A., 1997).

A magyarság 9-10. századi megtelepedése a Kárpát-medencében távlatilag gyökeresen átfor-
málta a térség – nem utolsó sorban vallási – képét.15 Ugyanis „a magyar államszerveződés során jött 
létre a nagytérségi szervezet olyan folyamatos és egységes működtetése, amely (…) nem valamely 
külső térséghez, centrumhoz kötötte a térség folyamatait, hanem (…) használni és működtetni tud-
ta a téráramlási vonalak hierarchikus rendszerét” (CSÜLLÖG G., 2000. p. 109).

Vallási, felekezeti téren ez azt jelentette, hogy a latin egyház délkeleti határvidékén, annak ki-
terjesztéseként  önálló hatalmi központ jelent meg.  A kérdés jelentőségét az alábbiakban ragadta 
meg  ZSOLDOS ATTILA: „Géza idejében a keleti és nyugati kereszténység határa a Kárpát-medencén 
belül, valahol Erdély és a Dunántúl között húzódott, István tevékenységének eredményeként ez a 
választóvonal az ország keleti és déli határára szorult vissza. Géza idejében még csak egyetlen latin 
püspökség működött a Dunántúlon, István halálakor pedig – legalábbis a hagyomány szerint – már 
tíz magyar egyházmegye létezett. Géza idejében még reális volt annak a lehetősége, hogy a születő 
félben lévő magyar egyház valamelyik német egyháztartomány alárendeltségébe fog tartozni (…) 
István uralkodása idején a kérdés eldőlt: önálló magyar egyház kelt életre.” (1999. p. 90).

A kora Árpád-kor egyházi kapcsolatainak kulturális-teológiai kontextusát az egyetemes egyház 
különböző vallási mozgalmaihoz való viszony alapján is le lehet írni. Korszakunkban ennek legmar-
kánsabb jele lehet a különböző bencés reformmozgalmakhoz való viszony. Magyarországon azon-
ban ezeknek a mozgalmaknak (Cluny, Gorze, Itália) az érvényesülése igen korlátozott volt. Egyrészt 
azért, mivel hazánkban a születőben levő szerzetesség még nem „romlott el”, így nem is kellett 
megreformálni, mint Nyugat-Európában. Éppen ezért „ezek az irányzatok Magyarországon mint 
különféle szellemi hatások jelentkeztek”. Másrészt azért, mert a „reformok” érvényesülési köre nem 
szűkíthető le a bencésekre. A szerzetesség ugyanis az egész 11. században példát mutatott a világi 
papság számára. Magyarországon ezen tényező hatását az is növelte, hogy „jelentős átjárás volt a 
szerzetesség és a világi papság között” (KRISTÓ GY., 1999. p. 89). Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy 
László alatt irányváltás történt a térítés, egyházi kapcsolatok terén: a montecassinoi–Rajna-vidéki 
vonallal szemben a Cluny, burgund-francia irányzat felé fordult (GYÖRFFY GY., 1987b).

15Azzal viszont, hogy a „pogány” magyarság megtelepedett a Kárpát-medencében időlegesen elvágta a térség 
kapcsolatait a kereszténység két nagy központjával, kultúrkörével. A 10. század közepén, második felében 
azonban ezek az orientációs irányok újjáéledtek (KOSZTA L., 2000).
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Magyarország – illetve a magyar egyház – és a világegyház sorsa talán Zsigmond alatt, Zsig-
mond által fonódott össze leginkább.16 Magyarország egyházpolitikai jelentőségét bizonyítja, hogy 
az 1434-es bázeli zsinaton a bizánci küldöttség felvetette, hogy az uniós zsinatot – több lehetőség 
mellett – Budán is tarthatnák (TÖRÖK J., 2006).17

9.2. Mikrostruktúra

A Kárpát-medence vallási térszerkezetének mikrostruktúráját jelentős részben a katolikus val-
lásgyakorlat térbeli – hierarchikus – rendje alakította ki. Ennek központjai a templomok – térségi és 
települési szinten egyaránt. A templomi hálózat Szent László korára már lehetővé tette a lakosság 
túlnyomó többségének a rendszeres  vallásgyakorlást.  A hitélet  elmélyülését,  sokszínűbbé válását 
mutatja egyrészt az istentiszteleten kívüli vallásgyakorlat megjelenése, másrészt a liturgia térbeli-hie-
rarchikus tagolódása is. Az istentiszteleti rend térben és időben igen nagy változatosságot mutatott. 
„Mindez mégsem jelent anarchiát, hanem egyfajta hierarchikus rendezettséget, ami az egyetemes 
egységet (római-frank) regionálisra (magyar),  a regionálist egyháztartományira (Esztergom, Kalo-
csa-Bács),  ezt egyházmegyeire (Pécs, Eger, Zágráb, Erdély),  az egyházmegyeit pedig a plébániák 
gyakorlatára bontotta le a helyi igények, adottságok figyelembe vételével” (TÖRÖK J., 2000. p. 62).18 S 
hogy a liturgikus, hitéleti hagyományoknak milyen színes együttese létezhetett már a 11. századi ma-
gyar kereszténységben is, azt bizonyítja, hogy hazánk területén a templomok tájolásának öt módját 
ismerték (TÖRÖK J., 2002).

Másfajta regionalitást alakított ki a zarándoklat, a búcsújáró helyek rendszere. Az ország egésze 
ugyanis kisebb-nagyobb „szentségi tájakra” tagolódott, melyek központjában egy-egy nevezetesebb 
kegyhely állt. Éles elkülönülés azonban nem volt közöttük. Az egyes szentségi tájak többszörösen is 
keresztezték egymást. Sőt több olyan magyar kegyhely is volt, mely az egész ország lakosságát ma-
gához kapcsolta. Nemzetközi rangú zarándokhelyként viszont csak Nagyvárad jött számításba, aho-
va még Németalföldről is érkezhettek zarándokok (PÁSZTOR L., 2000).

A magyarországi szent helyek közül kettő lett a középkorban a nemzet szentélye. Az egyik a 
fehérvári Boldogasszony-bazilika Szent István és Szent Imre nyugvóhelyével, a másik a már említett 
váradi székesegyház, Szent László király sírjával.  Ezekhez a kezdeti  időkben társult a szentjobbi 

16Valamivel korábban, 1379-ben ugyan a ferences rendi generális megválasztására Esztergomban gyűltek 
össze a rend képviselői (TÖRÖK J., 2006).
17A Zsigmonddal egyeztetett felvetés realitását bizonyíthatja, hogy a császár – a zsinatot előkészítendő – 
pontos kimutatást készíttetett Buda városának épületeiről, vendégfogadóiról (u.o).
18A két érseki tartomány mellett talán kimutatható egy harmadik, délkelet-magyarországi liturgikus rend is 
(KOSZTA L., 1993). Az érsekség hatása mellett ugyanis Erdélyben, Váradon, Pécsett és Egerben a liturgia 
sajátos változatai alakultak ki a 15. századra (TÖRÖK J., 2006).

18



Pete József: A középkori Magyarország változó vallási térszerkezete 
Modern Geográfia, 2008. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/etnikai_foldrajz/pete_jozsef_2008_2.pdf

apátság is (TÖRÖK J., 2000). Jelentőségüket a középkor végéig megőrizték, mivel 1450-től kezdve, a 
török jelenlét intenzívvé válásától a két nemzeti zarándokhely a szentévekben a pápától a teljes bú-
csú19 elnyerésének jogát is megkapta. Ezek „hatóköre” az egész országra – sőt,  egyes esetekben 
azon túl is – kiterjedt (CSUKOVITS E., 2003). A középkor további századaiban ezekhez több, lokális 
jelentőségű zarándokhely is társult. Elsősorban a Mária-kegyhelyek (Máriagyűd, 12. század; Vác, 14. 
század; Sopronbánfalva és Segesd, 15. század), a Szent Vér tiszteletére szentelt egyházak (Báta, Ga-
ramszentbenedek, Kassa, Győr), illetve magyarországi – vagy magyar vonatkozású – szentek zarán-
dokhelyei alakultak ki. Utóbbiak közül Budaszentlőrinc (Remete Szent Pál ereklyéi 1381-től), Mar-
git-sziget  (Árpád-házi  Boldog Margit),  Újlak  (Kapisztrán  Szent  János)  emelkedett  ki  (TÖRÖK J., 
2000; DRASKÓCZY I., 2000; KOSZTA L., 2001). Fontos megemlíteni, hogy e zarándokhelyek némelyike 
– pl. a kassai szent vér ereklye a 14-15. században – felekezetközi összekötő szerepet is betöltött: 
„oláh” és „rutén” ortodox keresztények is felkeresték a kegyhelyet (TÜSKÉS G. – KNAPP É., 1986).

10. A FELEKEZETI SZERKEZET TOVÁBBI ELEMEI

A középkori Magyarország vallásföldrajzi képének felvázolása nem lenne teljes a – katolikuson 
kívüli – többi felekezet földrajzi jellemzőinek rövid ismertetése nélkül. Bemutatásukat – csekély lét-
számuk ellenére – az is indokolja, hogy az alábbi felekezetek, felekezeti csoportok a középkor száza-
dai során hazánkban sajátos jellegű pályát futottak be. Az elemzés szempontja ez – is – lehet.20

19Búcsú: eredetileg a katolikus egyházban a bocsánatos bűnök elkövetéséért járó tisztítótűzi szenvedés 
megrövidítését vagy teljes elengedését tette lehetővé (BÁN P., 1989).
1450-ben Hunyadi János érte el, hogy a szentévi búcsút Magyarországon is el lehetett nyerni. Az 1500-as 
szentév előtt pedig II. Ulászló eszközölte ki IV. Sándor pápa beleegyezését, hogy a török veszélyre tekintettel 
tiltsa el a magyarországi zarándokok római útját. A jubileumi év búcsúit ugyanis a pápa megadta azoknak is, 
akik a török ellenes harcban részt vesznek, vagy azt anyagilag támogatják. Bár a parancs ellenére a 
korábbiaknál is több zarándok érkezett hazánkból Rómába, mégis a török elleni harcra Magyarországon a 
teljes búcsúkból 120 ezer Forint folyt be. Az 1525-ös szentévben azonban ugyanezen forrásból már csak 
néhány ezer, köszönhetően annak is, hogy Ulászló annak idején a befolyt összeget nem a török elleni 
küzdelemre, hanem saját adósságai törlesztésére fordította (PÁSZTOR L., 2000).
20A protestantizmus megjelenése hazánkban – bár még 1521-ben történt – már új korszakot jelent a vallási 
térszerkezet alakulásában.
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10.1. A megváltozó: az ortodoxia

Vitathatatlan, hogy a honfoglaló magyarságot már kezdettől érték hatások az ortodoxia irányá-
ból. Ezt a törzsfők, majd uralkodók dinasztikus-politikai kapcsolatai mozdították elő leginkább az 
Árpád-kor első századaiban. S bár egyes vélemények szerint a néhány bizánci alapítású bazilita és 
bazilissza monostor nem fejtett  ki különösebb hatást a magyarországi vallási életre (BERTÉNYI I., 
2003.), a görög monostorok a 12. században még rendelkeztek kellő számú hivatással. A szerzetesi 
utánpótlás csak a század vége felé kezdett megcsappanni, először a Dunántúlon (TÖRÖK J., 2002). 
Az ortodoxia ekkor Magyarország déli peremvidékére szorult vissza (Szerémség, Erdély), de ott is 
csak időlegesen tudott megmaradni (SZOVÁK K., 1999a), majd a 13. században a déli területeken is 
megszűnt a szerzetesi utánpótlás (TÖRÖK J., 2002). A jelenségnek több oka, magyarázata van. Mint 
láttuk,  a keletei kereszténység legfontosabb magyarországi támogatója az ortodox államokkal di-
nasztikus kapcsolatot tartó királyi család. A 12. század második felében a gazdasági, kulturális kap-
csolatok Bizánccal és Kijevvel kezdtek meglazulni, a politikaiak pedig egyenesen ellenségessé váltak. 
Az egyetemes egyházban pedig a toleranciát a kölcsönös rivalizálás, a latin egyház expanziója váltot-
ta fel (KOSZTA L., 2000). A IV. Lateráni Zsinat (1215) után ugyanis Magyarországon is kezdték egyre 
gyakrabban azonosítani  a bizánci  szertartásúakat  a bogumilokkal  és a patarénusokkal  (TIMKÓ I., 
1971). Ettől részben függetlenül már Imre király is rendezni kívánta a magyarországi görög szertar-
tásúak helyzetét, kérve a pápától számukra külön püspökség felállítását. A dolog azonban – úgy tű-
nik – „magától” is megoldódni látszott, ugyanis Bizánc hanyatlásával és bukásával sorra szűntek 
meg és kerültek latin kézbe a görög szertartású kolostorok (SZÁNTÓ K., 1987). Hogy a 13. században 
még viszonylag megértő a magyar politikai és egyházi elit az ortodoxiával, arra csak néhány adat áll-
jon itt. II. András – egyes történészi vélekedésekkel szemben – Halicsban nem törekedett az ottani 
ortodox lakosság rítusváltását kierőszakolni; 1269-ben István ifjabb király lányának, Katalinnak és I. 
Uros szerb király fiának, Dragutin Istvánnak a házassága ellen a magyar főpapok nem emelték fel 
szavukat; a dinasztikus kapcsolatok Magyarország és Bizánc között szinte végig jók voltak (TÖRÖK 
J., 2003). Ennek ellenére a magyarországi ortodoxia sorsa megpecsételődni látszott. Legtovább talán 
a szávaszentdemeteri  görög monostor maradt fenn, ahol a 14. század közepén is éltek baziliták 
(ZSOLDOS A., 1997). Elnéptelenedését 1344-re tehetjük (TIMKÓ I., 1971).21 A magyarországi ortodo-
xia továbbélését azonban ekkorra már a hazánkba települt ortodox népcsoportok biztosították.

A 13. század elején érkeztek a Kárpát-medencébe a románok első csoportjai. Ortodox hitük-
höz mindvégig ragaszkodtak. A következő századokban is folytatódott betelepedésük az ország pe-
remvidékeire, karöltve más ortodox népcsoportokkal (ruszinok, szerbek.) (RÁCZ GY., 1999).22 Dél-
Magyarországi – krassói-sebesi – megtelepedésüket 1366-ban Nagy Lajos a valódi katolikus és ró-
21PIRIGYI I. 1334-re teszi az elnéptelenedést (1990).
22A ruszinok száma 1254 után fokozatosan növekszik a Kárpátalján (TIMKÓ I., 1971).
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mai hithez kötötte, de kívánalma nem teljesült: a középkor végére e térség számított a románok által 
megszállt területek közül az egyik legjelentősebbnek (KRISTÓ GY., 2003b). A latin egyházba integrá-
lásukra többször is történt kísérlet. A Konstantinápoly alá rendelt havasalföldi érsekség megalapítá-
sával  1359-ben  a  román  ortodoxok  beépítése  a  katolikus  egyházszervezetbe  kudarcot  vallott 
(BERTÉNYI I., 2000).23 Nem járt sikerrel XI. Gergely pápa terve sem, hogy hazánkban a keleti szer-
tartásúak számára püspökséget állítson fel (PIRIGYI I., 1990).

A ruszinok a Kárpát-medence északkeleti részén a 14-15. században jelentek meg tömegesen. 
Nagy Lajos próbálkozása a betelepültek katolikussá tételére sikertelen maradt. Bár latin szertartású 
püspöknek rendelték alá őket, de a tizedfizetési kötelezettség miatt ettől húzódoztak. Végül a ruszi-
nok részére Koriatovics Tódor litván herceg 1391-ben Munkács mellett, Körtvélyesen görögkeleti 
monostort létesített (SZÁNTÓ K., 1987). A 14. századtól pedig görögök – főleg kereskedők – is ér-
keztek hazánkba. A keleti szertartású keresztények etnikai képét az Árpád-kortól fennmaradt ki-
csiny, magyar nyelvű, de keleti rítusú csoport megléte színezte (PIRIGYI I., 1990).

A görögkeletiek egyházigazgatási helyzetének rendezése azonban egyre sürgetőbb lett, ugyanis 
a 15. század folyamán a török elől a szerbek és románok egyre nagyobb csoportjai költöztek be Ma-
gyarországra. 1356 és 1525 között nyolc hullámban érkeztek szerbek hazánkba (TIMKÓ I., 1971). Így 
Munkácson kívül a Szerémségben is működött néhány bazilita kolostor (ENGEL P., 2001). Szerepük 
növekedését több tényező is elősegítette. Egyrészt az 1439-es firenzei unióval rendeződött egyház-
jogi helyzetük, görög szertartású, de katolikus püspököt kaptak. A püspökség székhelye a körtvélye-
si vagy a munkácsi  kolostor lehetett.  Ugyanekkor a török uralom elől Magyarországra menekült 
szerb despota, Brankovics György környezetében is kialakult a Délvidéken egy ortodox szellemi 
központ, görögkeleti püspökség (DRASKÓCZY I., 2000; RÁCZ GY., 1999.; SZÁNTÓ K., 1987). Hozzájá-
rult ehhez V. Miklós is, aki engedélyezte számára, hogy kilenc keleti rítusú monostort hozhasson 
létre. Tényleges létrejöttüket azonban nem lehet igazolni. Valójában csak Kölpény, Szalánkemén és 
Keve rendelkezett szerb egyházzal, templommal és három szerb kolostor működött a Szerémség-
ben: Gergeteg (1470), Hoppovó és Krusedol (1496) (KOSZTA L., 2001).

Fontos sajátossága a magyarországi bizánci kereszténységnek, hogy – egyes vélemények sze-
rint – intézményi kereteit  nem püspökség vagy metropolia alkotta, hanem monostorok sorozata 
(Veszprémvölgy,  Oroszlámos,  Tihany,  Visegrád,  Zebegény,  Szávaszentdemeter,  Dunapentele) 
(TÖRÖK J., 2002).24 E monostorok helyzete, szerepe azonban számottevően különbözött a latin szer-
zetesség képviselőiétől. Elvonultabb, aszketikusabb szerzetesei révén kevésbé vettek részt a lakosság 
pasztorálásában. Politikai és gazdasági szerepük is csekélyebb volt nyugati társaiknál. Főleg kegyura-

23Később, 1401-ben ennek az ungarovalachiai metropóliának rendelték alá a magyarországi görög szertartású 
románokat és a dél-erdélyi szórványban letelepedett bolgárokat is (krassovánok, sedmigradi bolgárok) (TIMKÓ 
I., 1971).
24Létezett továbbá Magyarországon – pl. Esztergomban – a keleti kereszténységhez tartozó örmény közösség 
is, erről azonban részletesebb információkkal nem rendelkezünk (ZSOLDOS A., 1997).
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iktól, az – alapvetően a keleti keresztény központokkal dinasztikus kapcsolatokat ápoló – Árpádok-
tól függtek (KOSZTA L., 2000). Más vélemények szerint viszont Szent István idején létezett ortodox 
metropólia Magyarországon. A forrásokban emlegetett „Turkia metropóliája” és a kalocsai érsekség 
valószínűleg kezdettől azonosak. Az erdélyi, bihari és csanádi egyházmegyék ennek alárendeltjei le-
hettek (BAÁN I., 1995). Mindamellett a jelenség tágabb európai kontextusban is figyelemre méltó. A 
11-12. században ugyanis Magyarország – azon belül Dél-Magyarország – lehetett – Velence és 
Dél-Itália mellett – az egyik legjelentősebb kontakt zóna a két keresztény irányzat között (KOSZTA 
L., 2000).

A fenti demográfiai változásoknak politikai következményei is lettek: a latin és a görög rítusú 
keresztények között ismét a tolerancia jellemezte a kapcsolatokat a 15. században. Ennek alapját 
persze a különböző felekezetű lakosság egymástól való elzárkózása képezte. Komolyabb térítési kí-
sérlet nem is zajlott (KOSZTA L., 2000).25 IV. Sixtus pápa 1477-es rendeletével megtiltotta az ortodo-
xok vallásuk miatti háborgatását (KRISTÓ GY., 2003b). Ugyanakkor 1481-ben és 1495-ben törvények 
erősítik meg a „skizmatikusok” (ortodoxok) tizedfizetés alóli mentességét (TIMKÓ I., 1971). Az orto-
doxok sajátossága volt, hogy papjaik – jóllehet jobbágytelken éltek – rendszerint semmiféle jobbá-
gyi szolgáltatással nem tartoztak (PÉTER K., 2004).

A keleti keresztények magyarországi egyházszervezetéről összességében elmondható, hogy az 
– a hasonló feltételek, feladatok miatt – nagyon hasonlíthatott a magyarság megtérítésének meneté-
hez. Kezdetben vándorpüspökök, külföldi főpásztorok joghatósága alatt álltak. Joghatóságuk inten-
zitása, befolyási köre – alapvetően a nagy távolságok miatt – igen csekély lehetett. Így az egyházme-
gyék kialakulása előtt az egyházi élet központjai a kolostorok voltak (PIRIGYI I., 1990).

Jóllehet – mint fentebb láttuk – a betelepült ortodox népesség (ruszin, románok, szerbek) ka-
tolikus hitre térítésére több kísérlet is történt, korszakunkban egyik sem járt tartós eredménnyel és 
sikerrel. Áttérítésükhöz hiányzott az állami és egyházi vezetők részéről az az elszántság és erő, mely 
a 11-13. században a böszörmények esetében még elegendő volt. Egyesek ezt a megváltozott törté-
nelmi körülményekkel magyarázzák: az ortodox betelepedők már akkor érkeztek Magyarországra, 
amikor a megszilárdult keresztény államban a hitélet fontossága már vesztett súlyából és előtérbe 
került a betelepedő munkaerő teljesítménye.26 (KRISTÓ GY., 2003b).

25A közeledés jele – egyben elszalasztott lehetősége – VIII. Paleiologosz bizánci császár budai tárgyalása 
1424-ben. A törökellenes katonai támogatás esetén a nyugati és a keleti egyház közeledése még látványosabb 
lett volna (TÖRÖK J., 2006).
26E ponton kísérteties hasonlóságot vélünk felfedezni a 20. századi török – és más, észak-afrikai – 
vendégmunkások beáramlásával Nyugat-Európába. Középkori elődeink nem érzékelték a 19-20. századi 
nemzetiségi problémák gyökereit…
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Az örmény kereskedőknek a 13. század második felében Esztergomban egész utcájuk volt, s 
Erdélyben a Szamos és a Küküllő menti városokban is letelepedtek (TIMKÓ I., 1971). Szerepükre, te-
vékenységükre fényt vet IV. Béla 1243-as kiváltságlevele, mellyel az egész ország területére vámmen-
tességet biztosított számukra (KRISTÓ GY., 2003b).

10.2. A visszahúzódó: a „pogány vallás”

A keresztény térítés eredményességéről több, egymással szöges ellentétben álló nézet is létezik. 
Egyesek szerint „megannyi jel, nyom szól amellett, hogy a 11. század folyamán a magyarság felvette 
ugyan a kereszténységet, de kollektív tudatában, értékítéletében korántsem lettek kizárólagosak a 
keresztény hitélet és erkölcsiség követelményei.” (KRISTÓ GY., 1999. p. 111.) Ezt jelzi, hogy az 1046-
os Vata-féle pogánylázadás nem annyira a keresztény hit, mint a keresztény intézmények és társadal-
mi rend ellen irányult. A 11. század végén a pogány hagyományokkal már csak elvi síkon kellett 
szembeszállni, a törvények erejével (SZOVÁK K., 1999). „Úgy látszik, a pogány szokásaikat csendben 
megtartó, a kereszténység ellen tettleg fel nem lépő előkelők „konzervativizmusát” XI. századi kirá-
lyink „elnézték.” (BERTÉNYI I., 2003. p. 89). A 11. század végére „az ősi hitvilág elemei babonaságok-
ká váltak, mesei motívumokká szelídültek, töredékeik a kialakuló keresztény epika forrásaivá lettek; 
hordozói, a táltosok kuruzslóvá, énekmondóvá, a társadalom megtűrtjeivé, koldusokká degradálód-
tak” (SZEGFÜ L., 1985., p. 93).

Pedig a pogányság hordozói a beköltöző új, keleti népelemekkel, például a besenyőkkel a 11. 
század folyamán még gyarapodtak is. Első csoportjaik a 10. század második felében költöztek be a 
Kárpát-medencébe. Bevándorlásuk a 11. század közepétől fokozódott. A magyar királyok katonai 
segédnépként alkalmazták őket (ZSOLDOS A., 1997). Legkorábbi letelepedésük a Tisza mentén He-
vesben és Borsodban, egy másik a Sárrét – Sebes-Körös vidékén, egy harmadik a Sárvíz – Sárköz 
területén figyelhető meg. A besenyők körében „a pogány hitvilág és temetkezési szokások tovább-
élésével történeti és régészeti adatok szerint a XI. század végéig számolhatunk. (…) A kereszténység 
felvétele szinte a magyarokkal párhuzamosan történt.” (PÁLÓCZI-HORVÁTH A., 1996. p. 19.) Így az ő 
megtérítésüket  a  magyarság  keresztény  hitre  térésétől  nem célszerű  elkülöníteni.  Megjegyzendő 
azonban,  hogy  zárt  csoportjaik  a  14-15.  századig  őrizték  pogány  szokásaikat,  kiváltságaikat 
(ZSOLDOS A., 1997).
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10.3. A továbbélő: egyéb felekezetek (iszlám, zsidó)

A magyarság már a honfoglalás előtt együtt élt különféle monoteista vallású népekkel. Ezek 
közül többen, pl. a muszlimok a Kárpát-medencébe is követték a magyarokat. Őket a források iz-
maelitának, böszörménynek, káliznak27,  szaracénnek nevezik. Számukat időnként az uralkodók is 
gyarapították. II. Géza a dél-orosz sztyeppén mohamedán lovas harcosokat toborzott a királyi se-
regbe. Ők és a hozzájuk hasonlóan fegyveres szolgálatot teljesítő kálizok a Szerémségben mintegy 
30 faluban éltek a 13. században. Más csoportjaik a sókereskedelemben, pénzügyekben jeleskedtek. 
Így Pesten illetve a sóutak mentén tűntek fel. Ennek következtében a magyarországi mohamedán 
közösség – Ibéria és Dél-Itália után – a harmadik legnagyobb volt Európában (SZOVÁK K., 1999). A 
mohamedán vallású izmaelitákat a magyar királyok igyekeztek – a kor Európájához mérten megle-
hetősen finom eszközökkel – beolvasztani, keresztény hitre téríteni: áttelepítéssel, templomépítés-
sel, vegyes házassággal, étkezési szokásaik megváltoztatásával (BERTÉNYI I., 2003). Helyzetük azon-
ban az egyház erőteljesebb fellépése következtében az 1230-as évektől kezdve egyre romlott. A 13. 
század elején még létező böszörmény közösségeket a tatárjárás viharai nagyrészt elsöpörték, s a ko-
rábban elindult természetes – időnként hatalmi eszközökkel siettetett – asszimiláció felgyorsult. Mi-
vel a tatárjárás után magyarországi muszlim közösségekről nincs híradás, feltételezhető, hogy beol-
vadásuk a keresztény magyarságba az Árpád-kor végére befejeződött (ENGEL P., 2001; ZSOLDOS A., 
1997).

Feltevések szerint a zsidóságnak jelentős számú képviselője lehetett a honfoglaláskor a ma-
gyarsághoz csatlakozott kabarok között.28 A zsidóság a 11. századtól kisebb szórványokban, városi-
as jellegű településeken élt. A hatalom velük szemben az elkülönítés politikáját folytatta (SZOVÁK K., 
1999).

A középkori Magyarország zsidó felekezetű lakosságán belül a tatárjárás utáni időszakban túl-
súlyba került az etnikumra és hitre nézve egyaránt zsidó népesség. A német területekről történő na-
gyobb arányú bevándorlásukkal a honfoglalás korától itt élő kabar eredetű zsidóság elvesztette de-
mográfiai jelentőségét. Ez a bevándorlás egyben területi átrendeződést is okozott, hiszen zsidók 
zömmel a Dunántúlon és a nyugati Felvidéken éltek (KRISTÓ GY., 2003b).

„(…) A zsidóság helyzete – a keresztényekkel szembeni minden megkülönböztetés ellenére – 
viszonylag kedvező volt az Árpád-kor Magyarországán, főként a nyugat-európai átlaghoz képest. 
Egy-két elszigetelt atrocitástól eltekintve zsidóüldözésre nem is ismerünk példát, sőt, az időnként 

27 Bár a kálizok egy része bizonyíthatóan zsidó vallású volt (KRISTÓ GY., 2003b).
28A zsidóság esetében ebben az időben még meg kell különböztetni éppen ezért a zsidó vallású és etnikumú 
népességet. Előbbit a zsidó hitre tért kazár elit kabar képviselői jelenthették. Utóbbit a zsidó diaszpóra tagjai 
(KRISTÓ GY., 2003b).Az előbbihez köthető harmadik királyunk Sámuel elnevezése is, aki azonban ószövetségi 
neve ellenére buzgó keresztény lehetett (TÖRÖK J., 2002).
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fellángoló németországi pogromok elől menekülő zsidók esetenként Magyarországon találtak me-
nedékre. A zsidók, ha megbecsült helyzetben nem is voltak, mindenesetre nyugodt körülmények 
között, biztonságban élhettek az országban” (ZSOLDOS A., 1997. p. 172). Helyzetüket IV. Béla 1251-
ben külön törvényben szabályozta, II. Frigyes osztrák herceg 1244-es rendelkezésének mintájára. 
Számos szabadsággal ruházta fel őket, a középkori szabadságjogok csúcsát jelentő hospes státust is 
megkapták. Az uralkodó főleg a pénz- és zálogügyekben vette igénybe szolgálataikat (KRISTÓ GY., 
1981., BERTÉNYI I., 1997).

Az Anjou királyok, főleg Nagy Lajos is támaszkodott a zsidó polgárságra. A török megjelené-
sét követő, szinte egész Európán végigsöprő antiszemitizmus alól azonban ő sem tudta országát ki-
vonni. Előbb kísérletet tett keresztény hitre térítésükkel, majd ennek kudarca után 1360 körül kiűzte 
őket az országból. Az elűzöttek azonban magukkal vihették vagyonukat, ami bizonyítja a tett politi-
kai, nem gazdasági jellegét. Rövidesen azonban visszavonta rendeletét, s a kiűzöttek visszatérhettek 
az országba. Az intézkedés hatására azonban főleg nyugatról érkeztek zsidó betelepülők, akik zárt 
közösségeikben  megtarthatták  vallási  különállásukat,  melyet  a  hatalom is  elismert  (BERTÉNYI I., 
1997., RÁCZ GY., 1999,; ENGEL P., 2001).

Külön városrészt alkotó nagyobb közösségeik Budán Esztergomban, Győrben,  Nagyszom-
batban, Tatán, Kismartonban és Kőszegen voltak (ÁCS Z., 1996).  A források a középkor végén 
azonban mintegy 38 helységben említenek zsidókat. A 15-20 000 fős népesség helyzete azonban va-
lamelyest  romlott.29 A szórványos  zsidóüldözések  idején  az  uralkodó  mindannyiszor  igyekezett 
fegyverrel megvédeni őket. „Ez a helyzet magyarázza, hogy 1420-ban osztrák, a század végén spa-
nyol zsidók találtak menedéket nálunk” (DRASKÓCZY I., 2000. p. 28). Az 1470-es évektől külön elöljá-
ró, a praefectus Judaeorum állt az élükön, akit a király nevezett ki a budai zsidó Mendel család tagjai kö-
zül (ENGEL P., 2001). A 15. századtól a budai zsidó gyülekezet vált az ország zsidó népességének ve-
zetőjévé (KRISTÓ GY., 2003b). Egyértelmű tehát, hogy „elsősorban nem az egyház felől érte őket tá-
madás, hanem a gyengülő királyi hatalom nem volt képes már megvédeni őket a társadalom részéről 
– különösen vagyonuk és gazdasági ügyleteik miatt – megnyilvánuló ellenszenvtől” (RÁCZ GY., 1999. 
p. 319). A magyarországi zsidóság középkori történetének végére a mohácsi csata tett pontot. A ve-
reséget követően ugyanis sok városból kiűzték őket; elszállításukban a török hatóság is közreműkö-
dött (KRISTÓ GY., 2003b).

29Mások 10-12 000-re (ÁCS Z., 1996) vagy 3-4000-re (KRISTÓ GY., 2003b) teszik középkor végi számukat.
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10.4. A megjelenő: az eretnekmozgalmak

A kereszténység felvételével, általánossá válásával a felekezeti kép egyáltalán nem lett homo-
gén: a megosztottságot a különböző eretnekmozgalmak is fokozták. Ezekkel az egyház – és az ál-
lamhatalom – erélyesen felvette a harcot. Különösen nehéz volt a helyzet a flagellánsok (önostoro-
zók) jámbor, rajongó mozgalmával. A kezdetben szélsőséges vezeklési forma ugyanis csak később 
vált egyházellenes és eretnek irányzattá. Az 1260-ban, Itáliában feltűnő mozgalom első hulláma is 
érintette Dél-Magyarországot 1263-ban – egyelőre kevés hatást gyakorolva a hívekre. A nagy pestis-
járvány idején – immár tilalom alá helyezve – a mozgalom Magyarországon is elterjedt (KRISTÓ GY., 
1981.,  RÁCZ GY., 1999; TÖRÖK J., 2003). Továbbélését bizonyítja, hogy 1512 körül több helyen, így 
Pápán és Nagybányán is önostorozó társulatok alakultak. A városi polgárok és egyháziak közösen 
szembeszálltak e társaságokkal, így azok hamarosan megszűntek (PÁSZTOR L., 2000).

Az 1170-es években Dél-Franciaországban kialakult valdens mozgalom Magyarországon a 14. 
században jelent meg. Első ízben Károly Róbert adott ki oklevelet 1328-ban valdensgyanús eretne-
kek ügyében. A mozgalom tanai elsősorban a német városi polgárság körében terjedtek el (Sopron, 
Kőszeg, Győr, Buda, Erdély). Bár 1401-ben Sopronban komoly valdens mozgalmat fedeztek fel, 
sem a flagelláns, sem a valdens irányzat nem tudott hazánkban megerősödni (RÁCZ GY., 1999., BÁN 
P., 1989).

Nem így a patarénusok dualista eretnekséget valló mozgalma. A magukat bosnyák egyháznak 
nevező – a történettudományban bogumilok néven elhíresült – mozgalom a 11. század elején ter-
jedt át Boszniából Dél-Magyarországra. A felszámolásukra indított akciók esetében a magyar kirá-
lyok déli terjeszkedési igénye egybeesett az egyházi érdekekkel is. „A mozgalom hatása Magyaror-
szágon a 14. században kiterjedtebb lett. A délvidéki ferences kolostoralapításokat, továbbá 1367-
ben a pécsi egyetem életre hívását, az ott elhangzott domonkos-rendi prédikációkat erősen motivál-
ta a bogumilok elleni küzdelem” (BÁN P., 1989. p. 53).30 A bogumilizmus nyomai a török hódításig 
fennmaradtak és hozzájárultak a  huszitizmus dél-magyarországi  terjedéséhez (SZÁNTÓ K.,  1987). 
Hitrendszerük és hatásuk által a bogumilok képezték a kapcsot a nyugati és keleti eretnek szekták 
között (ALBERT A., 2005).31 

A huszitizmus 1410-ben jelent meg Magyarországon. A Felvidékről  – Moldván keresztül – 
kapcsolatba került a délvidéki eretnekekkel. Visszatérítésükért 1436-39 között a boszniai, szerémi, 
pécsi, kalocsai, csanádi és erdélyi egyházmegyékben Marchiai Jakab inkvizítorként tevékenykedett. 

30Az 1339-ben megszervezett boszniai ferences vikariátust földrajzi elhelyezkedése eleve az eretnekek és 
szakadárok térítésére rendelte. E feladat ellátásában nagy segítséget jelentett az Itáliában ekkoriban keletkezett 
obszerváns mozgalom, mely Boszniába érkezett meg elsőként – talán a földrajzi közelség okán is –, s a 
lelkipásztori munka hátteréül szolgált (TÖRÖK J., 2006).
31A fenti kijelentés relevanciája azonban kétséges, mivel ALBERT A. tanulmánya súlyos pontatlanságokat 
tartalmaz, rendkívüli kritikával kezelendő.
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Működési területe egyben megrajzolja a huszitizmus elterjedési területét is. Tevékenységének ered-
ményességét mutatja, hogy legközelebb csak 1483-ban nevezett ki a pápa Magyarországon inkvizí-
tort (RÁCZ GY., 1999; TÖRÖK J., 2006).

11. ÖSSZEGZÉS

A középkori Magyarország vallási viszonyainak földrajzi szempontú vizsgálata – a fentiek tük-
rében – az alábbi eredményekre vezetett.

1. A középkori keresztény magyar királyság képzete némi pontosításra szorul. Igaz ugyan, hogy a meg-
határozó a katolicizmus, az egyveretűnek vélt keresztény/katolikus jelleget azonban mindenkor át-
színezték más felekezetek, vallási-kulturális hatások is. Kezdetben a honfoglalás előtti, keleti („po-
gány”, muszlim, zsidó, talán ortodox) hagyományok, később nyugati (eretnekmozgalmak, zsidóság) 
és keleti (muszlim, ortodox) hatások egyaránt érték Magyarországot. 

2. A vallási összetétel és térszerkezet alakulásában az elsődleges szerepet a politikai vonatkozások játszot-
ták. Ez főleg a fejedelmi/királyi hatalom, a külső politikai tényezők és a belső – főleg egyházi akto-
rok viszonyában nyilvánult meg, és alakította a vallásos mező térbeli strukturális mintázatát (nyuga-
ti-keleti kereszténység, pápaság-császárság, ferencesek-domonkosok, obszervánsok-konventuálisok, 
stb).

3.  A gazdasági-társadalmi-kulturális folyamatok egyházi meghatározói elvitathatatlanok. Főleg az egyes 
szerzetesrendek, egyházi szervezetek szerepe szignifikáns pl.  a mezőgazdaság, városfejlődés, jogi 
írásbeliség területén.

4. A középkor végére a magyar egyház teljesen integráns részét képezte a keresztény Európának. Ez nem 
csupán a nyugat-európai vallási-kulturális innovációk szolgai másolását, de adaptálását, integrálását 
és továbbfejlesztését is jelentette. A zarándokmozgalomba, a szentkultusz gyakorlatába, a kultúra 
továbbadásába nem csupán fogyasztóként, de új értékek előállítóiként is bekapcsolódott a magyar-
ság (zarándokhelyek, magyar szentek, egyetemalapítási kísérletek).

5.  A térbeli mintázat meglehetős állandóságot mutatott. A sűrűbben lakott dunántúli és árvízmentes 
alföldi területeken a meghatározó a kereszténység, katolicizmus volt. Dél-Erdély, Dél-Magyarország 
kezdettől etnikai és kulturális kontaktzóna: muszlim és ortodox népességével táptalaját képezhette a 
középkori eretnekmozgalmak megjelenésének, politikai határhelyzete révén pedig az ortodox népes-
ség infiltrációja állandósította felekezeti jellegét.

6. A felekezeti demográfiai adottságok meghatározó vonása a túlnyomó katolikus többség. A középkor vé-
gén az ország lakosságának becsült létszáma 3,5-4 millió fő között mozgott. Az, hogy egy nemzeti-
ség tagjai túlnyomórészt egy adott felekezethez tartoztak, lehetővé teszi az egyes felekezetek létszá-
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mának megbecslését. Így arra az eredményre juthatunk, hogy a katolikusok (magyarok, németek, la-
tinok) száma 3,2-3,4 millió fő, az (ortodoxok románok, szerbek, ruszinok, bolgárok) létszáma 280-
470 ezer fő, a nem keresztény (zsidó, muszlim) csoportok létszáma pedig néhány tízezer főt tehetett 
ki (ÁCS Z., 1996). Mindkét érték 90% körüli arányt jelent a katolikusok számára.32 A többi felekezet 
– különböző módokon – csak színezte az összképet (2. ábra).

32KOCSIS K. (1999) – Kubinyi András nyomán – 3,1 millió főre tette Magyarország népességét. A katolikusok 
aránya azonban szintén 90%. FÜR LAJOS adatai alapján az Árpád-kor végén ez az arány még 96%-ra tehető, de 
a középkor végére ő is csak 90% körüli értéket valószínűsít (2001)
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2. ábra. A középkori Magyarország nem katolikus felekezetei

Forrás: szerk.: PETE J.
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AZ E-KORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGI SZINTEN: ALKALMAZÁSI 
LEHETŐSÉGEK STÁJERORSZÁGI PÉLDÁKON

WALTER ZSILINCSAR

1. BEVEZETÉS

Az internet, és általában a modern információs- és kommunikációs technológiák felhasználása 
teljesen új utakat nyitott a közigazgatás területén is. Bár Ausztriában a digitális földrajzi adatgyűjtés-
nek jelentős hagyományai vannak, a napi szintű földrajzi adatfeldolgozás, és ennek integrációja, va-
lamint az állami, tartományi és helyi igazgatás leegyszerűsítését biztosító e-kormányzat szolgálatába 
állítása még igen távol áll attól, hogy teljes körűnek nevezhessük. 

A számítógépes hardverek és szoftverek intenzív fejlődése, a rendszerköltségek jelentős csök-
kenése, továbbá a digitális szolgáltatások alkalmazásának növekvő elfogadottsága mind-mind hozzá-
járultak ahhoz, hogy az elmúlt negyed évszázadban érezhető javulás legyen tapasztalható a közigaz-
gatás területén a digitális adatok rendelkezésére állásában és felhasználásában. Ez csak azért volt le-
hetséges, mert a földrajzi adatok kezelése terén Ausztria számottevő hagyományokkal, tapasztala-
tokkal rendelkezik. 

A térségi jelentőségű adatok az e-kormányzás kezdeti szakaszában többnyire alárendelt szere-
pet játszottak, a digitális földrajzi adatválaszték általában csak a domborzati viszonyokra és a köz-
igazgatási határokra vonatkozó információkra korlátozódott, de az elmúlt néhány évben a digitális 
adatok minden területen történő elterjedése elősegítette a közigazgatás gyors fejlődését.  Számos 
igazgatási területen bevezetésre kerültek a GIS-rendszerek. Csak ennek révén vált felismerten szük-
ségessége és döntő mértékben támogatottá egy átfogó geoinformatikai adat-infrastruktúra kiépítése. 

2. RÖVID ÁTTEKINTÉS A FÖLDRAJZI ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK 
AUSZTRIAI HAGYOMÁNYAIRÓL

A digitális földrajzi adatok közigazgatásban történő általános alkalmazásában rejlő lehetőségek 
kibontását célzó vizsgálatok kezdetén a földrajzi adatinfrastruktúra, az adatok minősége és az adat-
politika kérdései álltak a középpontban. Elsőrendű fontosságú volt az egységes adatformátum és a 
megfelelő interfészek kialakítása, amelyeket aztán nemzeti szinten szabványként fogadtattak el az 
Osztrák Szabványügyi Hivatal közreműködésével. 
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Továbbá Ausztria bonyolult közigazgatási rendszerének sajátosságai, az állami, tartományi és 
települési  szinten meghatározott  eltérő  hatáskörök megkövetelték  bizonyos kérdések  tisztázását, 
mint például az adatgyűjtés- és tárolás központi vagy decentralizált jellege, a hozzáférési jogosítvá-
nyok, a rendszerkompatibilitás vagy a költségek viselésének megoszlása. 

Míg állami- és tartományi szinten csaknem kizárólag az ESRI cég szoftverei kerültek alkalma-
zásra, addig önkormányzati szinten az ArcGIS (ESRI), AutoCAD (Autodesk) és a Geo-Media (In-
tergraph) termékei egyaránt használatban vannak. 

Ausztriában az állami szintű földrajzi adatpolitika létrehozásának kezdeményezése a tartomá-
nyoktól indult. 2001-ben a tartományi vezetők konferenciája jóváhagyta egy országos méretű föld-
rajzi adatbázis kialakítását. A tartományok által delegált térinformatikus kutatók és geodéta szakem-
berek munkacsoportja  2002-ben kidolgozta az osztrák földrajzi  adatpolitika koncepcióját,  amely 
alapjául szolgált a 2003 március 18-án napvilágot látott „Geoadatpolitikai Platform” létrehozásának. 
Ennek kialakításához nélkülözhetetlen volt az állam, a tartományok és az önkormányzatok megálla-
podása. A megállapodás az alábbi pontokról tartalmazott rendelkezéseket:

• a területet hiánytalanul lefedő adatbázis nyilvános hozzáférhetősége, az adatok valódisága 
és meghatározott minősége; 

• a felelősségi viszonyok rögzítése a nyilvános adatbázis felépítését, gondozását és rendel-
kezésre állását illetően; 

• az adatok egységesítése és összekapcsolhatósága (tartalom, szerkezet, pozíció, metaada-
tok); 

• a  nyilvános  adatok hozzáférési  lehetőségének  és  használatának  szavatolása  az  önkor-
mányzatokon belül, illetve azok között a lehető legalacsonyabb költség- és munkaráfordí-
tással; 

• a nyilvános  adatok információs  szolgáltatókon keresztül  történő alkalmazásának meg-
könnyítése; 

• az adatok értékének növelése, a bennük rejlő gazdasági potenciál kihasználása a gazdasági 
szereplők és a kutatás-fejlesztés tekintetében; 

• az intézmények együttműködésének és kommunikációjának ösztönzése (vö.  KAINZ,  W. 
2004). 

Ez a követelményrendszer a korszerű és állampolgár-közeli ügyintézést hivatott megvalósítani 
az e-kormányzat  révén,  és  egész Ausztriában az interneten keresztül  történő hivatali  ügyintézés 
alapjául szolgálhat (1. ábra).
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A megvalósításban a legnagyobb logisztikai kihívást az elektronikus aláírás, az ügyfélkártya, és 
az elektronikus okmány bevezetése jelentette, az ehhez szükséges szervezeti és technikai keretfelté-
telek megteremtésével együtt. 

Ebben döntő szerepet játszottak a 2003-as év közepén életre hívott magasabb szintű grémiu-
mok, a „e-Kormányzati Platform” és az „e-Kooperációs Bizottság” (2. és 3. ábra). Feladataik az e-
Kormányzati Útiterv nevű intézkedéscsomaggal kapcsolatos határozathozatal, teljes körű koordiná-
ció, valamint az előrehaladás nyomon követése.
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1. ábra. Az e-kormányzat „épülete”

Forrás: GRANDITS, F. 2003.
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2. ábra. Az e-kormányzat és a geoadatpolitika felépítése és szervezete

Forrás: KAINZ, W. 2004.

3. ábra. A gEo-kormányzat struktúrája: az e-kormányzat és a geoadatpolitika integrálása

Forrás: KAINZ, W. 2004. 
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3. AUSZTRIA E-KORMÁNYZATI STRATÉGIÁJA

Az e-kormányzat elsődleges célja a hivatalos ügyek egyszerű és gyors lebonyolításának biztosí-
tása minél több állampolgár és vállalkozó számára, olyan formában, hogy ahhoz ne legyen szükség 
speciális tudásra, képességekre vagy technikai felszereltségre az internet, az elektronikus levelezés 
vagy az elektronikus aláírás alapvető ismeretén túlmenően. 

Mindenhol, ahol eddig hagyományos információs és kommunikációs eszközök szolgálták az 
ügyintézést, az elektronikus média alkalmazásával teljesen új perspektívák nyílnak. A legnagyobb le-
hetőségek nem az ún. átmeneti szakaszban – mint amilyen az e-mail vagy a digitális szövegfeldolgo-
zás – vannak, hanem az e-kormányzatban.

Az elektronikus ügyintézés céljainak eléréséhez és átvételéhez nélkülözhetetlen a szervezett, 
projektszerű eljárás. Ez magas szintű tervezést, az ún. „e-Kormányzati Főterv” létrehozását és meg-
valósítását igényli.

3.1. Az e-Kormányzati Főterv

Egy a szövetségi állam, a tartományok, és a helyi önkormányzatok képviselőiből álló munka-
csoport a tartományi vezetők konferenciájának kezdeményezésére 2003-ban kidolgozta az e-kor-
mányzás teljes koncepciójának javaslatát. Az első intézkedések egyike volt a lakosság, illetve vállal-
kozások megismertetése az új médiával. Ehhez szükség volt integrált és polgárbarát megoldási lehe-
tőségre számos új problématerületen, mint a kérelmező felismerése és jogosultságának ellenőrzése, 
vagy a hozzáférés biztosítása a különböző nyilvántartásokban. Emellett a törvényi szabályozásokat 
is át kellett gondolni, például a hivatalos iratok kézbesítésével kapcsolatos eljárások területén.

A költségek és általában a pénzügyi kérdések is megoldást igényeltek. A különböző kormány-
zati szinteket átfogó igazgatási rendszerek tranzitdíjakból történő finanszírozása profitcsökkentő-
nek bizonyult, és jellegében sem felelt meg az IT-rendszerek jellegzetes költségszerkezetének, ame-
lyeket a magas állandó- és a csekély arányú változó költségek jellemeznek. A felhasználók számára is 
átláthatóvá és következetessé kellett tenni a költségek kérdését. Például az ebben az időben hatályos 
szabályozások a lakosságinál magasabb díjakat állapítottak meg az intézmények internet-hozzáféré-
sével kapcsolatban, amely eltántoríthatta a potenciális ügyfelek egy részét a szolgáltatások körébe 
való bekapcsolódástól. 

Újabb problématerület nyílik a nyomtatványok területén. Az elektronikus nyomtatványok nö-
velik a felhasználóbarát jelleget. Főként akkor előnyös alkalmazásuk, ha a különböző eljárások nagy 
változatosságban, de csekély gyakorisággal fordulnak elő. 
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Ausztria e-Kormányzati Főterve végül az érintettek intenzív együttműködésében valamennyi 
igazgatási területen alkalmazásra került. A szolgáltatások ellenértékét már mobiltelefonról vagy hi-
telkártyával is ki lehet fizetni, de az elektronikus átutalás (online-banking) is lehetséges. Sikerrel zá-
rult 2004-ben az elektronikus kézbesítéssel kapcsolatos kísérleti projekt is. 

A következőkben az e-kormányzat főtervének legfontosabb paraméterei kerülnek bemutatás-
ra. Ezek a tényezők elsősorban a rendszer működésének alapjait és az infrastruktúrát érintik.

• Az elektronikus ügyintézés jogi hátterét a 2004. március 1-én elfogadott e-kormányzati 
törvény biztosítja. Ez tette lehetővé a lakosság, a vállalkozók és a hivatalok kapcsolat-
rendszerét meghatározó a korábbi törvényi szabályozásnak az elektronikus ügyintézéssel 
való kompatibilitás megteremtését is. 

• Számos eljárásban jogosultság-vizsgálatra vonatkozó dokumentumokra vagy mellékletek-
re  van szükség.  A leggyakoribb  alapdokumentumok közé tartozik  például  a  születési 
anyakönyvi kivonat, az állampolgárságot igazoló okirat és a bejelentőlap. Az e-kormány-
zat lehetővé teszi ezen dokumentumok mellőzését, amennyiben a felhasználó hozzájárul 
adatainak a központi adatbázisból történő átviteléhez. 

• Az elektronikus ügyintézés területén elengedhetetlen a bejelentési cím megbízhatósága az 
információk kézbesítési biztonsága érdekében. Ezért szükség van egy hiteles és minden 
e-kormányzati alkalmazás számára rendelkezésre álló címjegyzékre. 

• Mivel az osztrák cégjegyzék csupán a potenciális elektronikus ügyintézést használó po-
tenciális ügyfelekként szóba kerülő jogi személyek egy részéről ad tájékoztatást, ezért egy 
saját szervezeti jegyzéknek kell a bekerülés lehetőségét biztosítani az utólag igényt muta-
tó jogi személyek számára (mint pl. közhasznú szervezetek, egyesületek, nem cégjegyzék-
köteles kisvállalkozások stb.). 

• Minden egyesület-alapítást,  valamint  egyesületen belül  véghezvitt  változtatást  jelenteni 
kell a területileg illetékes hatóságoknak. Ezek a jövőben egy központi egyesületi jegyzék-
ben kerülnek nyilvántartásra. 

• Az e-kormányzást és e-fizetést jelenleg még legtöbb esetben nem lehet összekapcsolva 
alkalmazni. Ennélfogva az osztrák bankokkal történő együttműködés keretében egységes 
azonosítót vezettek be a fizetési  felszólítások és a fizetési  visszaigazolások kezelésére. 
Azoknak az állampolgároknak, akik használják az online banki  ügyintézést,  felkínálják 
egy ügyfélkártya (aláírást  helyettesítő chipkártya) használatának lehetőségét.  Eddig egy 
ügyintézés lezárásához meg kellett várni a befizetések átfutását. Most a számlákról a min-
denkori e-banki ügyintéző programmal közvetlenül a számítógép képernyőjén keresztül 
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kaphatnak az ügyfelek betekintést,  illetve egyetlen kattintással elintézhetik az esedékes 
befizetéseket is. Alternatívaként azonban továbbra is lehetőség kínálkozik mobiltelefo-
non vagy hitelkártyán keresztüli ügyintézésre is. 

• Vidéki térségekben az internet-hozzáférés  sok helyen még alacsony átviteli  sebességet 
biztosító telefon-modem kapcsolat révén valósul meg. Ennek ellenére az osztrák állam-
polgárok az Európai  Unióban a leggyakoribb internet-felhasználók közé tartoznak.  A 
szélessávú infrastruktúra (ADSL, WLAN) kiépítésével jobb és gyorsabb internet-hozzá-
férés kínálkozik. Továbbá szükséges bővíteni a nyilvános internet-elérési pontok, illetve a 
vezeték nélküli  „hotspotok” körét,  így a saját  hálózati  hozzáféréssel nem rendelkezők 
számára is vonzóvá tehető az elektronikus ügyintézés. 

• A hivatalok közötti nem nyilvános, belső összeköttetések a jogi ügyintézés és hitelesség 
biztonságát szolgálják. Ebbe a kapcsolatba minden átfogó alkalmazásnak, különösképpen 
a szövetségi névjegyzéknek is, be kell kerülni. A portálok összekapcsolása nem csak a hi-
vatalon belüli  feladatokra alkalmas, hanem lehetőséget biztosít elektronikus ügyintézés 
igénybevételére más jogbirtokosok által, ha azok hitelességéhez nem férhet kétség. 

3.2. Lakossági portál és ügyfélkártya

Ausztriában egész sor internetes portálon érhetők el információk az ország gazdaságára vagy 
lakosságára vonatkozóan. Mindkét területen szükséges a meglevő oldalak kiegészítéseként egy átfo-
gó, egységes hozzáférést biztosítani a különböző eljárásokra, élethelyzetekre vonatkozó informáci-
ókhoz. Jelenleg az összes eljárásnak csupán egy része bonyolítható még le a „help.gv.at” portálon 
keresztül. Ez az oldal saját internetes megjelenéssel nem rendelkező intézmények számára is lehető-
vé teszi az e-kormányzatba történő integrálódást. 

Az  egységes  informatikai  platform  bevezetésével  lehetővé  válik  az  is,  hogy  nem  csak  a 
„help.gv.at”-n közvetlenül elérhető tartalmak, hanem minden, az együttműködésben részt vevő por-
tálon hozzáférhető ügyintézési  lehetőség egységesen elérhető  legyen,  így a  felhasználók minden 
élethelyzethez könnyűszerrel képesek lesznek megtalálni a kapcsolódó információkat és eljárásokat. 
A rendszer regionalizációjáról kötött megállapodások révén lehetővé vált a regionális információk 
ill. adatok közvetlen felhasználhatósága. 

A digitális  aláírás  problémáját  megoldandó egy ügyfélkártyát,  az úgynevezett  „állampolgári 
kártyát” vezettek be. Ez lehetővé teszi minden olyan nyilvános ügyintézéshez való hozzáférést is, 
ahol a felhasználó személyazonosságát hitelesen igazolni szükséges. A rendszer működésének ga-
rantálásához szükség van a már meglévő megoldások, mint például a mobiltelefonos, sms-üzenet-

7



Walter Zsilincsar: Az e-kormányzat közösségi szinten: alkalmazási lehetőségek stájerországi példákon
Modern Geográfia, 2008. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/funkcionalis_telepulesfoldrajz/walter_zsilincsar_2008_2.pdf

ben történő hitelesítés további támogatására is. Az állampolgári kártya koncepciójának kiterjesztésé-
nek terve pedig már magában foglalja az ilyen feladatokra alkalmassá tett, chipkártyává alakított sze-
mélyi igazolvány, illetve jogosítvány bevezetését is. 

3.3. Nyomtatványszerver

Steiermark Tartomány 2003 végén tette közzé a felhívást egy nyomtatványszerver fejlesztésé-
ről, mely elkészült és 2004 közepétől a felhasználók rendelkezésére áll. A szerver funkciója, hogy 
gyorsan és egyszerűen állítson elő interaktív web-nyomtatványokat. Egy a szerver elkészülte után 
indított kampány a következők szerint fogalmazta meg a rendszer előnyeit: 

• A megadott adatok helyességének közvetlen ellenőrizhetősége. 

• A rendszer a megadott adatok alapján felismeri, mely nyomtatványrészekre van szükség 
és csak ezeket kínálja fel kitöltésre, egyszerűsítve az ügymenetet. 

• Az online-segítségkérés igény szerinti alkalmazása. 

• A különböző kitöltési útmutatók felhasználhatósága. 

• Az elektronikus megbízás elküldését követő visszaigazolás. 

Az elektronikus rendszerek segítik a hivatalon belüli információcsere optimalizálását. Ez ép-
pen a tartományok és az önkormányzatok közötti adatforgalmat érinti (pl. idegenforgalmi statiszti-
ka vagy települési zárszámadás). Ezzel elkerülhetőek a körülményes és drága hagyományos adat-
szolgáltatási eljárások és az adatok hitelességének időt rabló ellenőrzése. 

Annak érdekében, hogy a kommunikációs rendszer felépítésében rejlő valamennyi technikai 
lehetőség megvalósítható legyen, mindenképpen indokolt egységes szerkezet és normák kialakítása 
(4. ábra). Ahhoz, hogy a felhasználók szoftvereinek sokféleségével jellemezhető rendszerben, ahol a 
különböző mértékben strukturált adatbázisok mellett sokféle tranzakció is jelentős szerepet játszik, 
az elektronikus megoldásokban rejlő potenciált optimálisan ki lehessen használni, elengedhetetlen a 
terméksemleges interfészek használata. 

8



Walter Zsilincsar: Az e-kormányzat közösségi szinten: alkalmazási lehetőségek stájerországi példákon
Modern Geográfia, 2008. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/funkcionalis_telepulesfoldrajz/walter_zsilincsar_2008_2.pdf

4. ÜGYFÉLKÁRTYAPROJEKT A STÁJERORSZÁGI HITZENDORF-BAN 
(ESETTANULMÁNY)

Amikor 2004-ben hatályba lépett az új e-kormányzatról szóló törvény, Ausztriában megterem-
tődtek a jogi feltételek az elektronikus ügyintézés bevezetésére a hivatali-  és magánforgalomban 
egyaránt. Ebből az okból kezdeményezte a Szövetségi Informatikai Főhivatal (CIO), együttműkö-
désben Stájerország tartomány illetékes szerveivel egy, az új törvényi szabályozásban rejlő lehetősé-
gek kibontását célzó mintaprojekt elindítását az előre meghatározott kritériumoknak megfelelő min-
tatelepülésen. A projekt célja az állampolgári kártya mindennapi hivatali forgalomban történő jelen-
tőségének és használatának felmérése volt. Az ebből levont tapasztalatokat fel kívánták használni az 
e-kormányzás egész Ausztriára kiterjedő kiterjesztésében.
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A választás  a tartományi  székhelytől,  Graztól  nyugatra fekvő,  az osztrák nomenklatúrában 
„Marktgemeinde1”-ként besorolt Hitzendorfra esett. Ez a település az elmúlt években a fiatal szak-
embergárdájával innovatív igazgatási székhelyként vívott ki magának hírnevet, így egyáltalán nem 
állt távol az új elektronikus médiától.

Ezenkívül a település rendelkezett még néhány olyan kedvező helyi adottsággal, amely meg-
könnyítette az elektronikus adatfeldolgozás hálózatához történő csatlakozását.  Az önkormányzat 
hivatalának vezetője, W. Eibinger, a Graz-i Műszaki Egyetem informatikai diplomájával rendelkezik, 
és személyes ügyének tekintette a modern információs technológia települési ügyintézésben történő 
alkalmazását. A tartománnyal, valamint a fenti egyetem kutatóival kialakított jó kapcsolat is elősegí-
tette Hitzendorf  kiválasztását az ügyfélkártya gyakorlati kipróbálásának helyszínéül. 

Az eredeti elképzelések szerint minden, internet-csatlakozással rendelkező települési polgár in-
gyen juthatott volna hozzá az ügyfélkártyához, a hozzá tartozó kártyaleolvasóhoz, az elektronikus 
aláíráshoz szükséges mobileszközökhöz. Végül az önkormányzat hivatala által a 173-as számú hiva-
talos közlönyben közzétett felhívásra 30-35 hitzendorfi polgár jelentkezett, akik készen álltak arra, 
hogy a 2004. májusában elinduló projekt fókuszcsoportját alkossák.  Ugyanennek az évnek késő 
őszén a többi lakos és vállalkozó is kapott internet-hozzáférést, biztosítva ezzel a részvétel lehetősé-
gét. A résztvevők kiválasztásakor ügyeltek arra, hogy nem-, kor-, és foglalkozás tekintetében vegyes 
csoport legyen és semmi esetre se álljon csupán olyanokból, akik eleve megbíztak az elektronikus 
adatfeldolgozás módszereiben. Az együttműködésre való ösztönzésként a fókuszcsoport résztvevői 
az állampolgári kártyát, a kártyaolvasót és a mobilaláírást a projekt befejezése után is ingyen hasz-
nálhatták. 

Markt Hitzendorf  önkormányzatának a hivatalos közlönyében (173) a polgármester követke-
zőképpen mutatta be az ügyfélkártyát:

„Mi az állampolgári kártya?
Az osztrák „állampolgári kártya” koncepciója egy olyan összetett eszközként, ügyfélkártyaként 

határozható meg, amely különböző funkciók összegyűjtését szolgálja. Ezek a funkciók különböző 
chipkártyákon (vagy más erre kialakított hordozókon) állnak rendelkezésre. Így az állampolgárok 
döntik el melyik kártyát használják az elektronikus ügyintézésben ügyfélkártyaként. A koncepció 
megvalósulásának első lépéseként a mobiltelefonokat és bankkártyákat teszik állampolgári kártya-
ként alkalmazhatóvá. 2004 áprilisától a Mobilkom Austria az A1-es hálózatot ajánlja fel megvalósít-
va ezzel a mobil állampolgári kártyát (az A1 hálózat mobiltelefonnal az összes osztrák mobilszolgál-

1A „Markt”, mint településtípus Ausztriában átmeneti kategóriát jelent a városi és községi jogállású települések 
között. Történelmileg a magyar mezővárossal, jogilag talán inkább a nagyközséggel rokonítható (a fordító 
megjegyzése).
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tatónál használható). 2004 júniusától minden új bankkártya állampolgári kártyaként is alkalmazható 
lesz. Annyi bizonyos, hogy hamarosan, a közeljövőben, a személyi igazolvány és a diákigazolvány is 
állampolgári kártyaként alkalmazhatóvá válik.”

4.1. Az állampolgári kártya funkciói és előnyei

Az elektronikus kormányzás koncepciója lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy a hivata-
lok szolgáltatásait,  valamint a velük szembeni kötelezettségüket  interneten keresztül  intézhessék. 
Számos ügyintézési eljárás során továbbra is feltétel a felek aláírásának egyértelmű hitelessége és 
jogszerűsége. Ehhez jön még az elektronikusan átküldött adatok hamisítatlansága és biztonsága. 
Éppen ezért  az állampolgári  kártya  működésével  kapcsolatban két  alapvető igény fogalmazható 
meg:

• A felhasználók kétség nélküli felismerése és azonosítása a kártyában tárolt személyes ada-
tok alapján. Utóbbi adatvédelmi szempontból egyébként ellentétes a társadalombiztosítá-
si-, adó-, és hasonló számokkal kapcsolatos hagyományos gyakorlattal. 

• Az elektronikus azonosítás egyértelmű, hamisításbiztos azonosításának képessége. Ennek 
révén az elektronikus aláírás helyettesíti a sajátkezű szignót, jogi érvényességét az osztrák 
aláírási törvény szabályozza. 

Az új elektronikus rendszer csak akkor és ott ér el áttörést, ahol a lakosság és a gazdasági sze-
replők is látványos előnyöket és javulást látnak a hagyományos módszerekkel szemben. Ehhez kap-
csolódik a helytől és időtől való függetlenség, az eljárás időtartamának rövidülése és az ún. One-S-
top-Goverment, ami nagyjából az „egyablakos” ügyintézés elektronikus megfelelőjének tekinthető. 
Ennek révén az állampolgárok egyetlen virtuális címről (pl. help.gv.at) kiindulva vehetik igényben a 
közszféra által felkínált összes elektronikus szolgáltatást, amelyhez a hivatalok illetékességének terü-
leti beosztását már nem szükséges ismerni.

A cégek számára lehetőség nyílik online-szolgáltatások vevőbarát és biztonságos létesítésére, 
miközben az állampolgári kártya infrastruktúráját használják.

Napjainkban Ausztriában nem gondolkoznak az állampolgári kártya kötelező bevezetésén, így 
a hagyományos és elektronikus kommunikációs formák az ügyintézésben még biztosan hosszú ide-
ig párhuzamosan fognak működni. Kimondva-kimondatlanul, a végcél kétség kívül az ügyintézés 
hatékonyságának maximalizálása egy egységes rendszeren belül, és ezt az egységes rendszert min-
den bizonnyal e-kormányzatnak fogják nevezni. Joggal feltételezhető, hogy az e-kártya bevezetése 
az osztrák beteg- és társadalombiztosításban a fellépő pénzügyi és szervezési nehézségek ellenére is 
csak egy próbakör volt az országos földrajzi adatpolitika teljes körű bevezetéséhez képest. 
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Az e-kormányzat területén az aktuális kihívásokat a technikai és szervezési szféra jelenti. Eze-
ket itt csak címszavakban van mód felsorolni, pedig ezek az elengedhetetlen keretfeltételeket érintik: 
az infrastruktúra fejlesztése és helyzete, a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, az adatok biz-
tonsága, az ügyintézés áttekinthetősége, a közös infrastruktúra, a megfelelő tájékoztatási rendszer 
készenlétbe állítása a felhasználók számára, illetve a felhasználók képzése, oktatása, az ügyintézés-
ben az alkalmazottak motiválása és nem utolsó sorban a költségkérdés megoldása, ami az egyik fő 
problémát jelentette a társadalombiztosítási e-kártya bevezetése kapcsán. 

Végezetül tekintsük át a hitzendorfi állampolgári kártyához kapcsolódó gyakorlati tapasztala-
tokat.

4.2. A állampolgári kártya bevezetésével kapcsolatos hitzendorfi 
tapasztalatok

Bár az e-kormányzatról szóló, valamint az 1999-ben elfogadott aláírási-törvény, mely irányvo-
nalat mutatott az elektronikus aláírás alkalmazásához az osztrák igazgatásban, megteremti a szüksé-
ges jogi keretét az elektronikus közigazgatásnak, bár a települések részéről kezdetben kételyek fogal-
mazódtak meg az időpontot és a projekt megvalósításának gyorsaságát illetően. Az előírások szerint 
a településnek fél éven belül a település lakói által alkotott fókuszcsoportban először a technikai 
környezetet kellett tesztelnie. Ez többek között a rendszertelepítés egyszerűségére és az alapvető 
szoftverkérdésekre helyezte a hangsúlyt. 

A valóság természetesen más képet mutatott. Másfél évbe telt, míg a település összes polgára 
bizalmat szavazott az új eszköznek. Másrészt a késedelem a rendszer még ki nem forrott technikájá-
ból is adódott. A használatba vétel is váratott magára, bár a településen korábban például a lakcím-
nyilvántartással kapcsolatos esetekben már eredményesen alkalmazták az elektronikus ügyintézést. 

Nehézségek adódtak a kártyaolvasóhoz kapcsolódó szoftver fejlesztésével, amelyek érintették 
ennek alapvető működését is. A biztonsági szinteket folyamatosan emelni kellett, és elengedhetetlen 
volt a frissítések rendszeres alkalmazása. Ezeknek a problémáknak az orvoslása, mint az a hasonló 
kísérleti  projekteknél  általában  lenni  szokott,  koordinálatlanul,  illetve  időben  elhúzódva  valósult 
meg. Számos tagja a fókuszcsoportnak enerválttá vált, és a projektből való távozás mellett döntött, 
ezáltal a fókuszcsoport létszáma időlegesen mindössze 10 főre csökkent, szerencsére később ismét 
30 főre növekedett. A programban maradók továbbra is intenzíven foglalkoznak a projekttel.

Azok között a kevesek között, akik maradtak, nem csak az elektronikus ügyintézésben tapasz-
talatokkal rendelkező és technikában jártas személyek voltak, hanem internet tapasztalatokkal nem 
rendelkezők is. Ez a kísérleti fázisban, a későbbi tapasztaltok számára kifejezetten előnyt jelentett.
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Az önkormányzat  részvételének  legfontosabb tényezői  a  fókuszcsoportról  történő  állandó 
személyes gondoskodás és az egyszerű rendszerkiépítés voltak, melyek lehetővé tették az állampol-
gári kártya teljes felhasználói környezetének problémamentes bevezetését. Célkitűzésként fogalma-
zódott meg egy olyan CD kibocsátása, melyet az állampolgárok egyszerűen a számítógépükbe he-
lyeznek, csatlakoztatják a kártyaolvasót, és a felhasználónak semmi más dolga, hiszen a szoftver au-
tomatikusan felismeri és telepíti a kártya összes funkcióját. A rendszer még bonyolult, ami alapvető-
en a technikai háttér komplexitásából adódik. A piacon kapható kártyaolvasók a hozzájuk tartozó 
aláírást segítő szoftverrel, amelyre szükség van, ha e-mailt szeretnénk aláírni vagy titkosítani, még 
nincsenek teljesen kiforrva. Ez abból is adódik, hogy a törvényalkotók az aláírásra vonatkozó tör-
vénnyel meglehetősen szigorú kikötéseket szabtak azáltal, hogy az internetes aláírást teljesen egyen-
rangúvá tették a sajátkezű aláírással.

Jelenleg mintegy 70 hitzendorfi rendelkezik elektronikus aláírással. Az aláírást biztosító szoft-
vert a kísérleti szakaszban 2006 január eleje és február vége között az osztrák igazolványkibocsátó, 
az A-Trust ingyenesen rendelkezésre bocsátotta. A helyi bankfiók felajánlotta, hogy regisztrációs 
helyként üzemel és a lakosság bankkártyáit ellátja az aláírás-funkcióval. Ehhez kapcsolódóan a bank 
két alkalmazottját beiskolázta ügyintézőnek az A-Trusthoz. Az e-kormányzatot az érdeklődők szá-
mára méginkább hozzáférhetővé teendő, megállapodást kötött a bank és a település, hogy ezeket a 
bankkártyákat más pénzintézetek is adathordozóként és elektronikus aláírásként egyaránt elfogad-
ják. Az így kialakított kártyával a felhasználó a településhez fordul, és díjmentesen kap egy kártyaol-
vasót és a szükséges rendszertelepítést. Az így kialakított teljes csomag az elektronikus aláíráshoz 
piaci áron kb. 60-70 euróba kerülne. A szignó meghatározott ideig érvényes, azt követően a meg-
hosszabbítására van szükség.

A bankok időközben felismerték, hogy mint a telebankingnál, egy új rendszer elterjesztése itt 
is csak akkor lehet sikeres, ha az (legalább a kísérleti szakaszban) ingyenes. Azt is biztosan tudják, 
hogy a kártya-és aláírás biztonság területe befektetést igényel. Hitzendorf  példája megmutatta, hogy 
az államigazgatás és bankszektor együttműködése termékennyé válhat az állampolgárok számára, 
legalábbis ami az osztrák elektronikus ügyintézés előkészületeit és bevezetését illeti.

5. ÖSSZEFOGLALÁS

A digitális földrajzi adatok igazgatási eljárások egyszerűsítését célzó alkalmazása Ausztriában 
az átfogó területi elterjedés kezdeti szakaszában tart. Először 2003-ban került kidolgozásra az e-
kormányzat bevezetésének átfogó terve, és elfogadásra kerültek a szükséges jogi alaprendszerek (e-
kormányzatról szóló törvény, elektronikus aláírásról szóló törvény). 2004 közepe óta Stájerország-
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ban működik egy nyomtatványszerver, mely interaktív web-nyomtatványokat készít. Ezzel a Graz 
melletti Hitzendorf  községben az állampolgári kártya bevezetésének egy fontos feltétele teljesült. 
Az új rendszer alkalmazhatósága két alapvető tényező függvénye: a felhasználó egyértelmű felisme-
rése és jogosultságának elfogadása egy hamisíthatatlan elektronikus aláírás segítsége által. 

Egy közel 30 főből álló fókuszcsoport 2004 májusa óta teszteli az állampolgári kártya alkal-
mazhatóságát az ügyintézés megkönnyítésében. A felhasználási lehetőségek jobbára a bejelentési- és 
számviteli területekre, valamint a bűnügyi nyilvántartásra szorítkoznak.

A kísérlet  előzetes  összefoglalójában Hitzendorf  önkormányzata elsősorban a polgárok túl 
korai bevonását, a kevésbé kiforrott technikai rendszereket, valamint a hivatali területen hiányosan 
kidolgozott témaköröket kifogásolta. Végül garantálni kell az e-kormányzattal foglalkozó alkalma-
zottak hatékony képzését, hogy először az ott fennálló hiányosságok kerüljenek kiküszöbölésre.

Amíg az elektronikus ügyintézés országos szinten nem épül ki és nem kerül alkalmazásra a hi-
vatalok közötti  kommunikációban, illetve nem áll  rendelkezésre az ehhez nélkülözhetetlen infra-
struktúra, addig a lakosság körében feltehetően továbbra is akadályokba fog ütközni az elektroni-
kus-kormányzás elterjedése.
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A szerző köszönetet mondat W. Eibinger úrnak Marktgemeinde Hitzendorf  önkormányzatá-
tól, F. Grandits és F. Zach uraknak a Stájerországi Tartományi Kormány részéről, illetve a hitzend-
orfi ügyfélkártya-projekt fókuszcsoportja tagjainak a személyes tapasztalataikról készült beszámoló-
ikért. 

Szerző:
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ADATOK AZ INDIAI URBANIZÁCIÓ FOLYAMATÁNAK 
VIZSGÁLATÁHOZ

WILHELM ZOLTÁN

1. BEVEZETÉS

Az indiai urbanizációs folyamatok, és ezek definiált fázisai, nem korlátozódnak az utolsó két-
száz évre. Az első időszak, melyet érdemes említenünk – bár ennek kevés köze van a modern folya-
matokhoz – az Indus Civilizáció, a mezopotámiai és a Nílus-völgyi centrumokkal együtt az emberi-
ség történelmének korai  városodási és  városiasodási  szakaszát  jelentette.  Az i.e.  2300-as évektől 
kezdve kimutatható a Harappa Kultúraként1 is említett városfejlődési terület megléte, mely mintegy 
600 éves virágzást követően, nagyjából az i.e. 1700-as évekre fulladt ki, máig vitatott okok miatt.

Az ezután következő ezer év során nem találunk a szubkontinens területén jól körülhatárolha-
tó urbanizációs gócokat és tendenciákat. Azonban az i.e. 600-as évektől az India É-i részén uralko-
dó árja és a D-i területein domináns dravida kulturális áramlatok, melyek idővel egymással közeli vi-
szonyba kerültek, máig ható urbanizációs folyamatokat indukáltak. Ezek természetesen városnöve-
kedési és -hanyatlási  korszakokat jelentettek.  Ekképpen a városok növekedtek mind számukban, 
mind méretükben a Maurya (Maurja)2 és a Mauryákat közvetlenül követő időszakban (i.e. 300 – i.sz. 
600), É-on és D-en is. Azután a városok komoly hanyatlásnak indultak a Gupta korszak utáni India 
északi területein, nagyjából 600 és 1000 között. Ugyanakkor D-en éppen egy növekedési periódus 
következett 800-tól 1200-ig. É-on a – főleg a mai Afganisztán vidékéről betörő – muszlim hódítók 
érkezésével (az 1200-as évektől) egyes területeken növekedés indult meg, majd a mogul uralom ide-
jén ez még fokozódott is, hiszen jó néhány, ekkor alapított város a mai napig az ország település-
rendszerének jelentősebb elemei közé tartozik. 

A britek akkor érkeztek Indiába, amikor az talán a világ leginkább urbanizált részét képezte 
(DE VRIES, J. 1984). Az európai uralom kezdete visszaesést hozott az indiai városiasodás folyamatá-
ban, majd az elveszett energiák később újjáéledtek és koloniális alapítású városok sora indult el a 
fejlődés útján. Mindemellett a már meglévő városok egy része is átalakult a hódítók hatására. A füg-
getlenség elnyerését követően soha nem látott mértékű urbanizáció vette kezdetét.

1 Az Indus Civilizáció fejlett, virágzó periódusát fő lelőhelyéről Harappa Kultúrának nevezik.
2 Az  indiai  neveket,  kifejezéseket  az  angol  nyelvű  szakirodalomban  meggyökeresedett  formájukban 
használjuk,  első  előfordulásukkor,  ahol  szükséges,  zárójelben  megadjuk  a  magyar  kiejtésnek  megfelelő 
alakjukat is, kivételt képeznek a hazai köznyelvben – akár helytelenül is, pl. Himalája – már széles körben 
elterjedt nevek.
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A korai indiai urbanizáció a tér- és időbeli diszkontinuitás története. A legkorábbi városkelet-
kezés és -növekedés az Indus Civilizáció sajátja volt, mely a mai Indiának csak az ÉNy-i terrénumai-
ra korlátozódott, vagyis Punjab (Pandzsáb), Rajasthan (Rádzsaszthán) és Uttar Pradesh (Uttar Pra-
dés) államok egyes tájaira (1. ábra). A mai országterület fennmaradó része kimaradt ebből a folya-
matból. Később a Gangesz középső alföldjén és a félsziget D-i felén indultak városok növekedés-
nek, mialatt India a két terület között rurális maradt, ma ismert város nélkül. A korai történelmi 
idők során Elő-India jelentős részét elkerülték az urbanizációs folyamatok. A városiasodás ilyetén 
tér- és időbeli megszakítottsága a modern urbanizációs folyamatokra is hatással volt.

A kiváltó okok időről időre, koronként és korszakonként változtak. A legkorábbi időkben az 
urbanizációt az adott kultúra kialakulásának és felemelkedésének a szinonimájaként értelmezhetjük, 
vagyis kulturális folyamatot ismerhetünk fel benne. Ezt követően a brit hódításig az urbanizáció 
története szorosan összefügg a királyságok tündöklésével és bukásával, dinasztiák és birodalmak ki-
alakulásával, egyszóval politikai alapokon szerveződött. Majd az iparosodás és a gazdasági fejlődés 
állt katalizátorként mögötte. Imígyen vált főként a gazdaság indukálta folyamattá.

2



Wilhelm Zoltán: Adatok az indiai urbanizáció folyamatának vizsgálatához
Modern Geográfia, 2008. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/tarsadalomfoldrajz_altalaban/wilhelm_zoltan_2008_2.pdf

3

1. ábra: Az Indus Civilizációhoz tartozó terület és annak néhány települése Indiában, 
Mohenjodaro (Móhendzsódáró) alaprajzával

Forrás: ALLCHIN, B. – ALLCHIN, R. 1968 és PUSKÁS I. 2000 alapján szerk.: WILHELM Z.
Jelmagyarázat: A= Alsóváros; C= Citadella; 1= Sztúpa; 2= Kollégium; 3= Tanácsterem; 4= Nagy 
Fürdő; a= az Indus Civilizációhoz tartozó települések elterjedésének körülbelüli határa Indiában; 

b= falvak csoportja; c= falu; d= város
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Dél-Ázsiában jó néhány ősi várost találunk meg a mai napig – romokban. Olyan, egykor jelen-
tős településeket, ma turistalátványosságokat kereshetünk fel, mint Mohenjodaro (Móhendzsódáró), 
Harappa (Harappá), Nalanda (Nálandá), Taxashila vagy Vijayanagar (Vidzsajanagar). Más történelmi 
városok, pl. Pataliputra (Pátaliputra), Madurai (Maduráj), Kancheepuram (Káncsipuram), Varanasi 
(Váránaszí), Delhi a mai napig betöltik funkcióikat. Ugyanakkor ezeket az ősi településeket a törté-
nelem során, különböző okok miatt, időnként részben vagy egészben lerombolták. Mindemellett a 
régi városszerkezet egyes elemei továbbéltek. A D-i városok XII-XIII. századi „templomvárosai” 
(város a városban), a mogul időszak XVI-XVII. századi műemlékei a mai napig hatással vannak a 
településmorfológiára. Egyúttal Varanasiban, amely India és a Világ egyik legrégebbi, ma is élő vá-
rosa, nem találunk 300 évnél idősebb épületet. A mai urbánus India bővelkedik olyan városokban, 
amelyek különböző szocio-kulturális folyamatok manifesztumai: Nasik (Nászik), Jaipur (Dzsajpur), 
Moradabad (Moradábád), Kanpur vagy Simla hozható példaként. A későbbi alapítású iparvárosok 
(pl. Bokaro, Bhilai, Rourkela) tovább színesítik a Hindusztáni-félsziget amúgy sem szürke városfej-
lődési képét.

Csaknem lehetetlen leírni az indiai városfejlődés szakaszait egyszerűsítő korszakolás nélkül. A 
fentebb említett, olykor az európai időfelfogás számára nehezen feldolgozható-értelmezhető perió-
dusokat az alábbiakban foglaljuk össze, melyet többnyire az indiai geográfusok is elfogadnak:

1. Prehisztorikus periódus, i.e. 2400 – i.e. 600;

1.a. Az Indus Civilizáció virágkora, i.e. 2400 – i.e. 1900;

1.b. Az Indus Civilizáció hanyatlása, i.e. 1900 – i.e. 1700;

1.c. A civilizációs fúzió időszaka, i.e. 1700 – i.e. 600;

2. Korai történelmi időszak, i.e. 600 – i.sz. 600;

2.a. Átmeneti időszak, 500-600;

3. Az indiai középkor szakasza, 600 – 1800 (a mogul korral együtt 1526-1800); 

4. A brit éra, 1800 – 1947;

5. A függetlenség kivívása utáni időszak, 1947 után.

Jelen sorok íróját érte már kritika ezen korszakolás használata miatt, főleg történészkörökből, 
javarészt a beosztás mechanikus volta miatt (pl. az Európában használatos „középkor” megnevezés 
alkalmazása). A már emlegetett időbeli és térbeli urbanizációs diszkontinuitás azonban nem teszi le-
hetővé pallérozottabb vizsgálati korszakolás közlését. Ugyanakkor minden történelmi elemzéstől el-
várható korszakok leírása, annak ellenére, hogy India az urbanizációs folyamatok esetében is nagy-
fokú diverzitást mutat.
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2. PREHISZTORIKUS PERIÓDUS (I.E. 2400 – I.E. 600)

Elő-India urbanizáció-története csaknem 4500 éve kezdődött az Indus völgyében. Ezt meg-
előzően széleskörű régészeti bizonyítékok tanúskodnak paleolit, illetve neolit települések meglétéről 
Észak-, Közép- és Dél-Indiában, az afganisztáni határvidéken és Beludzsisztánban. Ezek mindegyi-
kében a mezőgazdasági művelés, a domesztikáció gyakorlata hasonló volt. Ugyanúgy, mint a koron-
gozó fazekasság és a festéssel díszített árukészítés is. Az eszközök és az azokkal előállított javak az 
akkor élt falusi népesség határozott fejlődését mutatják. Ennek velejárójaként, vagy inkább alapja-
ként, a jól ismert anyaghasználati láncolat – kő, réz, bronz – itt is nyomon követhető a leletekből. A 
kulturális és technológiai haladás nyomán a nagyobb falvakban városi funkciók fejlődtek ki és így a 
társadalom a korai urbanizáció érájába lépett.

Az ősi városokról csak a régészeti feltárások alapján alkothatunk képet, de ezek segítségével is-
merjük azok térbeli struktúráit, építőanyagait, lakosságuk életének bizonyos mozzanatait. Az Indus 
Kultúra írását a mai napig nem sikerült megfejteni, így részletekbe menően nincsenek ismereteink a 
városiasodás ezen szakaszáról. A megmaradt emberi csontvázak alapján viszont tisztában vagyunk a 
civilizációt alkotó emberek rassz-hovatartozásával.

Komoly vitát váltott ki tudományos körökben a civilizáció eredetének kérdése. A területet leg-
korábban kutató nyugati tudósok véleménye az volt, hogy az Indus völgyébe Mezopotámiából ér-
keztek az alapítók (kulturális diffúzió). Emellett szól a városi átalakulás viszonylag gyors megjelené-
se, illetve az ásatásokra alapozott, hosszabb kulturális fejlődést bizonyító vertikális rétegek hiánya. A 
mezopotámiai és az Indus Civilizáció főbb jegyei hasonlóak: a fazekastermékek gyártási metódusa, 
az írás módja, a városok folyópartra települése, a mezőgazdasági művelés gyakorlata stb. Ezenkívül 
a két centrum közelsége, illetve az a tény, hogy a mezopotámiai városok nagyjából ezer évvel meg-
előzték az Indus-völgyieket. A két terület kapcsolatairól a kölcsönösen fellelt fizetőeszközök tanús-
kodnak.

Ugyanakkor, ha közelebbről vizsgáljuk a kérdést – a folyamatos kereskedelmi kapcsolatokra 
utaló bizonyítékokat kivéve –, a látszólagos tények tarthatatlannak bizonyulnak. Az Indus Civilizá-
ció mezőgazdasága tisztán a csapadékra támaszkodott, vagyis a síkság természetes elöntésén alapult. 
Nem voltak öntözőművek (PUSKÁS I. 2000, ALLCHIN, B. – ALLCHIN, R. 1968). A fazekastermékek és 
más iparcikkek motívumai,  formaviláguk,  művészi  kidolgozottságuk félreérthetetlenül endemikus 
eredetre utalnak. A máig megfejtetlen írásrendszer nyilvánvalóan különbözik mezopotámiai párjá-
tól. A Harappa Civilizáció városainak szerkezete eltér a mezopotámiaiakétól,  feltűnő a városokat 
körülölelő falak hiánya. A pénzek és mértékegységek újak. Biztosnak tűnik tehát az önálló fejlődési 
út, mindamellett, hogy eszmék, technológiai megoldások, áruk mozoghattak a két civilizációs góc 
között.
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Mohenjodaro és Harappa mutatja számunkra a Harappa Kultúra csúcsát. Ezek a mai Pakisz-
tán területén vannak. Találunk azonban olyan városokat is, egy részüket Indiában, amelyek nem ér-
ték el az említett két település fejlettségi szintjét. Ezek kisebbek, feltehetően regionális központok 
voltak. Lothal (Lóthal), a Cambay-öböl (Kambé-öböl) partján, a kor harmadik legjelentősebb tele-
pülése. Más, a mai India területén kiásott városok léteztek Kalibangannál (Kálibangan) és Banwali-
nál (Banváli) (Rajasthan és Haryana [Harijáná] államok), Surkotada (Szurkótada) a Kachchh (Kacs) 
vidékén, Rangpur és Rojdi (Ródzsdi) a Kathiawar-félszigeten (Kathiávár-fsz.). Több mint száz ki-
sebb, az Indus Civilizációhoz tartozó település romjai is fellelhetők még az országban (1. ábra).

A városok természetesen hasonló morfológiával rendelkeztek. A két legjelentősebb, hajózható 
folyó partján települt – Mohenjodaro az Indus, Harappa a Ravi (Rávi) mellett. A nagyobb, tervezett 
települések két jól elkülönülő részből álltak: a magasabb részekre épült citadellából és a lakosság na-
gyobb részét tömörítő alsó- vagy polgárvárosból (PUSKÁS I. 2000, ALLCHIN, B. – ALLCHIN, R. 1968). A 
citadella mindig a település Ny-i részét foglalta el. (Az ilyetén tájolás jelentőségét még nem sikerült 
megfejteni.) Benne az igazgatás és a közösségi élet nagyobb épületei helyezkedtek el, fallal körülvé-
ve, ezért ez az egység elkülönült a város többi részétől. A terjedelmes, palotaszerű épületek a neme-
sek és a vezető papság lakhelyéül is szolgálhattak. Itt kapott helyet a nagy fürdő és a magtárak. Ezek 
jól szellőző, vízi és szárazföldi úton is megközelíthető, nagyszerű épületek voltak, melyek akár a vá-
ros és a vidék munkamegosztását is szimbolizálhatják. A citadellák látták el a „városfő” szerepkört.

Az alsóváros É-D-i és Ny-K-i futású utcahálózattal felosztott – a tervezett városokra jellemző 
–, sakktábla alaprajzú volt. Az utak háromszintű hierarchiája figyelhető meg az ásatások alapján. A 
főutak 14, a legkeskenyebbek 3 m szélesek voltak. A városok fedett csatornahálózattal rendelkeztek, 
melyeken búvónyílások voltak az időszakos tisztítások elősegítésére. A házakból lefolyókon kikerülő 
szennyvizet a folyóba vezették, szikkasztókban történő részleges tisztítást követően. A városoknak 
felszíni csapadékvíz-elvezető rendszerük is volt. A lakosság vízellátását a kb. egy m átmérőjű, téglá-
zott kutakból oldották meg. A polgárok egyszobás barakklakásoktól a többszobás házakig, eltérő 
minőségű otthonokban laktak. Az épületek egy része két-, illetve háromszintes volt. Ebből követke-
zően a településeken vagyonos polgárok és szegény kézművesek, munkások osztoztak. Az épületek 
kiváló minőségű, égetett, szabványméretű téglákból készültek. A magánházak fürdőszobával, illem-
hellyel3 rendelkeztek.

Mohenjodaro, illetve Harappa városa kb. két km2-es területen települt, lakosságuk száma – a 
feltárt  lakásállomány  alapján  –  30 000-40 000  fő  lehetett  (ALLCHIN,  B.  –  ALLCHIN,  R. 1968, 
RAMACHANDRAN, R. 2001,  TIRTHA, R. 2002). Ugyanakkor  HERZOG, R. (1999) 35-40 000 lakosról be-
szél,  de más alkotók 100 000-200 000 főre teszik a két központ lélekszámát (KŐSZEGFALVI GY.  – 
TÓTH J. 1998). Mohenjodaro, az idősebb és nagyobb, legalább kilencszer épült újjá 600-800 év alatt. 

3 Ezek történetéről, működéséről kiváló bemutató látható a delhi Sulabh International Museum of  Toilets 
területén.
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Ezek az újjáépítések eleinte alkalmazkodtak a meglévő utcahálózathoz, városszerkezethez, majd a 
későbbi időkben már kevésbé; lazultak az „építési szabályok”. Harappa fiatalabb, ahogyan azt a táj-
ban való hirtelen megjelenése mutatja, talán második fővárosnak épült, hogy egy terjeszkedő biro-
dalom szükségleteit kielégítse.

Lothal,  tengeri  kikötőként a  Sabarmati  (Szábarmati)  egyik ága közelében helyezkedett  el  a 
Cambay-öbölben. Valószínűleg halászfaluként kezdte, majd az Indus Civilizáció hatására emelkedett 
talán a legfontosabb kereskedelmi kikötővé, melynek közvetítésével a Harappa Kultúra birodalma 
Mezopotámiával is kereskedett. A kereskedelem mellett fontos volt itt az ipari tevékenység is, mely-
ről az előkerült leletek tanúskodnak, mint az elefántcsontból készült tárgyak, pamutáruk, fegyverek 
(pl. tőrök, lándzsahegyek stb.). A kikötőváros i.e. 2000 környékén jelentőségét vesztette, miután ára-
dások sújtották és részben elpusztult. Azután i.e. 1900 táján egy újabb árhullám bevégezte a rombo-
lást.

A két legjelentősebb várostól eltérően, Lothalt agyagtéglákból felhúzott fal vette körül, amely 
talán az áradások ellen szolgált. Ugyanakkor a település struktúrája hasonló volt a már megismert-
hez. Két fő településrészből állt, a Ny-i, palotaszerű épületekből és az alsóvárosból, benne az É-i pi-
acközponttal, a Ny-i iparnegyeddel és az ÉNy-i lakóövezettel. K-en jókora dokkövezet helyezkedett 
el, hajóépítő és -javító üzemekkel. Ezt mesterséges csatorna kötötte össze a folyóval. Lothalon kívül 
a Harappa Civilizáció számos kikötővel rendelkezett, ilyen volt pl. Suktagendor (Szaktagendor), Sot-
ka-koh (Szotkakoh), Bhagatrav (Bhágatra), Toda (Tódá) és Somnath (Szómnáth) mellett.

A kisebb városok közé tartozó rajasthani Kalibangannak is jellegzetes Harappa-városszerkeze-
te volt (1. ábra), gyengébb minőségű épületekkel és csatornahálózat nélkül. Ez a Civilizáció hanyatlá-
sának és a városi funkciók hiányából fakadó alacsony hierarchia-szintnek a következménye. A városi 
hierarchia alján álló települések nem rendelkeztek citadellával. Az ilyetén variabilitás következtében 
– a bizonyos fokú uniformitás ellenére – az Indus Civilizáció városai eltérést mutattak formájukban, 
struktúrájukban, funkcióikban.

Annak dacára, hogy az Indus Civilizáció óriási kiterjedésű volt, a mai Beludzsisztántól Uttar 
Pradesh Ny-i részéig, városainak száma alacsony volt, a városi lakosság aránya pedig legfeljebb 5% 
lehetett.

A Harappa Kultúra kevés nagyvárost, jó néhány kisvárost és rengeteg kisebb települést tömö-
rített. A közöttük létező kapcsolatrendszerről archeológiai bizonyítékok alapján alkothatunk képet. 
A rurális térségekben élők döntően mezőgazdasággal foglalkoztak, amellett alacsony volumenű ipa-
ri  tevékenységet űzhettek: a mindennapi életet kiszolgáló fazekasságot, textilkészítést.  A városok 
iparosaitól az áruk széles skálája származott. A városi gazdaságban az agrikultúra nem játszott jelen-
tékeny szerepet, ugyanakkor lakosságának egy része diszkrecionális jövedelmében is élvezhette a vi-
déki mezőgazdaság hasznát. Egyszersmind az urbánus települések voltak a letéteményesei az egész 
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Civilizáció jólétének és biztonságának. Egyúttal az eltérő településtípusok ugyanazon kultúrkör ré-
szét képezték, közös nyelvvel, hiedelmekkel, vallással, szokásokkal. A településtípusok között nem 
jöttek létre eltérő érdekeikből származó konfliktusok, a kooperáció volt jellemző.

A legkorábbi városok felemelkedése során olyan közös hitvilág keletkezett, amely valamelyest 
uniformizálta a rurális és az urbánus társadalmat. Mindebben a kölcsönösen ismert és alkalmazott 
írásrendszer is segített. A birodalom uralkodója egyben főpap is volt, aki nem csak a törvényért és a 
rendért felelt, hanem az igazságszolgáltatásért is. Így a város és a vidék kapcsolatrendszere egyszer-
re volt kulturális, politikai és gazdasági.

A Harappa Kultúra városainak virágzása az i.e. 2400-tól i.e. 1900-ig tartó periódusra esett. Az-
után, kb. i.e. 1700-ig a városok hanyatlottak, méretük csökkent, általános állapotuk is romlott. A há-
zak laksűrűsége nőtt, területük a jól tervezett utcahálózat rovására módosult, a csatornarendszer ki-
terjedése, minősége visszaesett, az épületek hasznosítási módja megváltozott. Ezt részben eredmé-
nyezhette a népességnövekedés, a városokra nehezedő demográfiai nyomás. A két évszázados ha-
nyatlás végül a városok elnéptelenedéséhez vezetett, melynek fő okai máig ismeretlenek.

A hanyatlást, majd az Indus Civilizáció eltűnését magyarázhatjuk természeti okokkal (WILHELM 
Z. 2003), illetve inváziós seregek érkezésével, rombolásukkal. A hanyatlást előidéző természetes vál-
tozások közé sorolhatjuk az árvizeket, az aszályt, a járványokat. A Civilizáció főbb városainak mind-
egyike jelentős folyók partjára települt és ezért nyilván sebezhetőek voltak az árvizek által. Ugyanak-
kor nem pusztulhatott el az összes város egyidőben áradás miatt. Az Indus Civilizáció mezőgazda-
sági technológiája még annak virágzása alatt is kezdetleges volt. Az eke ismeretlen4 (RAMACHANDRAN, 
R. 2001). A fémeket is – réz, majd bronz – felettébb takarékosan használták az eszközök készítése-
kor. Nagyon valószínű, hogy a városi életforma a természeti csapások szinergikus hatása következ-
tében eltűnő vidéki terményfelesleg hatására roggyant meg. A városokra nehezedő népességnyomás 
fokozódása, amely romló egészségügyi körülményekkel párosult, pusztító járványokhoz vezethetett, 
így végül elnéptelenedést, a városi népesség vitalitásának elvesztését okozhatta.

Más – ma már jórészt elvetett – vélemények szerint a Harappa Civilizáció végét a korai árja 
bevándorlás okozta. A Rig-Véda számos, fallal körülvett város elfoglalásáról tudósít, melyeket az ár-
ják „pur”-oknak neveztek. Beludzsisztánból régészeti bizonyítékok tanúskodnak a települések ilye-
tén elmúlásáról, a Közép-Ázsia felől érkező hódítók nyomán. Az Indus Civilizáció városai, védelmi 
struktúrák híján, könnyen eshettek áldozatul betolakodóknak. Az árja bevándorlás i.e. 1800 körül 
kezdődhetett. Az érkezők, rurális népesség lévén, nem törekedtek városok létesítésére, vagy a régiek 
revitalizációjára.

4 Ennek ellentmond  PUSKÁS I. (2000): Lélek a körforgásban. Balassi Kiadó, Budapest, p. 59., mivel közlése 
szerint Kalibanganban előkerült egy ebből a korból származó, ekével szántott mezőrészlet.
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Akár az ember, akár a természet, vagy mindkettő hatására következett be, de i.e. 1800-1700 
körül az Indus Civilizáció elpusztult.  Az a kifinomult várostervezési  és  -építési modell,  amely a 
Harappa Kultúrát jellemezte, sajnos – legalábbis jó időre – eltűnt a szubkontinensről. Ezt követően 
a civilizációs fúzió időszaka köszönt Észak-Indiára, hiszen az érkező árják kultúrája – eltérő súllyal 
ugyan – egybeolvadt az itt talált népekével.

3. KORAI TÖRTÉNELMI IDŐSZAK (I.E. 600 – I.SZ. 600)

Az indiai urbanizáció történetének második korszaka i.e. 600 körül kezdődött. Ennek az idő-
szaknak az építőmesterei É-on az árják, D-en a dravidák voltak. Ezt a két, eleinte párhuzamos, egy-
mástól független városfejlődési irányzatot később az árják nagyfokú, D felé történő migrációja, il-
letve a brahminok, dzsainista és buddhista szerzetesek missziói kötötték össze i.e. 300 környékétől. 
Ezek a vándorlások  olyan mértékű  szanszkritizációt  eredményeztek  a  dravida  D-en,  hogy ettől 
kezdve a kortársak egy vegyes kultúra felemelkedésének lehettek tanúi. E folyamat hozadékaként, a 
későbbiek során az É-i és a D-i városok viszonylag szoros kapcsolatban álltak a kulturális és gazda-
sági kapcsolatrendszer következtében.

Az urbanizáció ezen második periódusa már fontosabb az előzőnél, mivel Dél-Ázsia mai ké-
pére jelentős hatással volt. A ma létező legidősebb városok, Varanasi és Patna (Patná, akkori nevén 
Pataliputra) É-on, Madurai és Kancheepuram D-en, az i.e. 500-as évekből származnak, szimbolizál-
va India régre visszanyúló urbanizációs örökségét. Ez az időszak közel ezeréves történetet ölel fel, 
melyet további három korszakra oszthatunk É-on: posztvédikus, Maurya és poszt-Maurya. Ezek az 
elnevezések az urbanizációs folyamat kezdetét, csúcsát és hanyatlását is jelzik. Dél-Indiában az ur-
banizációs folyamat megindulása a pre-Sangam (Szangam5) fázishoz kötődik, majd a Sangam perió-
dusban csúcsosodik ki, a tamil klasszikus irodalom kialakulásával egyidejűleg.

A prehisztorikus periódus urbanizáció-történetének rekonstrukciójával szemben, a korai törté-
nelmi időszak városiasodási folyamatának kutatásához jelentős mennyiségű írott forrás is rendelke-
zésre áll. A Rig-Véda ezek közül a legkorábbi, amely az árja kultúra preurbánus fázisához kapcsol-
ható. Ezt nagyszámú védikus szöveg követi, mint pl. a Dharmashastrák (Dharmasásztra), vagy a 
Dharmaszútrák, melyek az i.e. 600-tól i.e. 300-ig terjedő stádiumban keletkeztek, bennük a városok-
ra vonatkozó információkkal. Panini (Pánini) kiváló nyelvtankönyve is ehhez az időszakhoz kötő-
dik, csakúgy, mint a páli nyelvű, brahmi írással (és annak variánsaival) készült, különböző buddhista 
és dzsainista vallásos szövegek. Kautilya (Kautilja) Arthashastrája (Arthasásztra) jó néhány hasznos 
információt közvetít a Maurya periódus városairól. A hindu óriáseposzok – Valmiki Ramayanája 
5 Az ótamil irodalomnak a dzsainistáktól származó neve. Tamilul: sándrór porul.

9



Wilhelm Zoltán: Adatok az indiai urbanizáció folyamatának vizsgálatához
Modern Geográfia, 2008. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/tarsadalomfoldrajz_altalaban/wilhelm_zoltan_2008_2.pdf

(Rámájana) és Vyasamuni (Vjászamuni) Mahabharatája (Mahábhárata) – a poszt-Maurya időszakban 
láttak napvilágot, de az abban leírtak sokkal korábbi eseményeket rögzítenek. A Vatsayana (Vátszáj-
ana) írta Kámaszútra, a Patanjali (Patandzsali) alkotta Mahabhashya (Mahábháshja), a Manusmriti 
(Manuszmriti) és a Puránák, mind kifogyhatatlan információbázisát jelentik a poszt-Maurya fázis 
urbanizációtörténetének. Azonban az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ezek a művészeti, nyelvtani, 
jogi alkotások hajlamosak felnagyítani és misztifikálni a korábbi időszakok történéseit és inkább a 
fikció irányába hajlanak, mintsem a tényszerűség felé. Ugyanakkor ezen időszak régészeti bizonyíté-
kai korántsem olyan számosak, mint az irodalmiak, sőt, összehasonlítva a Harappa Civilizáció ar-
cheológiai információival, azoktól mennyiségüket tekintve jelentősen elmaradnak. Ennek oka legin-
kább a korai árja civilizáció városépítő-technológiájában keresendő, hiszen az építkezésekhez főként 
fát és más rövid életű anyagot használtak.

Az idevonatkozó dél-indiai írott források tamil nyelvűek. A tamil irodalom Sangam periódusa 
– kb. i.e. 500-tól i.sz. 200-ig – olyan műveket adott a nagyvilágnak, mint a Tolkappiam (Tolháppi-
jam), amely egy nyelvtani munka, illetve a Silappadikaram (Silapaddiháram), Paththup-Paattu (Pattu-
páttu) és a Manimekhali eposzai. Több más alkotás is született ugyanekkor, melyek közül még a Ti-
rukkural filozófiai alapvetése emelendő ki. Ezek a munkák a korai tamil királyságok és városok fel-
emelkedéséről tudósítanak, az akkori társadalom és kultúra képének megfestésén túl. A déli iroda-
lom nem mentes a buddhizmus és a dzsainizmus közvetett és közvetlen hatásától, mindemellett 
Észak-India brahmanista vallásának effektusai is megjelennek.

A Rig-Véda rurális eredetű földművelő és állattartó népként írja le az árjákat, akik egy ellensé-
ges kultúra büszke lerombolói. A „vidékpárti”, elfogult Rig-Véda később kedvező visszhangra talált 
az olyan brahmin szövegekben, mint a Dharmasastrák és Dharmaszútrák. Az árják több hullámban 
érkeztek a szubkontinensre i.e. 2000 és i.e. 1500 között, eleinte az Indus és mellékfolyóinak völgyei-
ben telepedtek meg, majd a posztrigvédikus periódusban kiterjesztették fennhatóságukat a Felső-
Gangesz- és a Felső-Yamuna-völgyre (Jamuná) is. Észak-India árja elfoglalásának preurbán időszaka 
jól dokumentálható a régészek által festett szürke kerámia kultúrájának nevezett leletekkel. Ez a ko-
rongozó fazekasság különbözik a késő Harappa Kultúra hasonló okker és vörös színű termékeitől. 
A védikus kor preurbánus árjái használták az ekét és az olyan fémeket, mint a réz, a bronz és a vas.

Több mint ezer éven keresztül a preurbánus árják négyszögletes, bekerített falvakban laktak, 
melyeket a település közepén találkozó két főút négy fő részre osztott. A négy égtáj irányában négy 
kapu nyílott. A falu körüli terület közösségi tulajdonban volt, legeltettek rajta, illetve művelték. A 
társadalom lényegében egalitáriánus volt, nem léteztek a különböző csoportokat diszkrimináló sza-
bályok.

A posztvédikus periódus eseményeként (i.e. 800-600) az árja magterület a Felső-Gangesz- és a 
Felső-Yamuna medencéjébe helyeződött át, melyek a két meghatározó törzs, a kuruk – főként a mai 
Delhi környékén – és a panchalák (pancsálák) – zömmel a mai Bareilly (Baréli) vidékén a Felső-
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Gangesz-Ghaghara közén – szállásterületét képezték. Rajtuk kívül jó néhány árja törzs vívott ismét-
lődő háborúkat egymással és a nem árja csoportokkal is. A területi viszályok királyságok felemelke-
déséhez vezettek,  melyek fővárosokat  építettek,  „kormányzati  negyedekkel”,  uralkodó osztállyal, 
hadsereggel,  papsággal.  Ezen  szakasz  legkorábbi  városai  Hastinapura  (Hasztinápura),  Sravasthi 
(Srávaszti),  Kapilavastu  (Kapilavasztu),  Ujjain  (Uddzsain),  Mahishamati  (Mahísamati),  Champa 
(Csampa), Rajgir (Rádzsgir), Ayodhya (Ajódhjá), Varanasi és Kausambi (Kausámbí) (2. ábra).

11

2. ábra: Ősi árja és tamil városok i.e. 600-300 között
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Az Aitareya (Aitaréja) és a Taitareya (Taitaréja) Upanishadok szerint az árják országa (Arya 
Varta) nyolc törzsi területre (janapadára [dzsanápada]) oszlott.6 Később, a hódításokkal párhuzamo-
san, a területi expanzió velejárójaként a janapadák mind számukat, mind területüket tekintve növe-
kedtek és idővel már 16, ún. mahajanapadáról tudósítanak a források. Az Arya Varta terjeszkedése 
és megszilárdulása folyamatos volt. Az egyre nagyobb területek felett  diszponáló uralkodók már 
birtokot adományozhattak, adót szedhettek, miközben a korai védikus kor közösségi szelleme köd-
dé vált. A királyt brahminok szolgálták, de az írás tudományának meglétére még nincsenek bizonyí-
tékaink.  India első írásos emlékei az Ashoka (Asóka) törvények, melyeket sikerült is megfejteni. 
Ezek brahmi,  vagy kharosthi  (kharósthí)  írásjegyekkel  lejegyzett  prakrit  nyelvű szövegek.  Panini 
munkája, az Astadhyayi (Astádhjájí) i.e. 500 körül készült, ezért valószínűsíthető, hogy már koráb-
ban is vetettek betűt.

A posztvédikus időszakban kevés város létezett, egymásról jelentős távolságra, vagyis az árják 
lakta,  viszonylag nagy területen nagyon alacsony volt a várossűrűség. Mindemellett látnunk kell, 
hogy a városok kulcsszerepet játszottak az egalitárius árja társadalom átalakulásában, a társadalmi 
hierarchia létrejöttében. Kifejezett  volt az uralkodó és a kshatriyák (ksatrija)  hatalomba kerülése, 
térnyerése. Ez leginkább a kshatriyák brahminok fölé kerekedésében mutatkozott meg. A korai vé-
dikus időkben a brahminoknak, akik a tömegek feletti befolyásukat hatalmuk misztikus-vallási ere-
detének köszönhették, kiemelkedő szerepük volt. A városok felemelkedésével a kshatriyák szekulá-
ris hatalma erősödött meg. Ez a társadalmi küzdelem eredményezte azt a kshatriya vallási mozgal-
mat, amely a buddhizmus és a dzsainizmus létrejöttében csúcsosodott ki (RAMACHANDRAN, R. 2001). 
Ezek az új vallási irányzatok – a vallási  szövegeik alapján – kifejezetten városcentrikusak voltak, 
nemcsak elfogadták az urbánus életformát, hanem egyenesen dicsőítették azt (ALBANESE, M. 1999). 
Ezzel ellentétben a késő védikus irodalom elutasító a városokkal és lakóikkal szemben, mi több, a 
városi kereskedelem kulcsfiguráinak, a vaishyáknak (vaisja) alacsonyabb státuszt szán. Így a városok 
felemelkedésével a brahminok spirituális hatalmával szembekerült a kshatriyák katonai és a vaishyák 
gazdasági ereje. Ebben a harcban a brahminok maradtak alul, olyannyira, hogy az általuk képviselt 
vallás kis híján feledésbe merült. Hogy ez nem következett be, annak oka részben a történelmi kö-
rülményekben keresendő, mivel a brahminok elfogadták a kshatriyák fensőbbségét minden szekulá-
ris kérdésben, sőt utóbbiak a nagy eposzokban, mint Isten inkarnációi jelennek meg.

A posztvédikus időszak városainak felemelkedése természetesen gazdasági folyamat is volt. Az 
árják lényegében vaskori emberek voltak, míg a Harappa Civilizáció nem használta e fémet. A vas-
eszközök az árja periódus fontos komponensei voltak. Fejszék, fűrészek, mezőgazdasági szerszá-
mok készítésére használták. A vas az urbanizáció színpadának különböző fontos díszleteit alkotta. 
Segítette a Gangesz alföldjén burjánzó erdők kitermelését és a földek feltörését, jórészt a Himalája 
előhegységei – részben a mai Nepál – felől D-i irányban, a folyóvölgyek mentén. Ugyanakkor a vas 
6 Upanisadok. Fordította: TENIGL-TAKÁCS L. (1998). Ursus Kiadó, Budapest, p. 293., p. 345.
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használata megkönnyítette a települések területének növelését. Emellett a vaseke és az igavonó álla-
tok – mindenekelőtt az ökör – használata következtében fokozódó élelmiszertermelés szintén hoz-
zájárult a városiasodáshoz. A vas fontos volt a lóvontatású harci szekerek és az ökrök húzta áruszál-
lító kocsik készítéséhez is, melyek a társadalom fokozódó mobilitásához, a kereskedelem – mint az 
urbanizáció alapfeltétele – erősödéséhez és a társadalmi érintkezés élénküléséhez vezettek.

Meg kell jegyezzük, hogy az árják több, mint ezer évet töltöttek Dél-Ázsiában, mielőtt város-
építésbe kezdtek volna. Természetesen kölcsönhatásban álltak az ott talált népekkel, akiket a védi-
kus irodalom pani7, dasa8 (dásza) vagy dasyu9 (daszju) névvel illet. Nem szívesen, de támaszkodtak a 
kereskedelmi és hadviselésbeli jártasságukra. Ezen kívül a nem árják fölényben voltak a kézműves-
ség és az építészet területén is. Mindemellett az árják előtti népek honosították meg az átültetéses 
rizstermesztést, mellyel nőtt a produktivitás. Ezáltal (is) a városi fejlődéshez való hozzájárulásuk ta-
gadhatatlan. Továbbá megemlítendő, hogy abban az időben az őslakosok alkotta komponens na-
gyobb volt a népességben. A szanszkritizáció hatására az árja és a preárja kultúra összeolvadt és így 
egy gazdagabb variáns jött létre.

Ezen időszak lakóházai, a falvakban és városokban egyaránt, döngölt vályogfalak, fa és zsúpfe-
dél felhasználásával készültek. Az égetett tégla szintén használatban volt, de jóval szerényebb mér-
tékben, mint ahogyan erről Kurukshetra (Kuruksétra) és Hastinapura (Hasztinápura) korai városai-
nak régészeti leletei tudósítanak.

3. 1. A Maurya időszak

Ez a periódus bővelkedik írásos emlékekben. Ezek közül kiemelkedik Kautilya Arthasastrája, a 
buddhista szövegek, illetve az útleírások: Faxian (Fa-hszien) zarándoklatából és Megaszthenész uta-
zásából született művek. Ezek alapján meglehetősen pontos képet alkothatunk az időszak urbanizá-
ciós folyamatairól és a városi életről. A források egy része nyilvánvalóan túloz, amikor a városok 
bevehetetlen falairól, mély várárkaikról, széles utcáikról, hatalmas kapuikról, égbeszökő palotáikról, 
nyüzsgő piacaikról, parkjaikról, tavaikról áradozik. Az ásatások során előkerült bizonyítékok inkább 
árnyalják az irodalmi alkotások által kiszínezett képet. Ebben az időszakban érkezett a görög kultúra 
néhány eleme a szubkontinensre – nem éppen békés csomagolásban – Nagy Sándor révén (i.e. 
326).

7 Ellenséges nép, kereskedők és marhatolvajok.
8 démon
9 Sötét bőrű ellenség.
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A posztvédikus időszaktól a Maurya periódusig az indiai kulturális magterület tovább mozdult 
K-i irányban. Erre a korszakra az Alsó-Gangesz-sík teljesen benépesült és a magterület a mai Delhi 
környékéről, Kuru és Panchala országokból a mai Bihar (Bihár) Magadh régiójába vándorolt. A ki-
sebb janapadák utat adtak a mahajanapadáknak i.e. 600 körül és ennek hozadékaként a Magadha Bi-
rodalom is felemelkedhetett i.e. 300 táján. A janapadák, mint politikai-közigazgatási egységek bevál-
tak és számuk a posztvédikus időszaktól i.sz. 500-ra nyolcról 230-ra nőtt. Ezeket helyi uralkodók 
irányították a központi szerepkört betöltő fővárosukból. A janapadák és a királyságok szaporodásá-
val az urbanizáció megélénkült. A városok növekedtek számukban, méretükben, belső struktúrájuk 
gazdagodott, funkcióik sokrétűbbé váltak. A város és környéke kapcsolatrendszere szintén jelentő-
sen átalakult.

A Maurya időszak urbanizációjának komplex folyamatából következően különböző várostípu-
sok jelentek meg. A buddhista szövegek tipizálják is ezeket, a legfontosabbak: Rajadhaniya Nagara 
(Rádzsadhánija Nágara), Sthaniya Nagara (Sztánija Nágara), Kharvata, Kheta, Putabhedana, Niga-
ma, Pattana és Dronamukha. Az első négy, igazgatási szerepkörrel rendelkező várost jelent, négy 
különböző hierarchiaszinten. Rajadhaniya volt a főváros és egyben a legnagyobb település. A Stha-
niya – Kautilya szerint – a janapadák székhelye volt, melyek ekkorra a birodalmakon belül tartomá-
nyi szerepkört töltöttek be. A Kharvata nagyjából 200 falu adminisztratív központja volt (a Sthaniya 
Nagara négyszer ennyié). A Kheta kisváros volt, hasonló a Kharvatához, de a birodalmon belül el-
lenséges területen helyezkedett el, ezért az uralkodó általában negligálta. A Putabhedana, Nigama, 
Pattana és Dronamukha kereskedővárosok voltak.  Ezek közül az elsőt nagyvárosként  jegyezték, 
mely nagykereskedelemre szakosodott. A Nigama átlagos piacközpontot jelentett (maga a szó ke-
reskedőszövetséget jelent). A Pattana tengerparti kikötővárosként kereskedett, míg a Dronamukha 
folyótorkolatokhoz kötődött.

Ezek mellett megemlítik még a Khadavarát, mely garnizonvárosként funkcionált, hasonlóan a 
Nivesához. Természetesen mindkettő állandó település volt. Ezeken kívül léteztek iskolavárosok (a 
legismertebb Taxashila és Nalanda), vallási központok, illetve olyanok, ahol az orvoslás, a kézmű-
ipar, vagy a művészetek jelentettek funkcionális többletet (RAMACHANDRAN, R. 2001). 

A városok belső szerkezete a korai árja falvakéra hasonlított. Mindegyik fallal övezett, négy-
szögletes, illetve négyzet alaprajzú, négy kapuval a főégtájak felé. Esetenként a városon belül kon-
centrikus falak és árkok vették körül az uralkodói rezidenciát. Ezen kívül a városközpontban he-
lyezkedett el a tanácskozásra szolgáló csarnok, az uralkodói kincstár, a művészi előadásokra, sport-
eseményekre szolgáló létesítmények, az üzleti negyedek, de akár a köznép lakásai is. A nagyobb vá-
rosokban szálláshelyek várták az utazókat.

Kautilya az Arthasastrában részleteket közöl a fővárosok belső struktúrájáról. Eszerint három-
három királyi főút húzódott É-D és Ny-K irányban, 16 speciális funkciójú szektorra osztva a vá-
rost. Ezek többek között: az uralkodó, a miniszterek, a papok palotái, a virág- és illatszerkereskedők 
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lakásai; a harcosok rezidenciái; raktárak és műhelyek; istállók az elefántoknak, lovaknak, tevéknek; 
levéltárak, irodák; a munkáskolónia; a királyi fegyverüzemek és -raktárak; a kereskedők lakásai; vi-
galmi negyed (kurtizánok, táncosnők lak- és munkahelye); a gyapjú-, bőr- és más nyersanyagok fel-
dolgozóinak lakóhelye; a királyi kincstár és pénzverde; a templomok és a brahminok rezidenciái; a 
fémművesek és ékszerészek házai stb. A város szerkezetét a foglalkozási alapon elkülönülő társadal-
mi csoportok alakították. A brahminok, kshatriyák és vaishyák a városok elkülönített részein éltek. 
A város legjobb, É-i, ÉK-i negyedeit foglalták el a brahminok és kshatriyák. A vaishyák a település 
D-i, míg a sudrák – a kézművesekkel együtt – a Ny-i részeket népesítették be. Ez utóbbi szolgált 
iparterületként is. A lakosság foglalkozások (kasztok) szerinti elkülönülése a mai napig él India tele-
pülésein, mely rendkívül sajátos helyzetet teremt a társadalmi-gazdasági életben, de erről később 
szólunk.

Az utcák – szélességük nyolc méter körül standardizálódott – rácshálót alkottak. A lakosoknak 
maguknak kellett gondoskodni a hulladék-elhelyezésről. A nagyobb házaknak volt udvaruk, közös-
ségi használatban álló latrinával együtt. A biztonság kérdése állandóan foglalkoztatta a lakosságot, 
ezért folyamatosan ellenőrizték a város népét, különös tekintettel az idegenekre.

A már emlegetett Arthasastra adatokat szolgáltat a Maurya kor városi adminisztrációjára vo-
natkozóan is. A város a polgármester, vagy nagaraka felügyelete alatt állt, míg a falu a falufőnök 
(mukhya [mukhja]) vezetésével élte mindennapjait. A polgármester a samaharta (számaharta), vagy 
közigazgatási miniszter alárendeltjeként dolgozott. A nagaraka feladata volt a vízellátás, az útkar-
bantartás,  a  közterek  kezelésének,  a  földalatti  járatok  karbantartásának  felügyelete,  biztosítása. 
Ugyanakkor ő felelt a városi védművek – falak, tornyok, árkok – állapotáért is. A várost négy kerü-
letre osztották, ezek élén egy-egy sthanika (szthánika) állt. A kerületeket gopákra osztották, ezekhez 
10-40 háztartás tartozott. A városba érkezőket, vagy az azt elhagyókat – a lakosok vendégei, utazók, 
sadhuk (száduk), kereskedők – szemmel tartották a besúgóhálózat tagjai. A városban éjszaka kijárási 
tilalom lépett életbe. Az urbánus térségekben rendőrség működött. Megaszthenész szerint a várost 
egy 30 fős bizottság igazgatta, mely hat, öttagú albizottságra oszlott. Ezek az alábbi területeket el-
lenőrizték: a műhelyeket, az idegeneket, a születéseket és halálozásokat, a piacokat és a használatban 
lévő súly-, hossz- és egyéb mértékeket, az elkészült árucikkeket, a kereskedelmi adókat. Kautilya 
szerint ezeknek nem bizottságok, hanem adyakshák (ádjaksák), az uralkodó által kinevezett ellen-
őrök vagy felügyelők néztek utána. Az igazságszolgáltatás háromszintű volt. A helyi (települési), a 
kaszt és a klán ítélőszékek törvénykeztek. Ezek mellett az ipartestületek is ítélkeztek tagjaik vitás 
ügyeiben (RAMACHANDRAN, R. 2001).

A Maurya városok a kézműipari központként is funkcionáltak. A különböző ágazatok területi 
elkülönülést mutattak a település ipari övezetén belül. Ugyanakkor a várost gyakran vették körül 
specializálódott iparosfalvak (pl. zsúpkészítők, sólepárlók, fazekasok stb.). Magán a városon belül 
számtalan kézműipari tevékenység zajlott, a források több mint hatvanat sorolnak fel, melyeket 11 
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fő csoportba osztottak: textilkészítés, ácsmesterségek és famegmunkálás, fémművesség, ide értve az 
ötvösöket és ékszerkészítőket,  kőmegmunkálás, üvegipar,  csont és elefántcsont feldolgozás, illat-
szerkészítés, szesz- és olajipar, bőrfeldolgozás, agyagipar, mely magába foglalta a fazekasságot, ter-
rakotta figurák készítését, téglagyártást. Ezeken kívül más vegyes tevékenységek: virágfüzér-készítés, 
fésűk, kosarak, hangszerek gyártása és a festés. Az ipartestületek (shrenik), de hívhatjuk ezeket cé-
heknek is, szabályozták a gyártást. A kereskedők is céhekbe tömörültek, melyeket nigamának nevez-
ték.

Városi társadalom rétegződése ebben az időszakban, a faluban megszokotthoz igazodott. A 
kaszt és a foglalkozás adták azt a keretet, amelyben az egyén egész életét töltötte. A vertikális mobi-
litás létezett, de ritkán volt rá lehetőség. A városi társadalom fő szegmensei voltak: az uralkodó és a 
közigazgatás, illetve a hadsereg vezető tisztségviselői; a papok; az alacsonyabb rangú közigazgatási 
és katonai tisztségek viselői; a szellemi szabadfoglalkozásúak, orvosok, írók, könyvelők, tanárok; a 
kereskedőközösség; az iparosok és kézművesek; a közösséget szórakoztatók, zenészek, táncosok, 
színészek, prostituáltak. A rendszer alján bizonyos szolgáltatók álltak, pl. a dhobik (mosóemberek), 
borbélyok, háziszolgák.

3.2. A poszt-Maurya időszak

A városok, és velük együtt az urbánus életforma, i.sz. 500 körül hanyatlásnak indultak. Erről 
világos leírásaink vannak Faxian és Xuanzang (Hszüan-cang) kínai buddhista szerzetesek tollából, 
akik – külön-külön – i.sz. 405-11 és 630-644 között keresték fel a szubkontinenst10. Ezen leírások-
hoz hasonlóakat ismerhetünk meg az indiai szerzőktől is, főleg Vatsayanától, de komoly régészeti 
anyagra is támaszkodhatunk a rekonstrukció során. Forrásaink a korábban jól ismert városok elha-
gyásáról, romba dőléséről számolnak be. Így történt Taxashila, Mathura, Sravasthi, Kausambi és Pa-
taliputra esetében is. A városok számára kedvezőtlen körülmények ellenére, néhány megőrizte haj-
dani fényét, pl. Kanauj (Kanaudzs) és Nalanda.

A poszt-Maurya időszak urbanizációs visszaesésének okai sokrétűek voltak. Visszatérő termé-
szeti, illetve közvetve természeti csapások sújtották a városokat: az éhínségek, járványok, tűzvészek, 
árvizek és a földrengések jelentős emberáldozatot követeltek az urbánus lakosság soraiból. A politi-
kai okok nem kevésbé fontosak.  A jól igazgatott birodalmak helyébe feudális uradalmak léptek, 
amelyek az iparosokat ugyanúgy kizsigerelték, mint a földműveseket. A fővárosok, akár a nagyob-
bak is, elnéptelenedtek, hiszen elvesztették legfontosabb funkciójukat. A hódítók – többek között a 
hunok – megjelenése szintén döntő csapást mért először Északnyugat-India, majd a Gangesz-alföld 

10 GERNET, J. (2001): A kínai civilizáció története. Osiris Kiadó, Budapest, p. 180-181.

16



Wilhelm Zoltán: Adatok az indiai urbanizáció folyamatának vizsgálatához
Modern Geográfia, 2008. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/tarsadalomfoldrajz_altalaban/wilhelm_zoltan_2008_2.pdf

városaira (ARADI É. 2005). A külső ellenség dúlását csak fokozták a belső „feudális anarchia” harcai. 
Ugyanakkor a városok egy része korábbi felemelkedését a buddhizmus térnyerésének köszönhette, 
de ezen vallás a poszt-Maurya időszak Indiájában pozíciót vesztett, így centrumai is hanyatlásnak 
indultak. A korábbi – zömmel az urbánus terekhez kötődő – gazdasági prosperitást a politikai stabi-
litás tette lehetővé. Ennek eltűnésével, és a csekély hatalmú feudális urak megjelenésével, mind az 
ipar, mind a mezőgazdaság hanyatlásnak indult, velük együtt a városhálózat is.

3.3. Urbanizáció délen

Az ind urbanizáció második fázisa alapvetően az északi területekhez kötődik. A szubkontinens 
legdélebbi részén – a mai Tamil Nadu (Tamilnádu) és Kerala államok táján – egy független folya-
mat, a dravida kultúra felemelkedéséhez kapcsolható. Maga a „dravida” kifejezés egyébként a VIII. 
századi szanszkritban jelent meg és inkább egy területet, mintsem annak népét vagy nyelvét jelölte. 
A korai tamil irodalomban ez a szó egyáltalán nem ismeretes, csak a legutóbbi időkben vált délen is 
elfogadottá.

Az indiai urbanizáció első fázisa, az Indus Kultúra, városi településeket indukált viszonylag tá-
vol az Industól, a Narmada és a Tapi torkolatvidékén és a Malwa-fennsíkon. Világos régészeti ada-
taink vannak arra vonatkozóan, hogy a Harappa Kultúra mélyen behatolt a Dekkánra. Ugyanakkor, 
csakúgy, mint É-on, nincs bizonyítékunk arra vonatkozóan, hogy lenne kontinuitás a Harappa és a 
D-i dravida urbanizáció között. A városiasodás dravida fázisának eredete az i.e. V. század környéké-
re tehető. Az É-i árja városfejlődéssel szemben, a D-i hasonló folyamat gyökere egyelőre nem telje-
sen világos, azonban a fő körvonalai látszanak.

D-en a legkorábbi állandó települések, régészeti adatok alapján, i.e. 2300-1800 között jöttek 
létre. Ezek a gránithegyek tetőrégiójában, fennsíkjaikon, vagy a lejtővidékeken települtek. A szarvas-
marha, a juh és a kecske domesztikációjára vonatkozó nyomok megvannak, illetve a gabonafélék 
termesztése is általános volt. A fazekasság nem koronggal folyt, kőbalták előkerültek, de a fémeket 
nem használták. Terrakotta tárgyak fellelhetők, sziklafestmények is készültek. Összességében a ru-
rális települések neolit fázisaként értékelhetjük ezt az időszakot.

I.e. 1800-1500 között a falvak fejlődése a korongozó fazekasság és a fémek használata által 
mozdult előre. A Harappa Kultúrának ma is felismerhető hatásai voltak ekkor, de ebből az időből 
származó várost nem sikerült feltárni. A települések karakterét a fakeretben lévő vesszőfonatra ta-
pasztott, sárból készült, döngölt padlójú, kör alakú hajlék adta. Réz- és bronztárgyak bukkantak fel. 
Ez a kőrézkori kultúra továbbfejlődött a kb. i.e. 1400-1050-ig tartó periódusban, ahonnan a fémek 
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használatának elterjedésére és a fazekasság széleskörű modernizálódására vonatkozó nyomok láttak 
napvilágot. A lovak használata is terjedt, így az emberi mobilizáció gyorsulhatott. Számos lelőhelyet 
tártak fel ebből az időszakból Tamil Naduban és Karnatakában (Karnátaka).

A korai kőrézkori települések megjelenésétől számítható a különálló dravida kultúra létrejötte, 
a tamil nyelv keletkezésével párhuzamosan. A többi dravida nyelv, mint a kannada, telugu, malajá-
lam, csak később, az árja hatás D-i élénkülésével, nagyjából a X. századtól kezdett erősödni11. Az a 
tény, hogy a dravida kultúra magas szintre fejlődött, a tamil irodalmi alkotásokból, az ún. Sangam li-
teratúra műveiből leszűrhető. A D-i urbanizáció ennek a kulturális emelkedésnek a kísérő jelensége. 
A tamil nyelv jelentősége ugyanaz D-en, mint a szanszkrité É-on, azzal a különbséggel, hogy az 
előbbi a mai napig fejlődik beszélt nyelvként, míg az utóbbi már régóta holt nyelvnek számít.

A korai Sangam periódus alkotásai nyelvtani munkák, versek, eposzok, filozófiai és kulturális 
viták. A legkorábbi művek, mint amilyen a Tolkappiam is, nem készülhettek máshol, csakis urbánus 
környezetben. A két fő tamil eposz, a Silapaddikaram és a Manimekhalai, a Pandya (Pándja) és a 
Chera (Csera) királyságok városi társadalmával foglalkozik. Mindezért a klasszikus tamil irodalom 
széleskörű bizonyítékokkal szolgál a dél független városi civilizációjának meglétére. A fő tamil váro-
sok Madurai, Vanji (Vándzsi), Uraiyur (Uraijúr), Puhar (Puhár) és Korkai (Korkáj) voltak, melyek a 
Pandyák, Cholák (Csola),  Cherák korai  királyságainak fővárosaiként  szolgáltak. Megaszthenész, a 
Maurya udvarban az i.e. IV. században tevékenykedő görög nagykövet, megemlíti Madurai és Kan-
cheepuram városát, illetve a Pandya királyságot. Kautilya az Arthasastrában beszámol a Maurya bi-
rodalom és  Madurai,  illetve  Kancheepuram között  az  i.e.  III.  században zajló  kereskedelemről. 
Gyöngyöket, fémeket (részben aranyat) és finom textíliákat importáltak a Mauryák. A kezünkben 
lévő irodalmi bizonyítékok a tamil városok i.e. IV-III. századi létezését bizonyítják. Ezek nyilvánva-
lóan nem a semmiből fejlődtek, de magára az evolúciós folyamatra utaló forrásokat nem ismerünk.

A tamilok korai területe négy mandalamra oszlott, melyek megfeleltek az É-i mahajanapadák-
nak, de különböztek a janapadáktól, mivel nem törzsi eredetűek voltak. A mandalamokat további 
területi egységekre tagolták, ezek voltak a naduk és a kottamok. A mandalamok élén királyok álltak, 
míg a kisebb egységeket helytartók vezették. Ezek a királynak adóztak. A városhálózat csúcsán a fő-
városok álltak, míg a kevésbé népes városok a kisebb területi egységeket igazgatták. Mindemellett jó 
néhány kikötőváros élt a nemzetközi kereskedelemből.

A korai tamil városokban a királyi palotát és a templomokat négy fal vette körül, míg maguk-
nak, a városoknak nem voltak falaik. A tulajdonképpeni város épületei téglából és cserépből készül-
tek, a kötőanyag habarcs volt. A szegények döngölt padlójú szalmakunyhókban laktak. A különbö-

11 Az akkori viszonyokat jól szemlélteti a malajálam, a mai Kerala állam nyelvének létrejötte. A malajálam a 
XII-XIII. században alakult ki mint önálló nyelv a tamil egyik dialektusából. Kialakulásának helyét, Keralát, 
magas hegyek zárják el a tamil nyelvterület többi részétől, ez az elzártság indította el a nyelv önálló fejlődését, 
sőt nevét is ennek köszönheti.  A „mala” hegyet jelent, míg az „álam” ország, terület értelmű. A szókincs 
jelentős részét indoárja jövevényszavak teszik ki. Ez az, ami leginkább elkülöníti a tamiltól (SOMI A. 1999).
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ző közösségek utcái elkülönültek. A Sangam időszak tamil társadalmának fő csoportjai a parpana-
rok (brahminok), arasarok (nemesek), vellalarok (parasztok) és a vaniyarok (kereskedők) voltak. A 
tamil társadalom nem oszlott az É-on megszokott négy varnára, de ennek az ideológiája rövidesen 
megérkezett ide is. A mai napig D-en a holtak eltemetésének gyakorlata uralkodik, míg a hamvasztás 
az É-ról érkezők sajátja. A közösségi szokások, pl. a házassághoz való hozzáállás, teljesen különböz-
tek a Sangam időszakban az árjákétól, mint ahogyan az irodalmi alkotásokból ez kiderül.

Ezen periódus jelentős városa volt Puhar, a Chola kikötő és tengerparti főváros, Uraiyur, a 
Chola belső főváros, Korkai, a Pandya tengerparti főváros, Madurai a Pandya belső főváros, Musiri 
(Muziri), a Chera kikötő, és Vanji vagy Karur a Chera belső főváros. A fentiekből kitűnik, hogy a 
D-i királyságok két fővárossal rendelkeztek. Kanchi – ma Kancheepuram – volt Tondaimandalam, 
Dél-India negyedik területi egysége.

A D-i városok virágzó kereskedelmet folytattak az arabokkal, később a görögökkel és a római-
akkal. A mezopotámiai Suméria héber királyságai már korán, i.e. 1000 körül, kapcsolatba kerültek a 
szubkontinens D-i csücskével, ezt mutatják tamil jövevényszavaik a pávára és a majomra. A Pandya 
királyok követeket küldtek Rómába a II. században, illetve a Dél-Indiában előkerült római pénzek 
garmadája jelzi a kereskedelmi kapcsolatok volumenét Európával.

Általánosságban elmondható, hogy a D-i területek urbanizációja folyamatos az i.e. V. századtól 
napjainkig. Amíg néhány, egykor jelentős város – Uraiyur, Puhar, Korkai – ma már csak romjaiban 
lelhető fel, addig, pl. Madurai vagy Kancheepuram túlélte a történelem csapásait. Ennek a kontinui-
tásnak az egyik oka, hogy az Észak-Indiát oly’ gyakran elözönlő hódítók ide már nem jutottak el. 
Többek között a muszlim invázió is elmaradt. Ugyanakkor az árja hatások elérték a területet, de a 
Dél megőrizte saját kulturális identitását. Ez a befolyás a buddhista és dzsainista szerzetesek érkezé-
sével  kezdődött,  akik  leginkább  Kancheepuram  (a  mai  Tamil  Nadu  állam)  és  Nagarjunakonda 
(Nágárdzsunakonda) (a mai Andhra Pradesh) térségében fejtették ki hatásukat. Az árja és dravida 
tradíció találkozása nem okozott kulturális sokkot, míg É-on az árja és az iszlám tradíció és kultúra 
összecsapása szükségszerűen ahhoz vezetett.

4. URBANIZÁCIÓ AZ INDIAI KÖZÉPKOR (600-1800) IDEJÉN 

Az urbánus központok hanyatlása a Gupta időszakban kezdődött, az V. században, mely a kö-
vetkező évszázadok során is folytatódott, a nagy birodalmak politikai dezintegrációjával és az inga-
tag dinasztikus hatalmak térnyerésével párhuzamosan. A buddhizmus visszaszorulásával a hinduiz-
mus ismét uralkodóvá vált. A Bharatavarsha (Bháratavarsa) koncepciója D-re és É-ra egyaránt kiter-
jedt. Shankaracharya (Sankaracsarja) a VIII. században jelentősen hozzájárult a védikus vallás újjá-
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éledéséhez. Keresztül-kasul utazott a szubkontinensen és négy mathot, a Bharatavarsha négy sarkát, 
alapított: Joshimath (Dzsosimath) a Himalájában, Puri a mai Orissában, Dwarka a mai Gujaratban 
(Gudzsarát) és Sringeri (Szringeri) a mai Karnatakában (3. ábra). Ezek a vallási központok az indiai 
urbanizáció fontos centrumaivá váltak,  hatásuk egész Dél-Ázsiában érezhető volt.  Ezen időszak 
története az É-i városok hanyatlásáról és a D-i hindu királyságok és városaik felemelkedéséről szól 
(KUMAR, N. 2005).
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Az időszak urbanizációjáról tudósító írott források száma meglehetősen alacsony. Az üzbég 
utazó, Al-beruni, aki a hindu életvitelt tanulmányozta 1017 és 1030 között, húsznál több könyvet 
írt. Azután hasznosak még Ibn Batuta, a 1333-42 közötti diplomáciai utazó memoárjai. Marco Polo 
úti beszámolójában olvashatunk néhány információt a Dél városairól, hiszen 1288-ban az európai 
utazó meglátogatta azokat. Az irodalmi adatok kiegészülnek régészeti leletekkel, Delhi, Agra és más 
É-i városok esetében. A D-i,  jelentős számú irodalmi forrás  jórészt  tamil  nyelvű vallási  munka. 
Ezen időszak legfontosabb alkotása a IX. században Kamban által papírra vetett Ramayanam. Erre 
az időre Dél-India alaposan szanszkritizálódott az É-ról jövő brahminok hatására, akik pártfogást 
keresve érkeztek az ottani királyságokba.

4.1. A D-i urbanizáció felgyorsulása (600-1300)

A késő védikus időszakban (i.e. 800-400) két urbanizációs centrum volt jelentős Indiában, az 
É-i, amely a Gangesz középső medencéjében alakult ki és a D-i, a tamil vidéken. A Maurya perió-
dusban a városiasodás az Alsó-Gangesz-medencéjében is terjedt, illetve a mai Orissa (Orissza), Gu-
jarat és Maharashtra (Mahárastra) államok területén. A két fő centrum közti széles övezetben a vá-
rosok színezőelemként voltak jelen, melyek összekötő szereppel rendelkeztek. Ilyenek voltak: Na-
sik, Puri,  Cuttack (Kattak),  Broach (Bróács),  Ujjain, Machilipatnam (Macslipatnam). A középkor 
alatt (800-1300) a tágabban értelmezett Dél – a Vindhya-hegységtől (Vindhjá-hg.) D-re – bővelke-
dett kialakuló városokban. Az ekkor zajló urbanizációt jól jellemzi a királyságok és dinasztiák fel-
emelkedése, illetve bukása. A történelem ide vonatkozó egyik legfontosabb hatása, amely ekkor érte 
Dél-Indiát, a brahmanikus vallási szokások és rituálék, illetve a szanszkrit nyelv szerepének erősödé-
se. A Satvahanák (Szátváhana), a Chalukyák (Csálukja), a Rashtrakuták (Rástrakúta) és a Pallavák 
megjelenésével, a Dél brahmin dinasztiák felemelkedésének tanúja volt. Ez világossá teszi a D-i vá-
rosokban erősödő árja befolyást, a templomok és a vallási-politikai elit dominanciáját.

A fő politikai hatalmak ebben a periódusban: a Chalukyák akik a mai Karnataka állam nagy ré-
szét uralták 600-tól 800-ig. Fővárosuk, Vatapi (napjainkban Badami), az időszak legjelentősebb tele-
pülése. Az Ishvakuk (Isvaku) a Krishna-Godavari (Krisna-Godávari) régióban építették ki uralmu-
kat, számos várossal, pl. a ma már romokban lévő Nagarjunakonda, Dharanikota, vagy a most is élő 
Vijayawada (Vidzsajaváda), Rajahmundry (Rádzsamundri) és Nellore (Nellúr). Nagyjából ugyaneb-
ben az időben a Kancheepuram-i Pallavák is hatalomra jutottak (500-800), majd őket követték a 
Cholák, akik a tamil területeket 400 éven keresztül uralták, 900-tól 1300-ig. A városhálózat egyre ki-
terjedtebbé vált, olyan, ma is ismert elemei jelentek meg – csak néhányat említve –, mint Tanjore 
(Tándzsúr), Kumbakonam, Tiruchirappalli (Tiruccsirápalli),  Cuddalore (Kaddalór),  Nagapattinam 
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(Nágapattinám), Tiruchendur (Tirucsendúr). Ezen városok képének uralkodó elemei a templomok. 
Általánosságban elmondható, hogy a város mérete a fő templomának terjedelmétől függött. A D-i 
városok karakterét a mai napig templomaik gopuramjai adják.

A Chalukyákat és a Pallavákat a Rashtrakuták váltották a Dekkánon. Malkhedből (Sholapur 
közelében, a mai Maharashtrában) igazgatták területeiket, több mint 200 éven át (750-972). A Világ-
örökség részét képező Ellora-barlangok ekkor készültek. Más dinasztiák, melyek uralták ezt a vidé-
ket: a későbbi Chalukyák, Kalyani nevű fővárosukkal, a Hoysalák Belur központtal, a Kakatiyák Wa-
rangal székhellyel stb. Nem csak a fővárosok váltak jelentőssé, hanem a birodalmak igazgatási és 
gazdasági központjai is, melyek a mai napig fontosak.

A középkori  D-i város morfológiája jellegzetes  volt,  fókuszában a templommal.  Körülötte 
koncentrikusan helyezkedtek el az utcák és a terek. A magasabb kasztok lakóhelyei (részben a brah-
minoké) a templom közelében, míg az alacsonyabbaké attól távolodva települtek. A legalacsonyabb 
hierarchia-szintű kasztok éltek a periférián és gyakran nem is mehettek a templom közelébe. A négy 
gopuramtól (templomkapuktól) induló utak szolgáltak fő artériaként, kereskedelmi funkcióval, illet-
ve ezek kötötték össze a városközpontot a perifériával és a városkörnyékkel.

4.2. Muszlim uralkodók és az É-i urbanizáció (1000-1526)

600 és 1000 között Észak-India lassan zajló urbanizációját a jelentéktelen hindu királyságok 
befolyásolták. A hunok, akik korábban több várost elpusztítottak, most összeolvadva a helyiekkel, 
erős Rajput (Rádzsput) klánokat alkottak. A Rajput uralkodók számos várost alapítottak Marwad-
ban,  Mewadban és Malwában.  A bengáli  Palak (Pálák)  elősegítették az urbanizáció folyamatát  a 
Gangesz-delta vidékén. A Gangesz-sík régi és új városai felvirágoztak és hanyatlottak a számtalan 
dinasztia hatalmi helyzetétől függően.

Az É-on lejátszódó politikai dezintegráció teret engedett a mai Afganisztán vidékéről érke-
ző  hódítóknak.  A kezdeti  fosztogatás  katasztrofális  következményekkel  járt  a  városokra  nézve. 
Mahmud Ghazni 17 inváziója tönkretette Északnyugat- és Nyugat-India városait, ide értve a mai 
Gujarat területét is. Mindenesetre India új muzulmán urai hamar megvetették lábukat a szubkonti-
nensen és  a  mai  Delhi  térségében fővárost  is  alapítottak  maguknak.  A legkorábbi  uralkodóház 
Qutb-ud-din Aibak (Kútab-ud-dín Ajbak) ún. Szolgadinasztiája volt. Ezt követték a Khiljik (Khil-
dzsik), Tughluqok (Tughlakok) és később a Lodik (Lódik). A dinasztiák fővárosai a mai Delhi köz-
igazgatási határán belül álltak. Néhányszáz éven belül az Ananga Pala Tomara által emelt főváros át-
adta helyét Qutb-ud-dinének, majd a Khiljik alapítottak újat Siri közelében (ma már csak romjaiban 
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látható). A Tughluq dinasztia fallal körülvett fővárosát, Tughluqabadot, Jahanpanah (Dzsahánpaná) 
és Ferozabad (Firozabad) követte az ősi Indraprashtától É-ra. Majd a Lodik 1506-ban Agrába he-
lyezték a fővárost.

Al-beruni és Ibn Batuta közel 50 fontos várost említ ebből a periódusból. A listán alig találunk 
új alapítású várost, a felsoroltak nagy része régebben is létezett. Az urbanizáció elérte Észak-India 
minden sarkát, a K-i Chittagongtól (Csittagong) a Ny-i Barodáig (Vadodara), a kashmiri Srinagartól 
a Malwa-platón fekvő Dharig. Mindemellett persze voltak városhiányos terrénumok. Összességé-
ben a középkori urbanizáció a korábbival összehasonlítva kisebb volumenű volt. Az időszak muzul-
mán uralkodóinak néhány fővárosa a prosperitás jeleit mutatta, ahogyan azt Ibn Batuta is megje-
gyezte. Észak két vezető urbánus centruma Delhi és Agra volt. Amint utóbbi elveszítette vezető 
szerepét, előbbi rögtön betöltötte azt és máig megőrizte. Ezen időszak legfontosabb É-i települései 
Mathura, Thaneshwar (Taneszár), Allahabad (Illabád), Varanasi, Pataliputra, Gwalior (Gválijár), Uj-
jain, Dhar, Somnath, Meerut (Mérat), Panipat (Pánipat), Broach, Baroda és Srinagar voltak.

Ez az időszak jelentős kulturális elmozdulást jelez az ind urbanizáció addigi trendjét illetően. A 
városképben új elemek jelennek meg: mecsetek, erődök, paloták éreztetik az arab, közép-ázsiai és 
perzsa kulturális, művészeti tradíciókat, értékeket. Korábban a Maurya időszak városait is érték – 
főleg görög és perzsa – külső hatások, jobbára művészeti és tudományos téren, de ezek beolvadtak 
a „bennszülött” kultúrába. Ugyanúgy, mint az idegenek (yavanák - jávanák), akiket az itt talált társa-
dalom integrált a varna rendszerbe. Ugyanakkor a muszlim inváziót követően ez nem történt meg. 
A kulturális nyomás ebben az időben másképpen jelentkezett és a társadalmat alapvetően két részre 
osztotta: muszlimokra és nem muszlimokra. Ez természetesen rányomta bélyegét a városszerkezet-
re is, melyek jórészt az iszlámot követték, míg a falvak a korábbi vallási hagyományok szerint éltek. 
Egy új muzulmán városi kultúra alakult ki, csúcsán az uralkodóval, a nemesekkel és a hadsereggel. 
A perzsa volt az udvar nyelve és a divatot is a perzsa szokások, illetve viselkedéskultúra határozta 
meg. Az uralkodó réteg zömmel a mai Afganisztánból származott, vagy türk és mongol eredetű 
volt. Mindenesetre ezek az etnikai csoportok összeolvadva indiai muszlimokká váltak. Mindemellett 
ha idővel az etnikai szakadék szűkült is valamelyest, a kulturális különbség megmaradt hinduk és 
muzulmánok között. A város az idegen kultúra fókuszpontjává vált, és mint már fentebb utaltunk 
rá, ez éles város-vidék dichotómiában is megmutatkozott. A védikus tradíció hagyományos város-
ellenessége újjáéledt, a hinduizmus visszatalált rurális gyökereihez. Dél-India XII-XIII. századi bh-
akti-mozgalma, mely később Észak-Indiára is átterjedt, a vidék brahmanista szokásrendszerét he-
lyezte gyújtópontjába, mintegy védőbástyául az idegen városi kultúra befolyása ellen. Az urbánus és 
rurális tér ebben az időszakban számottevően elszakadt egymástól, amely csak fokozódott a brit 
érában.
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4.3. Urbanizáció a Mughal időszakban (1526-1800)

A Mughal periódus India városiasodásának kiemelkedő szakasza. Észak (a mai Pakisztánnal és 
Bangladessel egyetemben) magas szintű politikai stabilitást ért el, melynek hozadékaként gazdasági 
prosperitás köszönt a vidékre. A Mughalok 300 éve bőségesen elegendő volt sajátos megjelenésű, 
grandiózus épületekkel jellemezhető régi városok újjáéledésére és biztos lábakon állók alapítására.

Az ebből az időszakból származó írott források nagyobb része nem indiai nyelveken készült, 
pl. perzsául, mely a Mughal államigazgatás hivatalos nyelve volt, illetve angolul és más európai nyel-
veken. Abu-l Fazl, Akbar egyik udvaronca két könyvet is publikált, az Ain-i-Akbarit és az Akbarna-
mát. A ránk maradt számtalan Mughal dokumentumon kívül ezek az időszak legfontosabb forrásai. 
Mindemellett utazók és követek, mint Ferishta (1599), Pelsaert (1620-27), Bernier (1658-67), Taver-
nier (1641-65), Manucci (1656), Thevenot (1666) közlései értékesek. Természetesen a Mughal váro-
sok nagyszámú régészeti emléket is kínálnak.

Ez a birodalom egész Észak-Indiára kiterjedt, mint említettük, a mai Ny-i és ÉK-i szomszéd 
államokra is. A birodalmat 15 subára (tartományra) tagolták, melyeket 105 sarkarra (körzetre) osz-
tottak. Abu-l Fazl szerint 1594-ben 2 837 város létezett, ezek közül 180 jelentős méretű volt. Min-
den tartomány, Bengál K-en, Berar, Khandesh vagy Malwa D-en, Gujarat Ny-on, Lahore, Multan és 
Kashmir É-on, rangos városokat vonultatott fel, számos kisváros és nagy falu mellett.

A városhálózat 16 domináns elemet tartalmazott: Agra, Sikri (Szikri), Delhi, Ahmedabad (Em-
davad),  Cambay, Ellichpur (Illicspur),  Burhanpur (Burhánpur),  Ajmer (Ádzsmír),  Ujjain,  Mandu, 
Awadh, Lucknow (Laknau), Varanasi, Jaunpur (Dzsaunpur), Bihar és Cuttack. Ezek közül – túlélve 
a történelmi viharokat – négy milliós nagyvárosként érkezett az ezredfordulóra: Delhi, Ahmedabad, 
Lucknow és Varanasi.  Jaunpur, Ujjain és Burhanpur lélekszáma meghaladja a 100 000-et.  Persze 
akad olyan is, amely mára kiürült, pl. Sikri. A Mughalok hozzájárulása az indiai urbanizációhoz nem 
az alapított városok számával mérhető, bár akadnak ilyenek is, pl. Moradabad, inkább a korábbi 
centrumok revitalizációjával.

A Mughal birodalom D-i peremvidékén a Marathák, a Bahmani királyságok és a Vijayanagar 
birodalom, végül a hyderabadi (Hajderabad) nizám megerősödése a városnövekedést serkentette. 
Golconda (Golkonda), Hyderabad, Bijapur (Bidzsápur) és Aurangabad kiváló példái ezen folyamat-
nak. Ugyanakkor a későbbiek során metropolisszá növekedett Pune (Púna) ebben az időben vált a 
Maratha hatalom központjává.

A fővárosoktól és az igazgatási funkciókkal felruházott városoktól függetlenül a kisebbek tá-
mogatást kaptak a hűbéruraktól, akik a Mughaloktól nyertek földbirtokokat. Ez megjelenítette – 
legalábbis bizonyos mértékben – azt, hogy az uralkodó réteg tudatosan „húzott falat” a városi la-
kosság és a rurális tömegek közé. A hatalmuk megszilárdítása érdekében a Mughalok egy olyan „kö-
zépréteget”,  földesurakat,  hozott  helyzetbe  a  birodalom minden  részén,  akik  a  birtokviszonyok 
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megváltoztatásán kívül a városépítésekben is segédkeztek. Az irodalmi adatok bizonyítják, hogy a 
kisebb városok – köszönhetően az iparosoknak, a nemesek tekintélyes háztartásának és csatlósaik-
nak – prosperáltak. Mindezek egyre növekvő, jól hierarchizált városhálózatot eredményeztek, mely-
nek tagjai funkcionális tekintetben is – gazdasági, igazgatási, katonai – gazdagodtak.

Az urbanizáció története során kiemelkedő szerep jutott a fővárosoknak. Ez az a hely, ahová a 
legtöbb figyelem és beruházás irányul. Általában a legnagyobb, legbefolyásosabb településről van 
szó és ez alól a három Mughal főváros sem kivétel. Eredetileg, 1526-ban, Delhi vált azzá, majd Ag-
rába került, azt követően pedig – Akbar idejében – egy egészen új főváros épült: Fatehpur Sikri (Fa-
téhpur Szikri). Ez utóbbi mindössze 15 évre. Később, Shahjahan (Shahdzsehán) alatt, Shahjahana-
bad felépültével, tulajdonképpen visszakerült Delhibe.

Ez a három főváros sok mindenben különbözött egymástól. Fatehpur Sikri unikális jelenség a 
világ fővárosai között, mivel alapításának helyét nem mérlegelték körültekintően, ezért főként vízel-
látási problémái miatt rövidesen elhagyták. Agra viszont már ezelőtt jelentőségteljes település volt, 
hogy Sikander Lodi fővárossá jelölte. Miután a Mughalok rátették a kezüket, lenyűgöző erődvárost 
faragtak belőle. (A Taj Mahal [Tádzs Mahal] kívül esik ezen a városmagon.) A Mughal városok leg-
karakteresebb részét az erődök képezték, melyekben az uralkodó és udvartartása élt. A közemberek 
az erődön kívüli városban laktak, melyet gyakran fal vett körül, mint Shahjahanabadot a mai Delhi-
ben. Agrával szemben Shahjahanabad jól tervezett város, a Vörös Erőd főkapujához vezető széles 
sugárúttal. Ennek az útnak (Chandni Chowk – Csandni Csók) a D-i oldalán emelkedő mecset, a 
Jama Masjid (Dzsama Maszdzsid), az iszlám kultúra indiai szimbóluma. A chowk alkotta a fő keres-
kedelmi területet és a nemesek házainak is teret adott. A várost mohallákra – körzetekre – osztot-
ták, ahol az utcák már jóval keskenyebbek. A legszegényebbek a periférián, valamely külső fal köze-
lében laktak. Egyúttal Shahjahanabadot a Mughal birodalom városi ékkövének nevezték.

A Mughal városok bizonyos elemei meghatározták belső struktúrájukat. Az első és legfeltű-
nőbb elem az uralkodó, vagy a vidék feudális urának palotája volt, amely vagy folyópartra, vagy ma-
gaslatra települt a város szélén. A paloták a legnagyobb épületek voltak az erődön belül. A város 
másik fontos eleme a mecset – a Jama Masjid –, a muzulmán lakosság kulturális fókuszpontja volt, 
ez a szerepe máig él. A harmadik strukturális elem, a nem mindig jelen lévő, a behatolókkal szem-
ben állított városfal volt. Ezen az ellenőrzött belépésre szolgáló kapuk nyíltak. Néhány város – töb-
bek között Agra – a városfalon kívülre is terjeszkedett, amely gyors és kontrollálatlan növekedést 
eredményezett. A negyedik aspektus a város úthálózatának kérdése volt. Shahjahanabad kivételével 
egyik Mughal város sem rendelkezett  tervezett,  vagy szabályos úthálózattal,  így a városok belső 
szerkezete irreguláris képet mutatott, lakó-, ipari- és kereskedelmi területhasználattal. A város sűrűn 
beépült, magas népsűrűséggel. Az új negyedek sokszor a városfalon kívül rekedtek, a kapukhoz ve-
zető főútvonalak mentén. Ezen időszak minden városa rendelkezett piaccal az elsőrendű chowk 
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mentén, vagy a városi főutak kereszteződésénél. Ezekhez kapcsolódóan települtek a kézművesek 
házai és a helyi kézműipari központok. A piacokon az árukínálat széles volt, mely nem csak a városi 
lakosság ellátására volt hivatott.

A Mughal városok tekintélyes házait téglából emelték, viszont a település nagyobb részét ké-
pező kisebb otthonok fából, tapasztott sárból, zsúpfedéllel készültek. A városok szegényes megjele-
nésűek voltak és gyakran mocskosak. Ez alól a félmilliós lakosságú Delhi és Agra sem volt kivétel. 
A tömegek szegénysége nyilvánvaló volt mindegyik városban. Szűk, poros utcák, a csatornázottság 
és a vízellátás hiánya, egyáltalán a közszolgáltatások fogyatékossága minden kényelmet nélkülöző 
élettérré tették ezeket a településeket. Mégis néhány városban valamivel jobb volt a helyzet. Hyde-
rabad, Ahmedabad és Broach ezek közé tartozott, míg a Gangesz-sík városai nyomorúságos megje-
lenésűek – az európai látogatók nagy része szerint lehangolók – voltak. A városok zöme inkább túl-
növekedett falunak tetszett. A gazdagok és szegények közötti különbség óriási volt, mely napjainkig 
tovább él, látványa pedig ma is sajátja az indiai városképnek.

Ebben a periódusban a tradicionális városi ipar tovább fejlődött. A textilipar – pamut, selyem, 
gyapjú – és a fémművesség, melyeket ma már inkább iparművészetként aposztrofálnánk. Az észak-
indiai városok az ipari tevékenységektől voltak hangosak, piacaik tömve voltak jó minőségű iparcik-
kekkel. Erről az európai utazóknak már jobb benyomásaik voltak, mint a városok külső megjelené-
séről. A vásárlóközönség a gazdagok soraiból került ki, míg az iparosok a társadalom szegényebb 
rétegeiből. Ők korábban hinduk voltak, de a muzulmán uralom idején iszlámhitűekké váltak. Ez 
részben a rájuk nehezedő nyomás miatt alakult így, azonban menekülést is jelentett a kasztrendszer 
alacsony hierarchiaszintjeiről, amely viszont a vagyoni helyzetükben nem hozott számottevő javu-
lást, ami konfliktusforrás a mai napig. Az urbanizáció és az indusztrializáció párhuzamosan zajlott, 
kisvárosok tömegét eredményezve az igazgatási funkciókkal rendelkező városok mellett.

A külkereskedelem egy másik olyan faktor volt, amely a városiasodást siettette. Az Indiában 
készült javak megszokottak voltak az európai, nyugat- és délkelet-ázsiai piacokon. Jó néhány keres-
kedelmi központ erősödött meg a Mughal birodalom perifériáján: Cambay, Surat (Szúrat), Burhan-
pur, Satgaon, Chittagong és Hoogly (Húgli). Az első kettő messze a legjelentősebb kikötő ebben az 
időben. A Malwán fekvő Burhanpur volt a legfontosabb kereskedelmi közvetítő a Mughal biroda-
lom és a Dekkán királyságai között. A kereskedők három közösséghez tartoztak, a bohra muszli-
mokhoz, a hindu banyákhoz (banják) és a párszikhoz. Ők kereskedelmi megbízottakat alkalmaztak, 
illetve képviseleteket hoztak létre a világ különböző pontjain, pl. Délnyugat- és Délkelet-Ázsiában. 
Az ipar és kereskedelem jelentős mértékben hozzájárult az időszak urbanizációs folyamatához.
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4.4. Urbanizáció D-en és a Dekkánon 1300 és 1800 között

A muzulmán előretörés idején a Dekkán szerepe egy puffer-zónáéhoz volt hasonlatos Észak 
és a legdélibb területek között, melynek két állama sohasem képezte részét az É-i muzulmán biro-
dalmaknak. Itt a muszlim hatás sporadikus volt, melybe még belefért a Pandya királyság lerohanása 
és a XIII. században Madurai Malik Kafur általi lerombolása. A mai Andhra Pradesh és Karnataka 
É-i területei, illetve Maharashtra kívül esett Észak iszlámhitű – ide értve a Mughalokat is – uralko-
dóinak direkt kontrollján. Ugyanakkor léteztek ezen a tájon is muzulmán királyságok, a hinduk mel-
lett.  Ahmadnagar  Bahmani  királyságainak,  Bijapurnak  és  Golcondának  szembesülniük  kellett  a 
Hampi központú, hindu Vijayanagar királyság kemény ellenállásával. A Punét fővárosukká tevő Ma-
rathák hatalma a XVII. században erősödött meg, akik ellenőrzést gyakoroltak egészen a Madurai-ig 
és Tanjore-ig. Segítségükkel hindu templomok épültek újjá, védelmükkel városok prosperáltak D-
en.

A Dekkánon jelentős városok fejlődtek. Figyelemreméltó példa Golconda (ma romokban ta-
lálható Hyderabad mellett), Bijapur, Ahmadnagar, Gulbarga, Badami, Kolhapur, Pune, Hampi (nap-
jainkban romokban látható) és Hyderabad. Városképüket központjukban található grandiózus épü-
leteik határozták meg. Gyakran tervezett utcahálózattal és nagy piacközponttal rendelkeztek, mint 
Hyderabadban a Char Minar (Csárminár) körüli terület. Közülük néhányat városfallal vettek körül, 
amely tükrözte a nagy É-i szomszéddal szembeni ellenérzéseket. A felsorolt városok közül több 
megőrizte jelentőségét, Hyderabad és Pune milliós nagyvárosok, Ahmadnagar, Bijapur, Gulbarga és 
Kolhapur lakossága 100 000 feletti.

A dekkáni városok a muszlim és hindu jegyek keverékét jelenítik meg. Ahmadnagar, Bijapur, 
Golconda és Hyderabad muszlim uralkodók fővárosai voltak, míg Hampi és Pune az újjáéledő hin-
du politikai hatalmat szimbolizálták (4. ábra). A Dekkán rurális népessége vallási összetételét tekint-
ve hindu maradt, a muzulmán befolyás jobbára a városokra korlátozódott. Az urbánus és a rurális 
tér közti kontraszt élesedett, a város a vidéki népesség számára nem hordozott különösebb jelentő-
séget.
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4. ábra: Az indiai középkor néhány fontos városa, zárójelben alapításának évével – szerk.  
WILHELM Z.
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D-en a Cholák, Pandyák, Hoysalák, Gangák és a Rastrakuták ősi királyságai már nem léteztek. 
Ez a zűrzavar (kalabras) ideje volt. Ekkor a szubkontinens D-i részén a városiasodás stagnált. A 
Marathák és más helyi hatalmasságok segítettek helyreállítani és fenntartani a régi D-i templomvá-
rosok prosperitását. A Dél nem szenvedte el az a kulturális sokkot, ami É-on lejátszódott, mind-
emellett saját politikai gyengeségének börtönébe zárva kínlódott.

Akbar figyelemreméltó, hindukat és muzulmánokat békítő törekvése ellenére a kulturális sza-
kadék városon belül  és  a város-vidék relációban a Mughal  korszakban is  megmaradt.  Mialatt  a 
muszlim befolyás erősödött a kisvárosi hálózaton belül, a két kultúra közötti konfliktus megoldatlan 
maradt. Ezt jól jellemzi az a tény, hogy még Akbar uralkodása idején is 29 jelentős felkelés robbant 
ki. A város és a falu vallási alapon tagolódott, és mindkét hit követői erősen elkülönültek a másiktól. 
A hinduk aránya a nagyobb városokban is számottevő volt, néhányban többségbe is kerültek. Saj-
nos a társadalmi feszültségek jelentős része a Mughalok Indiájából átöröklődött a mai modern köz-
társaságba is. Fontos azt látnunk tehát, hogy a szociokulturális szakadék nem csak a város-vidék vi-
szonylatban létezett, hanem a városon belül is. A város a szociális heterogenitás mellett, egyben a 
társadalmi feszültségek melegágyává is vált. A békét periodikusan zavargások törték meg (a mai na-
pig így áll a helyzet).

A vallási szempontból kétarcú (hindu-muszlim) városok lakossága a tapasztalataik börtönében 
kénytelen élni; a kétely és a bizalmatlanság történelmi gyakorlata köti gúzsba őket. Ma nagyszámú 
muszlim él szegregálódva a jelentős településeken, városokat létrehozva a városokban. A népesség 
ezen szigetei élesen elkülönülnek és képtelenek normális otthont nyújtani növekvő lakosságuknak. 
A város saját népének börtönévé válik, ahol az előítélet falai elzárják őket a „mainstream”-től. A 
„börtönvárosok” felszabadításához át kellene strukturálni lakónegyedeiket és eliminálni a városon 
belüli térbeli szegregációt (RAMACHANDRAN, R. 2001).

5. URBANIZÁCIÓ A BRIT ÉRA IDEJÉN (1800-1947)

India urbanizáció-történetének európai hatásokkal jellemezhető fázisa érdekes módon akkor 
kezdődött, amikor a Mughal uralom a zenitjén állt. A portugálok hoztak létre elsőként kikötőváro-
sokat, Panajit (Panadzsi vagy Pandzsim) a mai Goa területén 1510-ben és Bombayt 1532-ben. Őket 
a hollandok követték Machilipatnamban (1605) és Nagapattinamban (1658), majd ezután a franciák 
Pondicherryt (Pondiséri) (1673), illetve Chandranagoret (Csandranagor) (1690) alapították meg. A 
britek Madras-szal (1639) és Calcuttával (1690) vetették meg lábukat a szubkontinensen. Ezek az 
európai települések és a jelentős számban ott lévő kereskedők a Mughal időszakban nem hagytak lé-
nyeges nyomot Dél-Ázsia urbanizáció-történetében. A XIX. század elején szerezték a britek az első 
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biztos birtokukat Elő-Indiában, az ország pedig 1858-ban került a brit korona fennhatósága alá. Et-
től kezdve 1947-ig az angolok a szubkontinens – ide értve az 500-nál is több hercegi államot – vitat-
hatatlan uraivá váltak. Az indiai történelemben egyedülálló módon, Dél-Ázsia egésze egyetlen hata-
lom uralma alá került. 1800 után az urbanizáció minden elemét a brit gyarmati politikai-gazdasági és 
szociális attitűd határozta meg.

Az európai jelenlét Indiában a XVI. századtól jól dokumentált, a Kelet-Indiai Társaság(ok)nak 
jelentős irodalmuk van. Mindemellett a szóban forgó korszak elejének városnövekedési folyamatai-
ról,  illetve az időszak korai  szakaszában végbement  visszaeséséről  csak töredékes információink 
vannak. 1872-ben tartották Indiában az első népszámlálást, majd ezt követően tízévenként, amelyek 
a közvetlen és egyre bővülő információk sokaságát kínálják az urbanizációról.

A brit területi hatalom konszolidációja folyamán, illetve az előidézett politikai instabilitás befe-
jeződésével, meglepő módon, a szubkontinens városai stagnáló állapotot, sőt hanyatlást mutattak. A 
XIX.  század urbanizációjának indiai  forgatókönyve ellentétben állt  a Mughal  korszakban megis-
merttel. A visszaesés legfőbb okai a következők: a britek érdektelensége az indiai gazdaság fejlődé-
sével szemben, illetve az angliai ipari forradalom kezdetén a szigetországbéli urbanizáció komplexi-
tásának fokozódása, amely csak később tevődött át a szubkontinensre.

1800 körül 16 település lakossága haladta meg a 100 000-et és kb. 1500 város létezett még 
szerte Indiában. Ezeknek nagyjából a harmada volt a Gangesz-síkon, Nyugat- és Dél-India jóval ur-
banizáltabb volt, míg K-en helyezkedett el a legkevesebb város. 1800-ban a városi lakosság aránya 
11%-os lehetett. Ekkor Varanasi volt India legnagyobb települése, melyet Calcutta, Surat,  Patna, 
Madras, Bombay és Delhi követett a maguk 150 000-es népességével. Ezek közül Calcutta, Madras 
és Bombay új – de annál sikeresebb – településnek számított a szubkontinensen.

A XIX. század korai szakaszában, a britek érkezése előtti városok visszafejlődése jellemezte 
leginkább India településföldrajzi képét. Az időszak legnagyobb vesztesei  Agra, Delhi, Lucknow, 
Ahmedabad,  Srinagar,  Cambay,  Patna,  Gaya  (Gaja),  Baroda,  Indore (Indaur)  és  Tanjore  voltak. 
1872-re, az első hivatalos népszámlálás idejére, az urbánus népesség aránya 8,7%-ra csökkent. A 
100 000-es városok száma továbbra is 16 volt és összesen 43 település lakossága haladta meg az 
50 000-et. A vezető város ekkor már Calcutta, közel 800 000-es népességével. Mialatt a régebbi vá-
rosok lélekszáma csökkent, az új brit városok számottevően növekedtek.

A hagyományos települések dekonjunktúrája főleg annak volt köszönhető, hogy a britek nem 
mutattak érdeklődést a tradicionális indiai iparágak – köztük a pamutipar – iránt. Az angolok ilyetén 
attitűdjének a szigetországban zajló ipari forradalom és ennek részeként a manchesteri textilipari 
növekedés volt az oka. A XIX. század végére Anglia a világ vezető ipari hatalmává erősödött, mely-
nek India volt a legnagyobb felvevőpiaca. Ennek következtében a régi, iparcikkek exportjából élő 
ind városok gyorsan hanyatlottak.
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Egy másik összetevője is volt a britek előtti városhálózat visszafejlődésének: az angolok 
1853-tól elkezdték az indiai vasúthálózat kiépítését. 1900-ra a vasparipa az ország legtöbb részébe 
eljutott. Ez azt is jelentette, hogy az addig használt kereskedelmi utak forgalma jórészt áttevődött 
erre az új csatornára és a vasutak minden egyes állomásának lehetősége nyílt bekapcsolódni a külke-
reskedelmi folyamatba. Ettől kezdve megtört a tradicionális kereskedelmi központok monopolhely-
zete. Így jártak az egykor jelentős kereskedelmi útként számon tartott Gangesz parti városok is, 
melyre jó példa Mirzapur12.

Ugyanakkor a vasút térnyerése elősegítette a világvárosok és az ország belső területein fek-
vő, néhány jelentősebb város növekedését, illetve a modern gyáripar meghonosodását többek közt 
Calcuttában, Bombayben, Madrasban és Kanpurban. Egyúttal a XIX. század során a városok új tí-
pusa jelent meg Dél-Ázsia hegyvidékein.

Egy évszázaddal az indiai brit szupremácia megteremtését követően, 1901-ben, az ország 
lakosságának még mindig csak 11%-a élt városokban, mivel a városhálózat döntő részének népes-
ségvesztése kb. 1870-ig folytatódott. Ezt követően indult meg egy lassú növekedési folyamat, mely-
nek eredményeként 1901-re 25 város rendelkezett 100 000-nél több lakossal és 69-é haladta meg az 
50 000-et. Ugyanekkor összesen 1 917 település lehetett büszke városi rangjára.

A britek jelenlétének, a XIX. századi ind városhálózat eredeti elemeire gyakorolt negatív 
hatásait igazából csak az 1800-1947 közötti teljes történet fényében érdemes értékelni. Amíg 1931-
ig a visszaesés, azután a lassú növekedés jellemezte a szubkontinens urbanizációját, addig a kortár-
sak utóbb a városiasodás felgyorsulásának lehettek tanúi. A függetlenség kivívása előtti utolsó nép-
számlálás idején (1941) 49 város lakossága lépte át a 100 000-es határt és összesen kb. 2500 város 
élt Indiában. Az urbanizáció fokától függetlenül megállapítható, hogy a városok morfológiájára és 
funkcióikra gyakorolt brit hatás roppant jelentős volt. Az angol uralom 150 éve alatt a szubkonti-
nens városhálózata komplex metamorfózison esett át, melynek főbb összetevői a következők:

• a három metropolisszá fejlődött kikötő létrehozása, melyek a gyarmati világ legjelentő-
sebbjei voltak;

• az ún. hegyi állomások, vagy hegyi települések (hill station) hálózatának megalapítása a 
Himalája előhegységeiben és Dél-India magasabb térszínein, illetve a tea- és kávéültetvé-
nyekhez kapcsolódó, kisvárosi karakterrel rendelkező települések létrejötte;

• a meglévő városok képének átformálása, pl. a városi polgárság lakótereinek és a helyőrsé-
gek objektumainak létrehozásával;

12 A  valószínűleg  a  XVII.  században  alapított  város  1800-ra  Észak-India  legjelentősebb  kereskedelmi 
központjává fejlődött, de az allahabadi vasút 1864-es megnyitásával hanyatlásnak indult és csak a környék 
kereskedelmét  irányíthatta  tovább.  Forrás:  http://www.britannica.com/eb/article-9052949/Mirzapur-
Vindhyachal
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• a vasút és a modern gyáripar meghonosításával új iparvárosok, pl. Jamshedpur (Dzsam-
sedpur), Asansol (Aszanszol), Dhanbad (Dhanbád) kialakulása (5. ábra);

• a települési közszolgáltatások és a városi intézményrendszer bevezetése.

A következőkben tekintsük át a fenti vázlatpontokat részletesebben.
A XX. század hajnalára Calcutta, Bombay és Madras India vezető városaivá váltak, mindemel-

lett az egymilliós határt egyik sem érte el. A Mughal korban naggyá fejlődött városok veszítettek 
egykori fényükből, így Delhi, Varanasi, Ahmedabad, Agra és Allahabad 200 000-es városokká fogy-
tak. Ugyanakkor Calcutta – India legnagyobb települése – lakossága 900 000 fő körül volt. A gyar-
matosítás szülte városok határozott európai karakterrel rendelkeztek.
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5. ábra: A gyarmati időszak városai – szerk. WILHELM Z.

Jelmagyarázat: 1= hegyi állomások; 2= kikötővárosok; 3= iparvárosok; 4= egyéb városok; 5= 
közlekedési csomópontok, szállítási központok



Wilhelm Zoltán: Adatok az indiai urbanizáció folyamatának vizsgálatához
Modern Geográfia, 2008. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/tarsadalomfoldrajz_altalaban/wilhelm_zoltan_2008_2.pdf

A város-triumvirátus rendelkezett a legfontosabb igazgatási, ipari és kereskedelmi funkciókkal. 
A city fókuszpontjában – az üzleti negyedben – többemeletes, európai stílusú épületek helyezkedtek 
el, otthont adva a jelentős bankok, ipari- és kereskedelmi vállalatok központjainak. Számos utca, 
mellékutca specializálódott különböző termékek – ruházati, lakberendezési, gyógyszertári, elektro-
mos és más készülékek – gyártására, kereskedelmére, elkülönülve a szolgáltató és szórakoztató ne-
gyedektől. A vasúti- és közúti közlekedés legfontosabb állomásai szintén az üzleti negyed részét ké-
pezték. Az elővárosi vasutak, villamos-pályák, buszvonalak tovább színesítették a koloniális város-
képet, elkülönítve azokat a belső területek tradicionális városaitól.

A város igazgatási központja nem kevésbé volt érdekes. A calcuttai Dalhousie tér, vagy a mad-
rasi Szt. György erőd közel feküdt a fő üzleti negyedhez (központhoz) és annak társközpontjaként 
működött. Mindkettőnek jelentős brit, általában neoromán épületegyüttesei voltak. Az indusok így 
betekintést nyertek az európai kultúra alkotásaiba, a jövevények pedig némileg otthon érezhették 
magukat. Ezekben a városokban nem építettek az indiai hagyomány alapján tervezett objektumokat. 
Ami emlékeztette az embereket arra, hogy mégiscsak Indiában vannak: a bennszülött lakosság zsú-
folt és elhanyagolt negyedei, amelyekben a tősgyökeres népesség lakott.

1911-ben Brit-India adminisztratív központja Calcuttából Delhibe került, ahol egy teljesen új 
főváros – Újdelhi – épült, mely nagyjából 1935-re készült el teljesen. Újdelhi modern üzleti negyed-
del rendelkezett, nem messze tőle pedig egy pompás igazgatási komplexum létesült. Ez a vadonatúj 
település kiterjedt villanegyedekkel, kertekkel, széles, fásított utcákkal rendelkezett, az európai ízlés-
nek megfelelően. Ma a Delhi Szövetségi Területen belül ennek a városrésznek a képe éles ellentéte a 
Mughalok Shahjahanabadjának, amely meglehetősen leromlott és ütött-kopottá vált az idők során.

A hegyi állomások, vagy hegyi települések is az indiai településhálózat brit gyarmati örökségét 
képezik, melyek a függetlenség óta számos indiai elemet integráltak. A britek, akik az indiai éghajlat-
nál jóval hűvösebbhez szoktak, a dél-ázsiai nyarat igen barátságtalannak és az egészségükre ártal-
masnak találták. A hegységek – ahol a nyár jelentős részét töltötték – menekülési utat kínáltak a for-
ró, humid síkságokról. Még a főváros is elköltözött, évente hat hónapra, Delhiből Simlába. A brit 
alapítású hegyi települések tszf. 1500-3000 m között helyezkednek el, hangulatukban a ködös Alb-
ion vidékét idézik, mely után annyira vágyakoztak az Indiába szakadt angolok.

Az első hegyi állomások 1815-től születtek, majd 1875-re számuk meghaladta a nyolcvanat. 
Négy körzetbe koncentrálódtak, kiszolgálva a négy nagy világvárost, Calcuttát, Delhit, Bombayt és 
Madrast. Ezek a következő térségeket jelentették: Darjeeling-Shillong (Dardzsiling-Sillong) Calcutta 
közelében, Simla-Mussoorie-Nainital (Maszurí-Nainital) Delhitől nem messze, Mahabaleshwar (Ma-
hábalésvar) a Nyugati-Ghatokban Bombayhez közel és a Nilgiri-Kodaikanal vidék Tamil Naduban.

A hegyi települések eredetileg az európai népesség igényit elégítették ki, akik elsősorban gyar-
mati tisztviselők és katonák, illetve családtagjaik voltak. Az idők során jelentős létszámban települ-
tek indusok ezekre az állomásokra, hiszen az itt erősödő szolgáltató szektornak dolgos kezekre volt 
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szüksége. Iskolák, kórházak, szállodák, klubok épültek kizárólagosan európai használatra. A nők és 
a gyerekek alkották a brit „hegyi népesség” nagyobbik részét, mivel a férfiakat elfoglaltságuk jobbá-
ra a síksághoz kötötte. Később az angolokat a hegyekbe az indiai uralkodói családok is követték, 
akik felépítették ott nyári palotáikat. A hegyi települések nem csak a briteket, de általában a szub-
kontinensen tartózkodó jómódú fehéreket és a keresztény misszionáriusokat is kiszolgálták.

A síkságokon élő indiai tömegek számára a hegységek spirituális jelentőséggel bírtak, ahol el-
mélkedni, imádkozni lehet, elszakadva a világi környezettől. A Himalájának mitológiai jelentősége is 
van, azon túl, hogy a szent Gangesz is ott ered. Ennek egyik megnyilvánulásaként a VIII. században 
Adi Sankaracharya (Sankaracsarja) templomokat alapított Badrinathban, Kedarnathban és Amarna-
thban. D-en hasonlóképpen templomok épültek, és imahelyek létesültek a hegyvidéki tájakon, me-
lyek napjainkig zarándokok célpontját képezik. A brit nézőpont ettől jelentősen különbözött. Szá-
mukra a hegyi állomások ideiglenes otthonként szolgáltak, a hazájuktól távol, a megszokott klímát 
idézve. Ma a hegyi települések jórészt rekreációs célokat szolgálnak, főleg az új városi elitet tobo-
rozva.

A tea- és kávéültetvények szintén új települések létrejöttét generálták Assam (Asszám) síksága-
in, illetve Kerala, Tamil Nadu és Karnataka hegyvidéki tájain. Ezek a szegény munkásoknak mind 
az önkéntes, mind a kényszerített bevándorlását indukálták. Assam esetében döntően Biharból és 
Nyugat-Bengálból érkeztek,  míg a D-i hegyi ültetvények a szomszédos körzetekből verbuváltak. 
Ezek a települések sohasem nőttek túlságosan nagyra, viszont határozott városi karakterrel rendel-
keztek az ipari  növény feldolgozása,  kereskedelme,  illetve  az erre  építő vállalatok létesítményei, 
munkásaik lakásai miatt.

A britek érkezése előtt kialakult, az indiai településhierarchia magasabb szintjein elhelyezkedő 
elemek jelentős részének városképe alaposan megváltozott a gyarmati idők során. Az átalakulás leg-
szembeszökőbben a „British Raj” igazgatási központjain látszott, a provinciák fővárosain, a körze-
tek székhelyein és a tehsilek vezető településein. A városi polgárság lakónegyedei (civil lines) mind-
egyik adminisztratív szerepkörrel rendelkező településen megjelentek, míg a helyőrségek (canton-
ment) jobbára csak a nagyobbakban, biztonsági megfontolásból. A polgárnegyedek és a helyőrségek 
– mint a brit polgárok, katonák lakó- és munkahelyei – kapcsolódtak, de el is különültek az őslako-
sok negyedeitől. Előbbieket tervezőasztalon született nagy, nyílt terek, parkok, széles utak jellemez-
ték, központjukban az igazgatási épületekkel. Ezek, kiegészülve a villákkal, családi házakkal, a mai 
indiai városok karakterisztikus gyarmati örökségét képviselik.

A polgárnegyedekkel ellentétben, a helyőrségek kevesebb település sajátjai voltak, de annál fel-
tűnőbb jelenségként. Az összes (114) a XIX. század végén és a XX. század elején készült és csupán 
5%-uk települt  a hegyi  állomásokhoz.  Döntően Punjabban és a mai  Uttar  Pradesh Ny-i  részén 
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funkcionáltak, míg napjaink négy legdélibb államában csak öt működött. Ezek eredetileg a brit tiszt-
viselők és katonák számára épültek. Az indiai katonákat izolálva szállásolták el, a helyőrségen belül. 
A barakkok térbeli szegregációján túl a katonáknak sem volt szabad érintkezniük.

A városi polgárság lakóterei és a helyőrségek a társadalmi távolságot szimbolizálták az indiai 
tömegek és európai uraik között.  A britek a muszlim uralkodóknál is tudatosabban őrizték meg 
identitásukat és élesen elszigetelődtek alattvalóiktól. Így a városon belüli megosztottság erősödött, 
miképpen az urbánus és rurális különbségek is.

Érdekes útleírásokkal, bennük a települések képének felidézésével találkozhatunk, ha az 1900-
as évek elején megjelentetett, Indiáról szóló könyveket forgatjuk, mint pl. a Franklin Társulat, rész-
ben magyar szerzőktől származó, részben fordításokon alapuló köteteit. Ilyen John Hagenbecknek 
a XX. század eleji Madrasról festett képe, mely a fentiekben leírtakat támasztja alá: „A Coromandel-
part büszkesége Madras. Calcutta és Bombay után ez a hatalmas kiterjedésű város India legnépe-
sebb városa. A hajózásra veszedelmes, sekély, homokos tengerpartja elnyúlik vagy tizenöt kilomé-
terre s a parttól befelé jó félannyi szélességet foglal el a város. Környéke lapos. Voltaképpen nem is 
egy város; két jókora folyó, csatornák, víztükrök,  parkok, szabad térségek több várossá tagolják 
szét. … Törvényszéki palotája talán a földkerekség legmonumentálisabb törvényháza. Mint kisebb 
fokon Colombo, Madras is azok közé az indiai városok közé tartozik, amelyet az idegen át sem tud 
tekinteni, olyan nagy területre szóródik szét. Csak részleteiben, egyes jellemző sajátságaival hat. A 
szűk utcájú George Town a kikötő mellett, a bankok, hivatalok és üzletek városnegyede. Zsúfolt és 
forgalmas. A szomszédos régi Fort St. George, kaszárnyáival, a katonai városnegyed. Innen indult 
meg Dél-India meghódítása13. A Cooum-folyó szigete a parkok és játszóterek – a sport – városré-
sze. Az Egmore- és Nungambakam-negyed messze terjedő kertvárosai, a múzeum, kormányzóság, 
templomok, klubépületek és szobrok, ez az angolok városrésze. A Marina nagy parti sétaterén talál-
kozik esténkint a «társaság». A négykilométeres sétaúton csakúgy nyüzsög a sok kocsi, autó. Gyalog 
nem jár senki, csak a szegénysorsú bennszülött; a fehér gyarmatos és a jómódú indus legfeljebb ha 
sportból mutatkozik olykor gyalogszerrel. A Marina a világ egyik legszebb tengerparti sétahelye. 
Fényűző pompájúak, valósággal fejedelmiek az európai gyarmatosok «bungalow»-i Nungambakam-
ban. A gyönyörű parkok, játszó- és sportterek Madras legnagyobb látványosságai.”14

13 V.ö.  BAKTAY E. (1941): India I-II. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt., Budapest. p. 496. és  BAKTAY E. 
(1984): Kőrösi Csoma Sándor. Gondolat Kiadó, Budapest, p. 86. A magyar indológus szerint Madras volt az 
első, „archimédeszi pont”, ahol az angolok megvetették lábukat Indiában, még a XVII. század elején, majd 
innen kiindulva hódították meg a szubkontinenst.
14 HAGENBECK, J. (é.n.): India szigetvilága. Franklin-Társulat, Budapest, pp. 27-28.
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A XIX. század második felének nagy horderejű folyamata volt a vasútépítések megindulása, 
melynek hatására a városok hálózatba kapcsolódtak, melyben a világvárosok rendelkeztek vezető 
szereppel, a százezres települések pedig másodrendű központként voltak jelen. A vasútvonalak ki-
épülésével fellendült a kereskedelem, megvetette lábát a modern gyáripar, így – nagyobb volumen-
ben csak az 1930-as évektől – felgyorsítva az urbanizáció folyamatát.

A városmorfológiai hatása jórészt a vasútállomások megjelenéséhez köthető, melyek gyorsan a 
városok új fókuszpontjaivá váltak, versenyre kelve az üzleti negyeddel. A városnövekedés iránya a 
vasútállomást célozta és a fő üzleti negyed is elmozdult a pályaudvar irányába. Az eredmény a vá-
rosközpont és a vasútállomás közti tervezetlen városnövekedés lett. Ugyanakkor a vasúti dolgozók 
számára, a nagyobb városokban, új lakóterületek épültek. Természetesen minőségükben eltértek az 
irányítók és a beosztottak részére készült otthonok. Ezek a negyedek az indiai városok integráns ré-
szeivé váltak. A hálózat bővülésével a kiszolgáló-szolgáltató infrastruktúra és a dolgozói létszám is 
gyarapodott, mely új vasúti központok létesülését eredményezte. Ilyenek: Jamalpur (Dzsamalpur) 
Bihar államban, Waltair (Velter) Andhra Pradeshben, Bareilly és Meerut Uttar Pradeshben, Nagpur 
Maharashtrában stb.

A XVIII. század második felétől Angliából terjedő ipari forradalom egy évszázad után érte 
csak el a szubkontinenst. Az első gyáripari tevékenység a pamutiparhoz kötődött, Bombayben és 
Ahmedabadban, a jutaiparhoz Calcuttában és a szénbányászathoz a Damodar völgyében. Ugyanak-
kor a textilipar India más részein is megjelent, döntően a pamutipari ágazat. A brit uralom megszi-
lárdulásának idején mindössze két igazi iparvárosa volt Indiának: Kanpur és Jamshedpur. Kanpur a 
bőr- és gyapjúiparra specializálódott, míg az 1907-ben alapított Jamshedpur India fő vas- és acélipa-
ri városa maradt 1947-ig. Az ország ipari fejlődése a függetlenség kivívásáig elég szerény maradt, 
döntően a már meglévő városokba koncentrálódott, melyek közül iparával kiemelkedett Bombay, 
Calcutta és Madras, ám csak az első kettőben fejlesztettek külön ipari övezetet.

Egyidejűleg a XX. század első felében, Indiában a mezőgazdasági népesség aránya emelkedett. 
Míg a lakosság 1911 és 1946 között csaknem 100 millióval nőtt, az iparban foglalkoztatottak száma 
valamelyest csökkent. A mezőgazdaságban a gépesítés és a kemizálás teljes hiányát nem ellensúlyoz-
ta, hogy egyre újabb területeket fogtak öntözés alá. Bár a modern gyáripar expanziója éppen ebben 
az időszakban indult meg, felszívó hatása nem csökkentette a mezőgazdaságra nehezedő nyomást: a 
gyarmati időszak végén a lakosság közel 90%-a élt falun, és 70%-a kizárólag mezőgazdasági munká-
val foglalkozott (BALOGH A. 1979) (1. és 2. táblázat).
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A XX. század első felében a gyár- és kézműiparban foglalkoztatottak csökkenése nem mond 
ellent a modern gyáripar fejlődésének (1. táblázat), mivel ez az apadás a kis- és kézműipari foglalko-
zást űzők számának visszaeséséből adódott. Közben a gyáriparban foglalkoztatottak köre lényege-
sen bővült, a II. világháború idejére hat millióra. Ezt a konjunkturális időszakot jelzi, hogy az I. vi-
lágháború előestéjén India a világ negyedik textilipari hatalma volt. Létrejött a szubkontinenst szén-
nel teljesen ellátó kitermelőipar: 1900-ban 6 millió, 1912-ben 12 millió, 1917-ben 21 millió, 1938-
ban 28 millió tonna szenet bányásztak. Megindult a vas- és acéltermelés. Az 1907-ben Biharban, tel-
jes egészében indiai tőkével létesített Tata Iron Steel Company az 1930-as évek végére évi 800 000 
tonnányi termelésével a világ egyik legnagyobb acélművévé nőtt. Ez az évi indiai szükséglet felét 
elégítette ki. A brit uralom utolsó fél évszázadában a gyáripari termelés a hatszorosára nőtt, ami évi 
4,2%-os bővülést jelentett, viszont a népességnövekedés miatt az egy főre jutó ipari termelési érték 
gyarapodása csak évi 0,4% volt (BALOGH A. 1979). A II. világháború végére India a világ harmadik 
legnagyobb fegyvergyártójává lépett elő, egészében véve pedig a kilencedik legnagyobb ipari hata-
lommá vált (HAJDÚ Z. 2005).

Az indiai brit uralom egyik legfontosabb hozadéka – még ha limitált mértékben is – a városi 
közszolgáltatások bevezetése volt. A vezetékes vízellátás, az elektromos hálózatok kiépítése, a közvi-
lágítás, a szennyvízelvezetés, modern bevásárlóutcák meghonosítása, rekreációs területek (parkok, 
játszóterek, sportpályák, szórakozóhelyek) létesítése, mind az angolok „számlájára írandó”. 1947-
ben India városainak döntő többségében nem volt áramszolgáltatás és a gyenge infrastruktúra a mai 
napig az ország városainak jellemzői közé tartozik. Persze a brit időkben a közszolgáltatások majd-
nem kizárólag a polgári negyedekre és a helyőrségekre korlátozódtak. Az indusok városrészei túl-
nyomórészt a modernizáción kívül rekedtek. Városi testületeket hoztak létre a közszolgáltatások fel-
ügyeletére – a helyi, alulról szerveződő demokrácia érdekében – több városban 1881-től. Ezek ki-
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1. táblázat: India lakossága és az ipari foglalkoztatottak száma

Év India lakossága A gyár- és kézműiparban foglalkoztatottak 
száma

1911 318,2 millió 17,5 millió

1921 318,9 millió 15,7 millió

1931 352,8 millió 15,3 millió

1941 388,9 millió 16,0 millió

1946 404,9 millió 17,0 millió

Forrás: BALOGH A. 1979
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váltképpen a helyi adók beszedését, az úthálózat fenntartását, a hulladékgyűjtést, az emésztőgödrök 
és derítők tisztítását, az alapfokú oktatást és a közegészségügyet felügyelték, irányították. A város-
tervezés nem vált általánossá a gyarmati időkben, mindemellett törvények születtek a slumök körül-
ményeinek javítására Bombayben és más nagyvárosokban a XX. század első két dekádjában.

Az 1800-tól 1947-ig tartó időszak során India számottevő része kívül esett a közvetlen brit 
törvényhozói-igazgatási hatáskörön  (6.  ábra).  1947-ben 548 hercegi állam létezett,  melyek között 
voltak méretükben a brit provinciákkal vetekedők, pl. Hyderabad vagy Mysore (Majszúr). A hercegi 
államokban az urbanizációt befolyásoló közvetlen intézmény az alkirályi képviselet épülete és né-
hány nagyobb városban a helyőrség volt. Hyderabadban, Mysoreban és más nagyobb hercegi váro-
sokban az alkirályi képviselet környezetében lévő településrészek gyorsabban növekedtek, kihasz-
nálva a terület kínálta viszonylagos biztonságot és szabadságot, elkülönülve az önkényúrtól. Ezen 
államok kisvárosai stagnáltak az időszak alatt. Néhány kivételtől eltekintve a hercegi államok gazda-
sági értelemben a perifériát reprezentálták, mely meg is látszott urbanizáltságuk alacsonyabb szint-
jén.
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6. ábra: Az Indiai Birodalom 1931-ben 

Forrás: BARRACLOUGH, G. – STONE, N. 1992 alapján szerk. WILHELM Z.
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A brit időszakban a városok szellemisége az elnyugatiasodás irányába hatott. Közoktatási és 
felsőoktatási intézményeikben a diákok nyugati nyelveket és gondolatokat tanultak. Új, nyugati min-
tákat követő elit született. Öltözködésük, étkezési szokásaik és általános viselkedésmintáik nyugatiak 
voltak. A képzettek a brit igazgatási gépezetben kaptak állásokat és mindenben az angolokat igye-
keztek követni. A veszternizáció mély gyökeret vert Indiában, és talán ez a legjelentősebb társadalmi 
aspektusa a gyarmatosításnak, mivel az új elit elidegenedett a városi és falusi tömegektől. Az urbá-
nus és rurális tér közötti szakadék tovább mélyült, egyúttal – az indiai társadalmi és politikai rend-
szer balszerencséjére – máig él.

ENYEDI GY. (2006) szerint az elmúlt fél évezredben az európai – térszerkezetű, funkcionális és 
társadalmi szervezetű – várostípus világszerte elterjedt, alkalmazkodva a helyi földrajzi adottságok-
hoz. A modern urbanizáció története: az európai város – különböző mélységű – globális elterjedé-
sének története. A fentiekből kitűnik, hogy ez alól India sem kivétel, hiszen az ország négy vezető, 
makroregionális centruma európai alapítású: Mumbai (Bombay), Kolkata (Calcutta), Újdelhi, Chen-
nai (Csennáj – Madras).

6. URBANIZÁCIÓ A FÜGGETLENSÉG KIVÍVÁSA UTÁNI IDŐSZAKBAN

Az indiai  városfejlődés  legfontosabb szakasza  a  függetlenség  kivívása  után  következett.  A 
gyarmati periódus ellentéteként, 1947 után általános érvényű, gyors városnövekedés indult, főleg a 
legalább százezres települések esetében. A független India első, 1951-es cenzusától 2001-ig 4,5-sze-
resére nőtt a városi lakosság, ugyanakkor arányuk alig 1,5-szeresére (2. táblázat). A milliós nagyváro-
sok száma ugyanezen időszak alatt négyről 35-re emelkedett, melyek közül három – Mumbai, Kol-
kata, Delhi – lakossága tízmillió felett van. Persze adódik a kérdés, hogy mely települések számíta-
nak Indiában városnak? Nos, a kritériumok a XX. század elejétől változtak, 1901-ben a helyhatósá-
gokkal, polgári lakóterületekkel, helyőrségekkel, legalább 5.000 lakossal rendelkező települések szá-
mítottak városnak. 1911-ben már a hercegi államok fővárosait is, kivétel nélkül, ide sorolták, ami a 
függetlenség után nyilván okafogyottá vált. 2001-ben az önkormányzatiság intézményrendszerének 
meglétéhez, a férfi munkavállalók minimum 75%-ának nem az agrárszektorbeli tevékenységéhez, a 
legalább 400 fő/km2-es népsűrűséghez kötötték. Elvileg létezik egy népességhatár is, 5.000 fő, de a 
gyakorlatban ez nem működik (3. táblázat), mivel az államok, szövetségi területek számára megenge-
dett – a népszámlálási hatóságokkal való konzultációt követően –, hogy indokolt esetben városként 
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definiáljanak fontos ipari, turisztikai stb. településeket. Ebből következően az indiai városok lélek-
számának abszolút szélsőértékei óriási differenciát mutatnak, hiszen a legkisebb – a Gujarat állam-
beli Vasna Borsad ipari települése – 338 főt számlált 2001-ben, míg Mumbai 16,37 milliót.

1947 után az indiai urbanizáció fontos elemei a következők: 

• a menekültek és településeik zömmel Észak-India urbánus térségeiben;

• új, igazgatási funkciókkal rendelkező városok építése, mint Chandigarh (Csandigár), Bhu-
baneshwar (Bhuvanésvar) és Gandhinagar;

• modern iparvárosok, iparnegyedek alapítása;

• a százezres és milliós települések gyors növekedése;

• a kisvárosok stagnálása, esetenként hanyatlása;

• a slumök erőteljes növekedése a milliós városokban és a város-vidék dichotómia erősö-
dése;

• a várostervezés bevezetése és a kommunális szolgáltatások elterjedése.

Közvetlenül a függetlenség kivívása után, Indiába menekültek tömege érkezett. Két fő iránya, 
vagy forrása volt a migrációnak: a nyugat- és kelet-pakisztáni. A mai Pakisztánból érkezők Delhi – 
az új nemzeti főváros – felé mozogtak, sokan ott leltek menedékre, illetve Punjabban, ide értve nap-
jaink Haryanáját is, de Uttar Pradesh Ny-i vidéke szintén célterületnek számított. A mai Banglades-
ből menekülők Calcuttában és környékén telepedtek le, emellett jórészt Assamban és Tripurában. 
Teljesen új városok épültek a jövevények számára, melyek közül egy Nyugat-Bengálban, öt Uttar 
Pradeshben, négy Punjabban, három Gujaratban és egy Maharashtrában fogadta a rászorulókat. 
Ezen kívül a már meglévő városokban is létrehoztak új negyedeket – szám szerint 19-et, Punjab-
ban, Haryanában és Delhiben – a menekülőknek, ezeket modellvárosoknak nevezték. Ezzel szem-
ben a Kelet-Pakisztánt elhagyók zöme Nyugat-Bengál, Assam és Tripura rurális térségeiben talált új 
otthonra. A menekültek hatása az indiai urbanizációra sokkal jelentősebb az É-i államokban, mint 
az ország többi részén. Érkezésük következményeként jelentősen felduzzadt az É-i nagyvárosok lét-
száma, a metropoliszok azóta sem könyvelhettek el olyan mérvű növekedést, mint 1941 és 1951 kö-
zött (3. táblázat).
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India 1947-es megosztása, majd az államok átszervezése 1956-ban, nyelvi államokat eredmé-
nyezett, néhány esetben megfelelő főváros nélkül. Ezért épültek új székhelyek, központi segítséggel, 
melyek közül a legfigyelemreméltóbb Chandigarh, mely egészen új építészeti megoldásokat hozott 
Indiába.

A függetlenség utáni indiai gazdaságpolitikai berendezkedés sajátja volt a nagymérvű iparosítá-
si program, melynek ellenére, a gazdasági rendszerváltozás idejére még mindig csak a világ tizedik 
ipari országa volt. Mindenesetre a szekunder szektorba történő beruházások komoly nyomot hagy-
tak a városhálózat jellegén. Olyan százezres acélvárosok születtek, mint Bokaro, Rourkela, Durga-
pur, Bhilai Nagar (7. ábra). Más új iparvárosok a petrolkémiára specializálódtak: Haldia, Ankleshwar, 
Barauni, Noonmati. A műtrágyagyártás katalizálta Sindri, Mittrapur, Naya Nangal és Namrup létre-
jöttét. Újdonsült kikötővárosok is épültek, mint Kandla, vagy Paradeep. Alumíniumgyártásuk emel-
te városi rangra Korbát és Ratnagirit. Természetesen az új városok mellett jócskán invesztáltak a 
már meglévő nagyvárosok új iparnegyedeibe is,  ezek száma meghaladja a százat,  melyeken felül 
több mint 500 gyáripari terület működik még a százezres városok peremkerületeiben.
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2. táblázat: Az urbanizáció trendjei Indiában 1901 és 2001 között – SZERK. WILHELM Z.

Év Városok száma
Városi népesség

(ezer fő)
Városi népesség 

aránya (%)
Dekádonkénti nö-

vekedés (%)

1901 1 827 25 851,9 10,84 -

1911 1 815 25 941,6 10,29 0,35

1921 1 949 28 086,2 11,18 8,27

1931 2 072 33 456,0 11,99 19,12

1941 2 250 44 153,3 13,86 31,97

1951 2 843 62 443,7 17,29 41,42

1961 2 365 78 936,6 17,97 26,41

1971 2 590 109 113,9 19,91 38,23

1981 3 378 159 462,5 23,34 46,14

1991 4 689 217 611,0 25,71 36,47

2001 5 161 285 354,9 27,78 31,13

Forrás: Census of  India 2001
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7. ábra: A függetlenség elnyerését követő időszak néhány fontos városa Indiában – szerk. 
WILHELM Z.

Jelmagyarázat: 1= ültetvények városai; 2= kikötővárosok; 3= iparvárosok; 4= államok fővárosai; 
5= menekültvárosok; 6= egyéb városok
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A függetlenség időszakának figyelemreméltó fejleménye a százezres és milliós városok gyorsü-
temű növekedése (8. és 9. ábra). Amíg 1951-ben a városi népesség 45%-a lakott ezeken a települése-
ken, addig 2001-ben már közel kétharmaduk  (3. táblázat).  Lélekszámuk ugyanakkor 6,5-szeresére 
duzzadt. A kategóriába tartozó települések rovatába 1951-ben 76-ot írhattak a számlálóbiztosok, ez-
zel szemben 2001-ben 423-at. Hallatlan mértékben növekedett a milliós városok száma is. Az első 
független népszámláláskor öt ilyen volt, az új évezred elejére viszont már 35 (4. táblázat)!

8. ábra: A különböző városkategóriák népességének változása Indiában –
szerk. WILHELM Z.

Forrás: Census of  India 2001
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Ennek a megdöbbentően gyors növekedésnek az igazi vesztesei a kisvárosi hálózat tagjai, hi-
szen nincs lehetőségük versenyre kelni „nagy testvéreikkel” a munkalehetőségeket, az oktatási intéz-
ményeket, az egészségügyi szolgáltatásokat tekintve. Továbbá a metropoliszok döntően tervezetlen 
és ellenőrizhetetlen gyarapodása rengeteg problémát szült: gyötrő gond a lakáshiány, a közszolgálta-
tások fogyatékossága stb.
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3. táblázat: India városkategóriák szerinti urbánus népessége és arányuk –
 szerk. WILHELM Z.

Városkategória
Népesség ezer főben és a városlakók aránya

1901 1951 1961 1971 1981 1991 2001

I.
100 000 <

6 652
25,89%

27 812
44,87%

40 518
51,72%

61 863
57,15%

95 952
61,34%

140 067
64,91%

176 722
62,31%

II.
50 000 – 99 999

3 011
11,72%

6 109
9,86%

8 659
11,10%

12 108
11,18%

18 195
11,63%

23 629
10,95%

34 098
12,02%

III.
20 000 – 49 999

3 994
15,54%

9 745
15,72%

13 154
16,80%

17 103
15,80%

21 584
13,80%

28 688
13,30%

41 957
14,79%

IV.
10 000 – 19 999

5 281
20,55%

8 412
13,57%

9 934
12,68%

11 861
11,00%

14 543
9,30%

17 074
7,91%

22 307
7,87%

V.
5 000 – 9 999

5 186
20,18%

7 983
12,88%

5 449
6,96%

4 824
4,46%

5 386
3,44%

5 650
2,62%

7 746
2,73%

VI.
< 5 000

1 572
6,12%

1 925
3,11%

629
0,80%

496
0,46%

760
0,49%

663
0,31%

772
0,27%

Összesen 25 696 61 986 78 343 108 255 156 420 215 771 283 602

Forrás: Census of  India 2001
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A metropolizációval párhuzamosan stagnált (a 20 000 és 100 000 közöttiek), illetve sorvadt 
(20 000 lakosnál kevesebb) a kisvárosi hálózat (3. táblázat). A városok száma az 1951-től 2001-ig tar-
tó időszakban 2 844-ről  5 161-re  emelkedett  (5.  táblázat).  Megjegyzendő,  hogy a városok száma 
1951 után csökkent, köszönhetően a közigazgatási változásoknak (pl. a hercegi államok székhelyei-
nek funkcióvesztése) és a városi kritériumok szigorodásának. A városok száma csak az 1981-es nép-
számlálás idejére haladta meg az 1951-es szintet. Egyidejűleg a 20 000 főnél kevesebb lakost számlá-
ló városok összege 2 345-ről, jelentős növekedést elkönyvelve (az időszak közepén még csökkenést 
mutatva: 2 020 db volt ebben a kategóriában), 2 844-re gyarapodott. Mindemellett az urbánus né-
pességen belüli arányuk a közel egyharmados szintről 10,87%-ra zuhant. Ugyanakkor a hivatalos in-
diai területfejlesztés kiemelt szerepet szánt ezeknek a településeknek, ebből következően a rurális 
fejlesztési törekvések sem voltak túlzottan sikeresek…
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4. táblázat: A milliós városok és agglomerációk néhány jellemzője Indiában

Népszám-
lálási év

Milliós 
városok 
száma

Népesség 
(millió fő)

Átlagos né-
pességük 
(millió fő)

A milliós városok, agg-
lomerációk népességé-
nek aránya a városi po-

puláción belül (%)

Dekádonkénti 
népességválto-

zás (%)

1901 1 1,51 1,51 5,84 -

1911 2 2,76 1,38 10,65 82,78

1921 2 3,13 1,56 11,12 13,41

1931 2 3,41 1,70 10,18 8,95

1941 2 5,31 2,65 12,02 55,72

1951 5 11,75 2,35 18,81 121,28

1961 7 18,10 2,59 22,93 54,04

1971 9 27,83 3,09 25,51 53,76

1981 12 42,14 3,51 26,41 51,42

1991 23 70,66 3,07 32,54 67,68

2001 35 107,88 3,08 37,81 52,67

Forrás: KHULLAR, D. R. 2006 alapján szerk. WILHELM Z.
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A nagyvárosok rohamos növekedése számos gond forrásává vált. Ezek közül a legégetőbbnek 
a társadalom szegényebb rétegeinek lakáshoz juttatása bizonyult. Döntő részük munkalehetőséget 
remélve érkezett a már amúgy is óriásira duzzadt településekre. A rendelkezésre álló lakásállomány a 
migránsok számára megfizethetetlen, ezért jelentős számban illegális módon foglaltak lakást, illetve 
települtek le üres köz- vagy magánterületeken. Napjainkra India nagyvárosainak elválaszthatatlan ré-
szét képezik a szörnyű megjelenésű, borzalmas életkörülményeket „biztosító” slumök. Mindemel-
lett a nagyvárosok tervszerűtlenül terjeszkedtek a perifériájukon elhelyezkedő falvak irányába, me-
lyek mára fizikai részükké váltak hasonló kondíciókkal, mint fentebb leírtuk. A „rural-urban fringe” 
minden nagyobb város körül kialakult. A városvezetés számára a legnagyobb feladat a slumok és a 
fringe falvainak kommunális ellátása, hiszen az ott lakók sem fizetni nem tudnak ezekért, sem adó-
jukkal nem segítik elő kiépítésüket (WILHELM Z. –TRÓCSÁNYI A. 1996). Másrészről milyen erkölcsi, 
vagy  jogi  alappal  lehet  törvénytelenül  elfoglalt  területek  lakóinak  közszolgáltatásokat  nyújtani? 
Ugyanakkor jelentős politikai nyomás nehezedik az önkormányzatokra a – legalább részbeni – lega-
lizálás érdekében. Mindebből érzékelhető, hogy a mai India urbanizációs problémáinak egyik – ha 
nem a – legfontosabb kérdése a nyomornegyedek ügye.
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5. táblázat: Az indiai városállomány néhány jellemzője 2001-ben – szerk. WILHELM Z.

Városkategória
Városok 
száma

Népességük 
(millió fő)

Arányuk a városi 
népességből (%)

A népességnövekedés 
aránya, 1991-2001

I. 100 000 < 423 172,04 61,48 23,12

II. 50 000 – 99 999 498 34,43 12,30 43,45

III.20 000 – 49 999 1 386 41,97 15,00 46,19

IV.10 000 – 19 999 1 560 22,60 8,08 32,94

V. 5 000 – 9 999 1 057 7,98 2,85 41,49

VI < 5 000 227 0,80 0,29 21,21

Összesen 5 161 285,35 100,00 31,13

Forrás: Census of  India 2001
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9. ábra: Milliós városok Indiában, 2001-ben – szerk. WILHELM Z.

Jelmagyarázat: 1= 10 millió lakosnál több; 2= 5-10 millió lakos; 3= 3-5 millió lakos; 4= 2-3 
millió lakos; 5= 1-2 millió lakos
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A városlakók arányának államonkénti és szövetségi területenkénti képe meglehetősen hetero-
gén. Ha nem vesszük figyelembe a tulajdonképpen majdnem tisztán városi tértípusokból álló szö-
vetségi területeket (pl. Delhi, Chandigarh, Pondicherry), akkor az Indiában található nagyobb köz-
igazgatási elemek egyike sem éri  el az 50%-os urbanizációs szintet  (6.  táblázat).  Mindemellett az 
olyan óriási közigazgatási területek, mint amilyenek az indiai államok (az EU-25 országai közül Spa-
nyolország vagy Lengyelország felel meg egy átlagos lakosságú indiai államnak), illetve a megaváro-
sok szubkontinensen fekvő képviselőinek adminisztratív hovatartozása alapvetően módosíthatja a 
statisztikai és vele együtt a térképi felvételt. Ha Delhi nem szövetségi területként szerepelne, akkor 
Uttar  Pradesh  állam  városlakóinak  aránya  a  20,78%-os  szintnél  közel  6%-kal  lenne  magasabb 
(26,44%), de a fővárossal szintén határos Haryana államhoz csatlakoztatása esetén máris India leg-
urbanizáltabb egysége jönne létre, hiszen az állam lakosságának hirtelenjében 55,71%-a városlakóvá 
válna. A dolog fordítva is működik, ugyanis Mumbai (Bombay) és Kolkata (Calcutta) nem szövetsé-
gi  területek,  így  Maharashtra  és  Nyugat-Bengál  államok statisztikai  adataiban jelennek  meg.  Ha 
Mumbait kiszakítanák Maharashrából, akkor az állam urbánus népessége 42,42%-ról 30,72%-ra ol-
vadna. Még drasztikusabb lenne a változás, ha Kolkata kapna szövetségi területi besorolást, mert 
ebben az esetben Nyugat-Bengál 27,97%-os urbanizációs szintje 13,75%-ra zuhanna  (6. táblázat). 
Mindebből következik, hogy India jelenlegi urbanizációs jellemzőinek vizsgálatát nem célszerű az 
államok szintjén folytatni.

Mindenesetre az a „makroadatok” mögül is kiviláglik, hogy az egyes államok, szövetségi terü-
letek urbanizációs foka és gazdasági teljesítményük összefüggést mutat (6. és 8. táblázat). Mint láttuk, 
az egyes közigazgatási egységek városi lakosságának magasabb aránya azt feltételezi, hogy ott a met-
ropolizáció mértéke is nagy, ezért az értékteremtő-képességük is jobb ezen államoknak, központi 
igazgatású területeknek.

6. táblázat: A városi népesség megoszlása Indiában, 2001-ben – szerk. WILHELM Z.

Állam/Szövetségi Terület Népesség Városi népesség
Városlakók 
aránya (%)

1. Goa 1 347 668 670 577 49,76
2. Mizoram 888 573 441 006 49,63
3. Tamil Nadu 62 405 679 27 483 998 44,04
4. Maharashtra 96 878 627 41 100 980 42,42
5. Gujarat 50 671 017 18 930 250 37,36
6. Karnataka 52 850 562 17 961 529 33,98
7. Punjab 24 358 999 8 262 511 33,92
8. Haryana 21 144 564 6 115 304 28,92
9. West Bengal 80 176 197 22 427 251 27,97
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10. Andhra Pradesh 76 210 007 20 808 940 27,30
11. Madhya Pradesh 60 348 023 15 967 145 26,46
12. Kerala 31 841 374 8 266 925 25,96
13. Uttaranchal 8 489 349 2 179 074 25,67
14. Manipur 2 293 896 575 968 25,11
15. Jammu & Kashmir 10 143 700 2 516 638 24,81
16. Rajasthan 56 507 188 13 214 375 23,38
17. Jharkhand 26 945 829 5 993 741 22,24
18. Uttar Pradesh 166 197 921 34 539 582 20,78
19. Arunachal Pradesh 1 097 968 227 881 20,75
20. Chhattisgarh 20 833 803 4 185 747 20,09
21. Meghalaya 2 318 822 454 111 19,58
22. Nagaland 1 990 036 342 787 17,23
23. Tripura 3 199 203 545 750 17,06
24. Orissa 36 804 660 5 517 238 14,99
25. Assam 26 655 528 3 439 240 12,90
26. Sikkim 540 851 59 870 11,07
27. Bihar 82 998 509 8 681 800 10,46
28. Himachal Pradesh 6 077 900 595 581 9,79
Államok összesen 1 012 216 453 271 505 799 26,82
1. Delhi 13 850 507 12 905 780 93,18
2. Chandigarh 900 635 808 515 89,77
3. Pondicherry 974 345 648 619 66,57
4. Lakshadweep 60 650 26 967 44,46
5. Daman & Diu 158 204 57 348 36,25
6. Andaman & Nicobar Islands 356 152 116 198 32,63
7. Dadra & Nagar Haveli 220 497 50 463 22,89
Szövetségi Területek összesen 16 520 990 14 613 890 88,46
India összesen 1 028 737 443 286 119 689 27,81

Forrás: Census of  India 2001

A XXI. század elejére, az emberiség történelme során először, a városlakók többségbe kerül-
tek. A Föld 6,2 milliárd lakosából 3,2 milliárdan élnek városokban. A valódi jelentőséget azonban 
nem ez a számszerű többség adja, hanem a városok, nevezetesen a globális nagyvárosok kiemelkedő 
gazdasági, irányító, hatalmi és társadalomszervező szerepe. A világ gyors városnövekedése magyará-
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zatának kulcsa a fejlődő és emelkedő országok urbanizációjában is keresendő. 1950-ben a Föld ti-
zenöt legnépesebb városa közül tizenkettő volt fejlett országokban és csak három ékelődött közéjük 
a világ két legnépesebb országából. 2000-re az európai nagyvárosok eltűntek a listáról és csak négy 
város képviseli az Európán kívüli fejlett világot (7. táblázat). Az ipari forradalom után kibontakozott 
modern  városfejlődés  a  közelmúltig  egyértelműen  összekapcsolódott  a  gazdasági  fejlettséggel 
(ENYEDI GY. 2006).

Az ezredforduló tizenöt legnagyobb városának listáján három indiait találunk, ugyanakkor az 
ország népessége nagyjából 1/6-a a világénak, városlakóinak aránya kevesebb, mint tizede a Föld 
városi népességének. India urbánus lakossága 27,78%-ot tesz ki, így jelentősen elmarad planétánk 
nagyrégióinak szintjétől. Egyszersmind a dél-ázsiai állam városi lélekszáma a harmadik legnagyobb 
a világon és több mint 12.000, ötezer lakost meghaladó településeivel monumentális városi jellegű 
infrastruktúra gazdája.

7. táblázat: A Föld tizenöt legnépesebb városa 1950-ben és 2000-ben (millió lakos)15

1950 2000
1. New York 12,3 1. Tokió 26,4

2. London 8,7 2. Mexikóváros 18,0

3. Tokió 6,9 3. Sao Paulo 17,9

4. Párizs 5,4 4. New York 16,7

5. Moszkva 5,4 5. Mumbai (Bombay) 16,1

6. Sanghaj 5,3 6. Los Angeles 13,2

7. Ruhr-É-Rajna városegyüttes 5,3 7. Kalkutta 13,1

8. Buenos Aires 5,0 8. Sanghaj 12,9

9. Chicago 4,9 9. Dakka 12,5

10. Kalkutta 4,4 10. Újdelhi 12,4

11. Oszaka 4,1 11. Buenos Aires 12,0

12. Los Angeles 4,0 12. Jakarta 11,0

13. Peking 3,9 13. Oszaka 11,0

14. Milánó 3,6 14. Peking 10,8

15. Berlin 3,3 15. Rio de Janeiro 10,7

Forrás: ENYEDI GY. 2006
15 Az adatok a városi agglomerációkra, városrégiókra vonatkoznak, amelyek meghatározása országonként 
különböző.
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8. táblázat: A gazdasági teljesítmény néhány mutatója Indiában, 2004-ben – szerk. WILHELM 
Z.

Állam/Szövetségi Terület Népesség
GDP (millió in-

diai rúpia)
GDP/fő 

(indiai rúpia)
1. Goa 1 347 668 96 570 71 657
2. Haryana 21 144 564 830 030 39 255
3. Punjab 24 358 999 883 510 36 270
4. Maharashtra 96 878 627 3 331 450 34 388
5. Himachal Pradesh 6 077 900 200 930 33 059
6. Gujarat 50 671 017 1 673 560 33 028
7. Kerala 31 841 374 1 055 310 31 572
8. Tamil Nadu 62 405 679 1 889 210 30 273
9. Sikkim 540 851 15 310 28 307
10. Andhra Pradesh 76 210 007 2 025 750 26 581
11. Karnataka 52 850 562 1 324 980 25 070
12. Mizoram 888 573 21 930 24 680
13. Nagaland 1 990 036 47 490 23 864
14. West Bengal 80 176 197 1 897 280 23 664
15. Meghalaya 2 318 822 52 630 22 697
16. Tripura 3 199 203 66 010 20 633
17. Arunachal Pradesh 1 097 968 22 620 20 602
18. Jammu & Kashmir 10 143 700 207 730 20 479
19. Uttaranchal 8 489 349 169 220 19 933
20. Rajasthan 56 507 188 1 087 340 19 243
21. Chhattisgarh 20 833 803 385 490 18 503
22. Madhya Pradesh 60 348 023 1 079 260 17 884
23. Manipur 2 293 896 40 620 17 708
24. Assam 26 655 528 435 300 16 331
25. Jharkhand 26 945 829 436 870 16 213
26. Orissa 36 804 660 576 380 15 661
27. Uttar Pradesh 166 197 921 2 356 780 14 181
28. Bihar 82 998 509 627 920 7 565
Államok összesen 1 012 216 453 815 624 22 562
1. Chandigarh 900 635 73 060 81 121
2. Pondicherry 974 345 64 570 66 270
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3. Delhi 13 850 507 838 250 60 521
4. Andaman & Nicobar Islands 356 152 11 330 31 812
5. Daman & Diu 158 204 5 028 31 782
6. Dadra & Nagar Haveli 220 497 7 001 31 751
7. Lakshadweep 60 650 1 909 31 476
Szövetségi Területek összesen 16 520 990 143 021 60 599
India összesen 1 028 737 443 28 304 650 27 514

Forrás: Census of  India 2001 és 
http://en.wikipedia.org/wiki/States_of_India_by_size_of_economy#fn_1_back

7. Összefoglalás

Az indiai urbanizáció történetét vizsgálva öt alapvető periódust különíthetünk el:

1. Prehisztorikus periódus, i.e. 2400 – i.e. 600;

1.a. Az Indus Civilizáció virágkora, i.e. 2400 – i.e. 1900;

1.b. Az Indus Civilizáció hanyatlása, i.e. 1900 – i.e. 1700;

1.c. A civilizációs fúzió időszaka, i.e. 1700 – i.e. 600;

2. Korai történelmi időszak, i.e. 600 – i.sz. 600;

2.a. Átmeneti időszak, 500-600;

3. Az indiai középkor szakasza, 600 – 1800 (a mogul korral együtt 1526-1800); 

4. A brit éra, 1800 – 1947;

5. A függetlenség kivívása utáni időszak, 1947 után.

A prehisztorikus periódus az Indus Civilizáció vagy Harappa Kultúra városiasodását öleli fel. 
Ekkor az urbanizáció kulturális alapokon szerveződött, nagyfokú uniformitást eredményezve mind 
a városi struktúrák megjelenésében, mind a társadalomban és az általa létrehozott kulturális javak-
ban. A korai történelmi időszak tovább korszakolható a jelentős mennyiségű írott forrás alapján. Az 
Észak-Indiát elözönlő, döntően mezőgazdaságból élő, a későbbiek során a hindu vallást megalapo-
zó árják rurális értékeket helyeztek a társadalmi-gazdasági élet fókuszába, mely a vallási reformmoz-
galmakkal (buddhizmus, dzsainizmus) lazult. A városok kulcsszerepet játszottak az egalitárius árja 
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társadalom átalakulásában, a társadalmi hierarchia létrejöttében. Kifejezett volt az uralkodó és a ks-
hatriyák hatalomba kerülése, térnyerése. Ez leginkább a kshatriyák brahminok fölé kerekedésében 
mutatkozott meg. A korai védikus időkben a brahminoknak, akik a tömegek feletti befolyásukat ha-
talmuk misztikus-vallási eredetének köszönhették, kiemelkedő szerepük volt. A városok felemelke-
désével a kshatriyák szekuláris hatalma erősödött meg olyannyira, hogy a brahminok által képviselt 
vallás léte kérdőjeleződött meg az urbanizáció során. Ugyanakkor a vas használatának elterjedése 
alapozta meg a hosszú ideig rurális árják városépítkezéseit. A janapadák és a királyságok szaporodá-
sával az urbanizáció megélénkült. A városok növekedtek számukban, méretükben, belső struktúrá-
juk gazdagodott, funkcióik sokrétűbbé váltak. A város és környéke kapcsolatrendszere szintén je-
lentősen átalakult. A Maurya időszakban tehát az urbanizáció motorját a politikai változások hajtot-
ták. Majd É-on a Gupta időszakban megkezdődött az urbánus központok hanyatlása, az V. század-
ban, mely a következő évszázadok során is folytatódott, a nagy birodalmak politikai dezintegrációjá-
val és az ingatag dinasztikus hatalmak térnyerésével párhuzamosan. Az É-i, labilis politikai tértől vi-
szonylag jól elszigetelt, kulturálisan is részben különálló D-en, ugyanakkor az i.e. V. századtól, szinte 
zavartalan városfejlődés zajlott. Az É-on lejátszódó politikai dezintegráció teret engedett a mai Af-
ganisztán vidékéről érkező hódítóknak, akik a kezdeti rombolás után új lendületet adtak a városia-
sodásnak és városodásnak. Ez az időszak jelentős kulturális elmozdulást jelez az ind urbanizáció ad-
digi trendjét illetően. A városképben új elemek jelennek meg: mecsetek, erődök, paloták éreztetik az 
arab, közép-ázsiai és perzsa kulturális, művészeti tradíciókat, értékeket. Korábban a Maurya időszak 
városait is érték – főleg görög és perzsa – külső hatások, jobbára művészeti és tudományos téren, 
de ezek beolvadtak a „bennszülött” kultúrába. Ugyanúgy, mint az idegenek, akiket az itt talált társa-
dalom integrált a varna rendszerbe. Ugyanakkor a muszlim inváziót követően ez nem történt meg. 
A kulturális nyomás ebben az időben másképpen jelentkezett és a társadalmat alapvetően két részre 
osztotta: muszlimokra és nem muszlimokra. Ez természetesen rányomta bélyegét a városszerkezet-
re is, melyek jórészt az iszlámot követték, míg a falvak a korábbi vallási hagyományok szerint éltek. 
Egy új muzulmán városi kultúra alakult ki, csúcsán az uralkodóval, a nemesekkel és a hadsereggel. 
Mindezért az indiai hindu-muzulmán ellentét nem csak vallási, de települési kérdés is egyben. A 
Mughal  periódus  idején jelentős  városi  revitalizáció,  illetve  újak  alapítása  zajlott  Észak-  és  Kö-
zép-Indiában. A britek megjelenésével, a tőkés gazdasági viszonyok kialakulásával, a városfejlődés 
gazdasági alapokra helyeződött, mindemellett új várostípusok, városi struktúrák is életképesnek bi-
zonyultak. Mindenesetre a mai négy nagy makroregionális centrum is brit alapítású. A függetlenség 
kivívását követően városrobbanásról beszélhetünk Indiában, nem csak a városok számát és lélek-
számát tekintve, de funkcionális értelemben is. Új alapítású ipari és közigazgatási funkciókkal felru-
házott városok születtek. A helyi viszonyok között, de bizonyos szempontból a globális színtéren is 
versenyképesnek számító városok közül a milliós lélekszámot elérők különösen sikeresek. Ugyanak-
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kor ez utóbbiakban, a rurális terekből érkezők nyomornegyedei egyre inkább hozzátartoznak a vá-
rosképhez. E legújabb kori urbanizációs folyamatot, csakúgy, mint a brit érában lezajlottat, a gazda-
sági processzusok hajtják.

8. SUMMARY

When we study the urban history of  India, we can find five periods as follows:

1. The prehistoric period, 2400 to 600 BC;

1.a. Golden age of  the Harappan civilization, 2400 to 1900 BC;

1.b. Decline of  the Harappan civilization, 1900 to 1700 BC;

1.c. Combination of  civilizations, 1700 to 600 BC;

2. The early historical period, 600 BC to AD 600;

2.a. Transition period, 500 to 600;

3. The medieval period AD 600 – 1800 (including the Mughal period – 1526-1800);

4. The British period 1800-1947;

5. The post-Independence period, after 1947.

The first phase of  urbanization in the Indus valley is associated with the Harappan civilization 
dating back to 2400 BC. The cities of  this civilization flourished over a period of  more than 500 
years. The urban process based on the cultural features in that time, urbanization was synonymous 
with the origin and rise of  civilization itself. In the early historical period, urbanization took place 
in the middle Ganges plains and in the southern part of  the subcontinent, while the areas in bet-
ween had no known cities. In this period urbanization was tightly related to the rise and fall of  
kingdoms, dynasties and empires, and thus in effect urbanization during this period – to the British 
period – was essentially a political process. From the British period to the recent times urbanization 
has been associated with industrialization and economic development.
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INTERJÚ DR. KŐSZEGFALVI GYÖRGY PROFESSZOR ÚRRAL

SZEBÉNYI ANITA1 - SZABÓ ANDRÁS2

2007. ÁPRILIS

Itt ülünk a Magyar Tudományos Akadémia egyik impozáns termében, ahol szeretettel köszöntöm Dr. Kő-
szegfalvi György Professzor Urat. A beszélgetést azzal kezdhetnénk, hogy meséljen Professzor Úr a gyermekkorá-
ról, a családjáról, milyen körülmények között nőtt fel?

1932. április 20-án születtem Újpesten, édesapám a MÁV-nál dolgozott mozdonyszerelő gép-
lakatosként. Egyetlen gyermek voltam, ugyanis előttem volt egy kislány, aki vele született gyengeség 
következtében egy évvel születésem előtt meghalt. 1935-től éltünk Rákospalotán, a MÁV-nak volt 
egy nagyon szép lakótelepe. 1938-ban kerültem Rákospalotán az akkori Állami Elemi Népiskola el-
ső osztályába, itt végeztem négy osztályt 1938 és 1942 között. 

1942-ben szüleim választás  elé kerültek,  hogy hova menjek tovább, polgári  iskolába, netán 
folytassam az Állami Elemi Népiskolában tanulmányaimat, vagy pedig gimnáziumban. Szerényte-
lenség, amit mondok, nagyon szerettem tanulni, nagyon jó tanuló voltam. Evangélikus család révén 
az evangélikus egyházhoz kötődünk, a hitoktató lelkész azt tanácsolta, hogy mindenképpen a Fasori 
Evangélikus Gimnáziumba kerüljek. Az iskola az akkori Magyarország egyik legjobb gimnáziuma 
volt, és tudomásom szerint ma is nagyon jó. Tehát 1942-ben a fasori gimnáziumba kerültem. Olyan 
kiváló ember volt az osztályfőnököm – ma is ismert –, mint dr. Vermes Miklós, aki a fizikai tudo-
mányok területén, a fizikában nagyon sokat alkotott, a legkiválóbb fizikatanárok egyike volt, nagyon 
hosszú öregségében is még aktív fizikatanárként működött a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban. 
1942 és 1950 között tanultam a fasori gimnáziumban, csodálatos diákévek voltak, nagyon sok isme-
retet adott. Talán ma el sem hihető a fiatalabb nemzedék számára, hogy három idegen nyelvet taní-
tottak: latint, angolt és németet. Úgy megtanították a tanárok, hogy – bár akkor még a mai korszerű 
technika ismeretlen volt, de a szorgalomnak, az odafigyelésnek köszönhetően – lényegében közép-
szinten bírtuk mind a három nyelvet az érettségi alkalmával.

Hogyan teltek Professzor Úr egyetemi évei?

1Doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet. Pécs, Ifjúság útja 6.
7624. szebenyi@gamma.ttk.pte.hu
2Doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet. Pécs, Ifjúság útja 6.
7624. szaandr@gamma.ttk.pte.hu
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Bár 1950-ben viszonylag kedvezőek voltak az egyetemi oktatás feltételei Magyarországon, szü-
leim (apám beteg ember volt, korán meghalt) jelezték felém, hogy egyetemi oktatásom költségeit 
nem tudják vállalni, próbáljak meg a saját lábamon állni. A legjobb lenne, ha valahova külföldre 
mennék, külföldön végezném el az egyetemet. Akkor is voltak pályázatok. Tanárom, Vermes Miklós 
hívta fel a figyelmem rá, így pályáztam a Szovjetunióba, és kerültem Ukrajnába, Kijevbe, a Kijevi 
Építőipari Műszaki Egyetemre. Ez nagyon jó dolog volt. Egyrészt, önmagában Kijev egy nagyon 
szép,  zölddel  gazdagon ellátott,  dimbes-dombos  terepen kialakult  város.  Akkor  nem volt  olyan 
nagy, mint most, több mint 3 millió lakosa lett mára, azokban az években még az egymilliós lakos-
ságot sem érte el. Otthonos volt az élet, nagyon kedves, kellemes város volt. A második dolog: hiá-
ba tartozott Ukrajna akkor a nagy szövetség keretei közé, még nem volt annyira érezhető az az erős 
politikai nyomás, talán még az erőszak sem 1950-ben, mint mondjuk – más ösztöndíjas társaink 
mesélték – Moszkvában, Leningrádban, vagy az akkori szovjet Oroszország területén érezhető volt. 
Nagyon kedves emberek közé kerültem, többségükben ukránok, akik nagyon barátian, nagyon ked-
vesen támogattak és a tanárok is szerettek. Én mindenkor nagyon szorgalmas gyerek voltam, igye-
keztem tanulni, mindent elsajátítani, s úgy látszik, az olyan adottság volt, egy olyan sajátossága ma-
gatartásomnak, amely megnyerte a tanáraimat, a diákoknak a szeretetét, tiszteletét. 1950 és 1955 kö-
zött öt évet Kijevben úgy töltöttem el, hogy egyetlen egy összezördülésem, netán veszekedésem, 
vagy valami konfliktushelyzetem sem diáktársaimmal, sem egyetemi tanáraimmal nem fordult elő. 
Vörösdiplomával végeztem, amely akkor azt jelentette, hogy minden tárgyból,  amiből letettem a 
vizsgát – évfolyamtervek nagy tömege, különböző városrendezési terveket, elképzeléseket kellett ki-
dolgozunk –, ezek mind jelesre, kitűnőre sikerültek, és így a legjobb minősítéssel és legjobb diplo-
maeredménnyel kerültem haza Magyarországra 1955-ben.

1955 számomra nehéz év volt. Előtte egy évvel, 1954-ben súlyos betegségben elhunyt az édes-
apám.  Mozdonyt  próbáltak  ki  1952-53-ban,  nagyon nehéz  év volt,  kegyetlen  viszonyok között, 
rosszul lett a mozdonyon, összeesett, agyvérzést kapott, az első rohamból úgy ahogy kigyógyítot-
ták, a második sajnos elvitte. Özvegy anyámat találtam itthon, nehéz, bizonytalan helyzetet. 

A szakmai pályafutása hogyan alakult? Melyek voltak a fontosabb állomások?

Én mindenáron tanítani szerettem volna, ez volt életem álma, sajnos ezt 1955-ben nem tud-
tam megvalósítani. Jelentkeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Városrendezési Tanszékére, hogy 
ott szeretnék munkát vállalni. Közölték velem, hogy bizonyára mivel öt évet külföldön töltött, elfe-
lejtette a magyar nyelvet, rosszul beszél magyarul, és ez rossz hatást gyakorolna a hallgatókra, ha 
Ön nem tudná magyarul kifejezni magát. Ez egy kicsit nevetséges dolog volt. Aztán később rájöt-
tem, hogy – elnézést a kifejezésért –, egy maffiarendszer működött, senkit sem engedtek oda be. 
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Tulajdonképpen én humán szakon végeztem a gimnáziumban, és mindig kitűntem az önképzőkör-
ben is,  jó magyaros megfogalmazásaimmal,  előadásaimmal,  költők munkáinak elemzésével,  tehát 
ilyen vád aligha fogalmazódhatott meg.

Így jutottam el a Városépítési Tudományos Vállalathoz, melyből aztán később a Városépítési 
Tudományos Intézet lett, és itt kezdtem pályafutásomat. Itt is nagyon kedves, jó kollégák közé ke-
rültem, elég hamar beilleszkedtem a kollektívába.  Kölcsönösen megkedveltük egymást,  és ahogy 
szoktam mondani, „gyalogos parasztként” kezdtem a munkát. Ez azt jelentette, hogy gyalogosan, 
községrendezési, településrendezési terveket készítettünk helyszíneléssel, úttalan utakon jártuk be a 
települést. Az első tervet Pusztaszabolcsra készítettem. Nagyon megszerettek az ottani emberek, és 
emlékszem, amikor a tervet nekik bemutattam, a vasútállomás melletti művelődési otthon zsúfolásig 
megtelt, és örültem annak, hogy egyet tudtam érteni az egyszerű emberekkel, el tudtam magyarázni, 
hogy mit szeretnék ennek a településnek adni, hogyan alakuljon a település jövője. Ezt a munkát 
folytattam 1955 után is. 1956-ban sokat vívódtam azon, hogy elmenjek-e az országból, vagy marad-
jak? Itthon maradtam. Ez nem frázis részemről, de tisztelem, szeretem ezt a népet, kötődök hozzá. 
Most itt szeretnék szólni a feleségemről. 1955-ben, amikor elvégeztem az egyetemet, házasságot kö-
töttem egyik diáktársammal, ukrán származású hölggyel, aki az épületgépészet szakágban végzett, 
épületgépész-mérnök lett. Ilyen tevékenységet folytatott élete során, és együtt jöttünk Magyaror-
szágra, kezdtük el a munkánkat itthon, elég nehéz anyagi és egyéb körülmények között.

Az 1955-60 közötti években városrendezési terveket készítettem. Megfordultam Mogyoródon, 
Gödöllőn, dolgoztam Sátoraljaújhelyen, készítettem Ózdra rendezési tervet. Majd sokáig kitüntetett 
feladatom volt a nagybátonyi új bányaváros rendezési tervének elkészítése. 

1958-ban egy csodálatos feladatot kaptam, a kecskeméti tanyavilágnak a bejárását, a kecskemé-
ti tanyavilággal való ismerkedést. Úgy szervezte meg az akkori városi tanács, hogy lovaskocsit bizto-
sított számunkra, és ezzel jártam be a hatalmas kiterjedésű tanyavilágot. Az volt a feladat, hogy úgy-
nevezett tanyaközpontokat jelöljünk ki. Közülük kettőn – például a Budai útnál, ha jövünk az 5-ös 
úton Budapest felől Kecskemétre – önálló szövetkezeti lakótelepek is készültek. A termelőszövetke-
zetek gazdagok voltak, és megfelelő alapokkal rendelkeztek ahhoz, hogy ilyen építkezéseket tudja-
nak folytatni. Ez egy egyéves munka volt, egy évig foglalkoztam Kecskeméttel, hihetetlen sok él-
ményt, ismeretanyagot adott.

1959-ben pedig Dunaújvárosnak a vonzáskörzetével, annak alakulásával, érvényesülésével fog-
lalkoztam.

1959-ben nálunk Magyarországon megjelent egy új tervfajta, a regionális tervezés, és ekkor a 
vállalatvezetés – akkor még vállalat voltunk – arra gondolt, hogy a várostervezésről lépjek egy másik 
szintre, a regionális tervezés szintjére. 1960-63 között, megszervezve a regionális tervezés műhelyét 
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– ennek voltam az első vezetője – különböző regionális terveket készítettünk az országban. Többek 
között  tanulmányoztuk  az  ország  egészének  településrendszerét,  milyen  tendenciák  figyelhetők 
meg, milyen fejlesztési célokat lehet megfogalmazni. 

1963-ban az akkori építésügyi miniszter kijelölt, hogy utazzam külföldre, Berlinbe. A szocialis-
ta országoknak volt ott egy irodája, amely a városrendezés, regionális tervezés, településtudományi 
kutatások európai szocialista országokban folyó koordinálását, ösztönzését tűzte ki célul. Ismerve 
az orosz nyelvet, jól beszélve németül, semmi gondom nem volt. Így 1963-66 között Berlinben, a 
Német Demokratikus Köztársaság fővárosában éltem. Ennek megvoltak az előnyei és hátrányai is. 
Előnye volt, hogy nagy nemzetközi kitekintést adott számomra, megismertem a németek rendszere-
tetét, pontosságát, precízségét, lelkiismeretességét a munka vonatkozásában, és nagyon sok tapasz-
talattal gazdagodva 1966-ban visszatértem a VÁTI-ba.

Közben 1966-ban – korábban levelező aspiráns voltam – megvédtem kandidátusi értekezése-
met az ipari körzetek regionális tervezése-rendezése témakörében. 

1966-tól 1969-ig a VÁTI-ban voltam irodavezető, a regionális tervezés területén működtem.
Egy kisebb időre elhagytam a VÁTI-t, szerettem volna modernebb technikákat, például a szá-

mítástechnika  alkalmazását  a  területi-regionális  várostervezésben  megismerni,  szerettem volna  a 
munka gyakorlatával megismerkedni. Így nem egészen 3 évre, 2 évre és 7 hónapra átkerültem az 
Építésgazdasági és Szervezési  Intézetbe, mely kissé távol állt az én szakterületemtől, de azok az 
alapvető ismeretek, melyeket a számítástechnikában, a munkaszervezésben, az organizáció területén 
szereztem, a későbbiekben hasznos volt.

1970-ben az akkori állampárt politikai bizottsága határozatot fogadott el a területfejlesztésről, 
területi politikáról. Ez volt az első területfejlesztési irányelv Magyarországon, és az a megtiszteltetés 
ért, hogy felkértek abba a bizottságba, amely a kormány felé az irányelvek megfogalmazásával fog-
lalkozott. Ezt javára írom az akkori politikának, mert azért a szakembereket becsülték, a szakmai tu-
dást figyelembe vették. Ennek köszönhetően több társammal együtt az első területfejlesztési irány-
elvek – melyeket a kormány 1971. márciusi határozatában elfogadott – kidolgozásában részt vettem. 

1972-ben hivatott a területfejlesztési osztály vezetője, Romány Pál – egy ideig mezőgazdasági 
miniszter volt, ma tanár a gödöllői egyetemen – az ún. „fehér házba”, mely a mai képviselőháznak 
elődje  volt.  Mondta,  hogy  ha  már  kidolgoztad  a  területfejlesztési  irányelveket  más  kollégákkal 
együtt, vegyél részt annak gyakorlati megvalósításában is, a VÁTI keretében, de önálló irodát ho-
zunk létre az ipartelepítés, a szervezett ipari telephely forgalmazás munkájának elvégzésére. Teljesen 
újonnan kellett megszerveznem az irodát fiatal kolleginákból, kollégákból. 1972 és 75 között láttam 
el ezt a feladatot. Ekkor nagyon szoros kapcsolatba kerültem az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
földrajzi karával, tanszékeivel, mert az új munkatársak többsége geográfus volt, geográfus-matema-
tikus, vagy geográfus és valamilyen idegen nyelvvel rendelkezett. Már 3-4 évi együttműködés után 
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egyszer egy előadást tartottam az akadémián, ahol úgy konferáltak be, hogy jeles ismerője a föld-
rajztudománynak, geográfus. Ez nagy megtiszteltetés volt, mert az én diplomámban a városrende-
zés, várostervezés cím szerepelt. 

Volt ütközésem a politikával. Olyan értelemben, hogy ha például egy-egy ipari üzem telepíté-
sére javasoltuk Heves megyét, akkor biztos, hogy két nap múlva jelentkezett Szolnok megye. Bebi-
zonyították, hogy Heves megye alkalmatlan, és ők mennyivel alkalmasabbak ennek az üzemnek a 
fogadására. Ha nem sikerült a megyékkel megegyezni, mindig a miniszterekhez fordultak, közvetle-
nül az építésügyi-városfejlesztési miniszterhez, és akkor megtanultam az érdekérvényesítést – ez ak-
kor ismeretlen fogalom volt –, hogyan kell ezt alkalmazni, végezni.

1975-ben a VÁTI átalakult, intézet lett, és nagy szerepet, figyelmet fordított a tudományos ku-
tatásokra. Elhatározták, hogy önálló tudományos igazgató-helyettesi tisztséget hoznak létre. Erre 
engem neveztek ki azzal, hogy közben 1976-ban, viszonylag fiatalon megvédtem akadémiai doktori 
címemet, tudományok doktora lettem a településfejlesztés- infrastruktúrafejlesztés összefüggései-
nek témaköréből.

1975-től 1992-ig tudományos igazgató-helyettesként dolgoztam a VÁTI-ban, nagyon nehéz 
körülmények között anyagilag is, a politika is akkor már érlelődött, és tulajdonképpen a 80-as évek 
már mintegy előkészülete volt a rendszerváltásnak, mindannak, ami bekövetkezett 1990-ben Ma-
gyarországon. 1982-ben súlyosan megbetegedtem, vesefájdalmaim voltak, vesekövet távolítottak el. 
Sokáig tartott felgyógyulásom, mely kollégáimat, barátaimat is nagyon megviselte, nem csak felesé-
gemet. Úgy határoztak, hogy inkább teljes egészében a tudománnyal foglalkozzam, kevésbé a terve-
zéssel, hiszen a regionális tervezés állandó vidéki mozgást igényelt stb. Ekkor indultak el úgyneve-
zett kiemelt kutatási programok, amelyeket a minisztertanács vezényelt, ennek előnye az volt, hogy 
biztosították a pénzt, amire szükségünk volt. Két ilyen kormányszinten jóváhagyott, kiemelt, közép-
távúnak nevezett kutatási programot vezényeltem, mindkét alkalommal Enyedi Professzor Úr volt a 
kutatási program elnöki tanácsának vezetője, és közvetlenül mellette, mint a kutatási iroda vezetője, 
a VÁTI tudományos igazgató-helyettese cselekedtem.  Ez lehetőséget  adott  rendkívül  széleskörű 
kapcsolatok kiépítésére, mintegy 30 kutatóhelyet koordináltam, egyetemeket Budapesten és vidéken 
stb. Ekkor alakult ki a nagy kapcsolat és barátság Péccsel, először a Regionális Kutatások Központ-
jával, ahova Bihari Ottó akadémikus elhalálozása után Enyedi Professzor került főigazgatónak, ő 
nagyon szorgalmazta a regionális kutatások fejlődését, emberileg és barátilag is nagyon közel áll-
tunk, állunk egymáshoz, és a kutatási program keretében nagyon gyümölcsöző kapcsolat jött létre.

Annyit szeretnék még elmondani közben, hogy amikor a területfejlesztés itt Magyarországon 
elindult, a műszaki egyetem, de a közgazdaságtudományi egyetem sem vállalkozott arra, hogy terü-
letfejlesztési szakembereket képezzen. Területfejlesztési szakemberek képzése, bármennyire is fur-
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csa a kertészeti egyetemen indult, egy-két nagyon felvilágosult professzor jelentkezett, és így kerül-
tem 1971-től külső előadóként a kertészeti egyetemre, mai napig is ott vagyok, külső előadóként, te-
rületfejlesztési témakörben.

Széleskörű kapcsolataim alakultak ki a földrajztudomány művelőivel, földrajzi tanszékekkel, és 
igen széles kapcsolat alakult ki a Központi Statisztikai Hivatal Területi Statisztikai Főosztályával és 
az ott kiadott, ma is megjelenő lappal, a Területi Statisztikával. 

Lent jártam Szombathelyen, a határmenti együttműködést mérlegeltük a 60-as évek második 
felében osztrákok és magyarok között. Ment is volna ez az együttműködés, a magyar politika nem 
állt akkor ennek ellen, hanem volt egy nagy akadály – nem a határzár, nem a két terület különböző-
sége, eltérő ideológia – hanem egyszerűen a valutahiány. A forint nem volt konvertibilis, a schilling 
már igen, és ilyen nehézségek miatt csak eszmei, elvi elgondolások születhettek, sokszor találkoz-
tunk osztrák kollégákkal a tervezőasztal mellett, de többre nem jutottunk. E munka szervezése köz-
ben jutottam el Szombathelyre, a KSH Szombathelyi Igazgatóságára, és ott ismerkedtem meg Ko-
vács Tiborral. Ő életem egyik meghatározó személyisége és barátja volt. Előtte a megyei elnök – 
Gonda György, előrelátó, széles látókörű, felvilágosult, progresszív tanácsi vezető volt – mondta, 
hogy Gyuri, menj a Tiborhoz, ő mindent el fog mondani. Hát így is volt, és valahogy az első perctől 
kezdve közvetlen szimpátia, barátság alakult ki közöttünk, Tibor rögtön a szívébe fogadott és én is 
a szívembe fogadtam őt, és ez tartott egészen három évvel ezelőtt tragikus körülmények között be-
következett haláláig. Sokat publikáltam a Területi Statisztikába, a Területi Statisztika szekcióülésein 
előadó voltam 1968-tól kezdve. Részt vettem a Magyar Urbanisztikai Társaság munkájában, sőt még 
az Építőművész Szövetség városrendezési szakosztályában is, ahol a településrendszer, település-
problémák témakörében sokszor tartottam előadást.

Említette, hogy munkájának köszönhetően a politikával is kapcsolatba került.  Milyen tapasztalatai vannak  
a tudományos és a politikai szféra együttműködéséről?

Kutatási eredményeim a településproblematika legaktuálisabb kérdéseire irányultak,  és ezzel 
összefüggésben a politikával sok találkozásom volt. Szinte kettős tűz közé kerültünk, ha szabad így 
fogalmaznom. Egyfelől volt a VÁTI-ban is szerveződött úgynevezett ellenzéki mozgalom. Annak is 
volt  egy  radikálisabb szárnya,  de  túlnyomó többsége az önkormányzatiság  érvényesülését,  a  ki-
egyensúlyozott településfejlesztést, Budapesttel szembeni vidéki fejlesztést, a korábban kormányzati 
szinten elfogadott Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció kiigazítását szorgalmazták.  Az 
önkormányzatiság gondolata volt az, ami különösen megfogott. Nagyon nehéz volt a főnökséggel 
megértetni – bár voltak progresszív vezetők minden ellenkező híreszteléssel szemben, akik értették 
ezeket a dolgokat és támogatták. Voltak azonban olyanok is, akikkel én érintkeztem benn az appará-
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tusban, akik szinte a körmüket mutogatták felém, hogy jaj, ti ilyeneket csináltok, államcsíny ez, nem 
lesz ez így jó. Ebben a progresszív törekvésemben nagy segítséget kaptam különböző kutatóintéze-
tektől, akadémiai kutatóhelyektől, tanszékektől stb.

1992-ben nyugdíjba helyeztek, nem értem még el egészen a 60 évet, de a VÁTI-ban karcsúsíta-
ni kellett, megszűnt az Építésügyi- és Városfejlesztési Minisztérium. Én most nem a rendszerváltás-
ról beszélek, előnyeiről, hátrányairól, de egy dolgot mindenképpen meg kell, hogy mondjak. Azelőtt 
volt egy Építésügyi- és Városfejlesztési Minisztérium, volt gazdája a városfejlesztésnek. Valaki kita-
lálta, hogy ezt a minisztériumot meg kell szüntetni – biztos meg volt rá az oka -, de ahogy Magyar-
országon lenni szokott, a vízzel együtt a gyereket is kiöntötték, és a városfejlesztésnek azóta sincs 
gazdája. Ennek lett a következménye, hogy ész nélkül új városok tömegeit nyilvánították ki Magyar-
országon, és nem tudnak ezekkel a városokkal mit kezdeni.

Nyugdíjba vonulásom után fizikailag is, szellemileg is jól éreztem magam. Egy keddi nap volt 
az utolsó napom a VÁTI-ban, amikor nyugállományba helyeztek, másnap reggel csörgött a telefon, 
Tóth József  hívott, azt mondta: Gyuri, nem volna kedved eljönni hozzánk Pécsre az egyetemre dol-
gozni? Tegnap Pesten jártam, hallottam, hogy mi történt veled, szeretném, ha eljönnél. Mondtam, 
hogy készséggel és örömmel.  A következő héten találkoztunk,  megállapodtunk, és  így kerültem 
Pécsre a Társadalomföldrajzi Tanszékre Tóth József  Professzor Úrhoz. Itt dolgoztam 1992-93-94-
ben, közben tartottam, mint külső előadó az előadásaimat heti két órában a Kertészeti Egyetemen. 
Majd 1994 végén azt ajánlották, hogy habilitáljak, legyek egyetemi tanár: előbb habilitált egyetemi 
tanár, majd pályázzak egyetemi tanári szintre Pécsett. Mondtam, hogy már benn vagyok a korban; 
mondták, hogy a tudományok doktorának ez mintegy automatikusan járna, de azért tartsuk meg a 
habilitációs eljárást, lássák, hogy betartjuk a demokrácia szabályait. 1995. januárjában habilitáltam az 
egyetemen Pécsett, 242-en voltak a habilitációs eljáráson, ezt a jelenléti ívek alapján tudtam össze-
számolni. Elfogadták, egyértelműen javasoltak, és néhány hónap múlva az akkori köztársasági el-
nök, Göncz Árpád kinevezett egyetemi tanárnak. Pécsett működtem 2002-ig, 70-ik életévem betöl-
téséig. Számomra nagyon sokat jelentett Pécs, mert sikerült mindazt az ismeretanyagot elmondani, 
átadni, feldolgozni, amit az életemben összegyűjtöttem. Hálás vagyok olyan értelemben a sorsnak, 
hogy bár az alapvégzettségem mérnök, városrendező, de igyekeztem alaposan megismerni a geográ-
fiai tudományt, a területi statisztikában is ismereteket szerezni, és a kertészeti udományok, a kerté-
szet gyakorlati vonatkozásában, a kertészeti egyetemen főként tájalakítás, tájrendezés, tájrehabilitá-
ció témakörében is.

1992-től 2002-ig Pécsett voltam, kezdtem volna 2002 után is, de 2003-ban feleségem súlyosan 
megbetegedett, vastagbélrákot állapítottak meg. Operálni kellett, mely szerencsésen sikerült, sajnos 
egyéb más betegségek is gyötrik, szívproblémái vannak, meg hát következmények nélkül az operá-
ció nem múlhatott el. Így lassan fel kellett adni a pécsi „hadállásokat”, előadásokat már nem tartot-
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tam, de még az írásos kapcsolataim Péccsel megmaradtak, opponens vagyok különböző értekezése-
ken, bizottságokban, vizsgáztatásokon veszek részt, vagy a doktoriskola kiadványainak vagyok lek-
tora.

A fő működési területem, tudományterületem, ami különösképpen érdekel, és amiből a leg-
több ismeretet szereztem az életben, nagyobb kitekintésben a településhálózat, a településrendszer 
kérdései, melyet 1960-tól vizsgáltam. Akárhogy is, 47 év gyakorlat nem kevés, 4 vagy 5 OTKA pá-
lyázatom volt, mind a településrendszer problematikájához, fejlesztésének kérdéseihez, a feszültség-
források lehetséges oldásainak módszeréhez, tanulmányozásához kapcsolódott. E témakörben je-
lent meg, összegezve 40 éves tapasztalataimat, 2004-ben, Pécsett az Alexandra Könyvkiadónál egy 
munkám, amely a magyarországi településrendszer kialakulásának, fejlődésének, jelenlegi helyzeté-
nek problematikáját vázolta, történelmi keresztmetszetben, de több korábbi könyvem, írásom is ez-
zel foglalkozott. Mintegy 230 a publikációim száma: túlnyomórészt a Városépítés, Területi Statiszti-
ka, Demográfia, Településtudományi Közlemények, Földrajztudományi Értesítő, Településfejlesztés 
című lapokba publikáltam. Másik ilyen terület az infrastruktúra, ez örök szerelmem marad, melyről 
azt hittem, hogy lerágott csont, amikor 1974-től ezzel kezdtem foglalkozni. Mikor 1976-ban az aka-
démián védtem, mintegy 200 ember jött el a védésre, és akkor győződtem meg, hogy ez egy új do-
log, és érdekli az embereket. Leginkább két éve döbbentem meg, egy Szegeden az egyetem által 
végzett kutatáson, mely azt vizsgálta, hogy értik-e a hallgatók az infrastruktúra fogalmát. Azt az 
eredményt hozta, hogy a földrajzos hallgatók körében még elfogadható az infrastruktúra fogalmá-
nak ismerete, de az úgynevezett média szakos hallgatók – akiknek ezt tudni kellene, hiszen tévében, 
rádióban szerepelnek, újságba írnak – a legkülönbözőbb elképzeléseket mondták. Ez meggyőzött 
arról, hogy valóban még ismeretlen fogalom, és sokan csak használják, nem is tudják, mit jelent.

Hát ennyit tudtam röviden életemről elmondani. Úgy ismertem, ismerem magam, hogy min-
dig kiegyensúlyozott ember voltam, én nyugodtan szemléltem a világot, a politika, mint olyan, nem 
idézett meg, mindenkivel együtt tudtam működni, ma is együtt tudok működni különböző felfogá-
sú, politikai nézetű emberekkel. Mindig azt a példát szoktam elmondani, hogy Németország min-
denkit befogadott a háború után, aki németnek vallotta magát. Apám révén én is sváb származású 
vagyok, és nem egyszer, mikor korábban előadói körúton jártam a Ruhr-vidéken, akkor még a két 
Németország létezett, bíztattak, hogy maradjak ott, nem kell visszatérnem. Mindig láttam azt, hogy 
ők mennyire odafigyelnek és saját véreiket védik. Ez volt Finnország esetében is, amikor 1946-ban a 
sztálini diktatúra egy millió finnt Finn-Karéliából három nap leforgása alatt kiutasított és Finnor-
szágba küldött. Amikor ezek a szerencsétlen emberek a csikorgó hidegben, fagyban elindultak a mai 
Finnország felé, Finnországban a köztársasági elnök szavára az emberek kimentek az utcára meleg 
ennivalóval, ruhával, hogy segítsenek. Hát így vagyok én is, az a krédóm, amit Vörösmarty Mihály a 
Gondolatok a könyvtárban című költeményében nagyon szépen megfogalmazott: „minden ember 
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legyen ember és magyar”, ezt szoktam mindig elmondani a hallgatóknak az első előadáson. Itt élve 
ebben a hazában, szolgálva az embereket, és nem különbséget téve vallás, faj, vagy nemzetiség alap-
ján, hanem az embert segíteni. 

Mostanában már az erőm viszonylag kevesebb, már nem írok, publikálok annyit, mint koráb-
ban.  Feleségemmel  kell  lennem,  őt  kell  ellátnom,  kórháztól  kórházig,  orvostól  orvosig  járunk. 
Igyekszem figyelni a világot, ebben nyelvismeretem segít, oroszul, németül, ukránul, angolul olva-
sok, németül, oroszul anyanyelvi szinten bírom a nyelvet, semmifajta gondom nincs, gyakran még 
most is tartok előadást idegen nyelven a Kertészeti Egyetemen. Ismerkedem a világ dolgaival, és 
igyekszem hasznos lenni, amíg a Mindenható számomra ezt megadja.

Professzor Úr említett több személyt, akiknek meghatározó szerepük volt élete során. Esetleg van még vala-
ki, akit kihagyott a sorból, akinek főként a szakmai pályafutása szempontjából fontos szerepe volt?

Igen,  ilyen  volt  a  VÁTI-ból  Granasztói  Pál  híres  ismert  városrendező,  a  fia,  Granasztói 
György ma is él, aktív szerepet tölt be a professzorok munkájában. Az édesapjától én nagyon sokat 
tanultam, ő a két világháború között kiemelkedő tevékenységet töltött be a magyar városrendezés 
fejlődésében, a magyar városrendezés helyének megtalálásában. Más kollégákat is említhetnék, pél-
dául a VÁTI első igazgatóját, Gyárfás Iván építészmérnököt, aki nagyon segítette, támogatta fiatal 
koromban a munkámat. Említhetőek még Kovács Tiboron, Enyedi György Professzoron, Tóth Jó-
zsef  Professzorokon kívül mások is, így a Kertészeti Egyetemen Mőcsényi Mihály, elismert egyete-
mi tanár, professzor emeritus, aki több évtizeden keresztül pályámat, tevékenységemet segítette. Pé-
csett nagyon sok kedves kolléga közel került hozzám, Tóth Professzoron kívül László Mária Tanár-
nő, Golobics Pál, akik a legkedvesebbek, és a ma napig is rendszeres kapcsolatot tartok velük. So-
kan a demográfiai tevékenység vonatkozásában, sokan sajnos már elmentek a VÁTI-ból, akikkel 
közvetlenül együttműködtem. Külföldi kapcsolataim is meghatározóak, akár Ukrajnával, Németor-
szággal,  Ausztriával,  ahol  előadást  tartottam,  például  Bonnban,  Hannoverben,  Regensburgban, 
Münchenben. Ennek kapcsán például: Berényi István kedves geográfusunkat említem, aki patronált, 
amikor kinn az előadásokat tartottam, ő nagyon a szívem csücskében van. Barátságot alakítottam ki 
Bartke Doktorral, a közgazdaságtudományok doktorával, aki sokat segített a területi közgazdaságtu-
dományi vonatkozású ismeretek megadásában. 

A Magyar Tudományos Akadémián a Településtudományi Bizottságot vezette, milyen feladatai voltak és mi-
lyen tapasztalatokat szerzett?
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A Településtudományi  Bizottságnak 1970-től  1985-ig a titkára,  1985-től  1991-ig az elnöke, 
majd később, 1993-tól 1996-ig ismét az elnöke voltam, jelenleg tagja vagyok. A Településtudományi 
Bizottság egyrészt komplex bizottság, amely építészeket, városrendezőket, geográfusokat, területi 
statisztikusokat, a területi közgazdaságtudomány művelőit, illetőleg a közigazgatás, a szervezéstudo-
mány művelőit öleli fel.  Alapvető feladata egyrészt segíteni, támogatni a kiemelt kutatási programo-
kat. Véleményeket, javaslatokat tenni, állást foglalni kormányzati előterjesztések ügyében, legyen az 
például a várossá nyilvánítás, a budapesti agglomeráció kérdése, vagy például a területrendezési terv 
dolgában. Másrészt kapcsolatok építése más határterületen működő tudományos bizottságokkal, a 
regionális tudományok bizottságával, a közlekedéstudományi, építészeti bizottságokkal is. Budapest 
városrendezési problémái, fejlesztési kérdései sok olyan határterületi problémát vetnek fel, amiben 
nem csak az építészeknek, hanem a városrendezőknek, városfejlesztőknek, geográfusoknak, szocio-
lógusoknak stb. is együtt kell működniük. Épp a napokban volt a bizottsági ülésünk, ahol azzal is-
merkedtünk, hogy az Európai Unió milyen területpolitikát próbál elveiben kialakítani, ösztönözve a 
tudatos területpolitikai magatartásra, a tudatos területfejlesztési elgondolások megvalósítására.

Említette Professzor Úr, hogy oktatott, többször volt opponens, aspiránsvezető. Milyen volt a kapcsolata a fi-
atal kollégákkal, tanítványaival?

Opponens sokszor voltam, talán harmincszor fordultam elő. Voltam opponens korábban kan-
didátusi értekezéseknél, akadémiai nagydoktori értekezéseknél, de most, hogy a PhD rendszert be-
vezették, PhD fokozat elnyerésére pályázó dolgozatoknál is. Ezek kiváló kapcsolatok, és interdisz-
ciplináris  jelleggel  városrendezési,  falurendezési  témák,  Magyarország gazdaságföldrajzi,  földrajzi 
vizsgálataival foglalkozó témák, a területi tervezés elméleti, módszertani kérdései. Jelenleg két érte-
kezés is fekszik az asztalomon, amelynek felkért opponense vagyok. Az egyik egy érdekes témával 
foglalkozik, Önöknél már Pécsett a munkahelyi vitája megtörtént. A kolléga orosz nyelven írta a 
disszertációt, az Amu-Darja Szír-Darja, a Közép-Ázsiai térségek vízellátási problémáival, biztonság-
politikával foglalkozik, felettébb érdekes kérdésekkel. A másik a Kertészeti Egyetemen egy kolléga, 
aki a területi tervezés módszertanával, elveivel foglalkozik. Ezeknek a témáknak vagyok felkért op-
ponense. Voltak aspiránsaim is, illetve most doktoranduszaim. Azelőtt voltak aspiránsaim még a ré-
gi tudományos kutatási rendszerben, többek között vietnámiak is, sajnos ez kidobott pénz volt az 
ablakon, mert nagyon rosszul beszéltek magyarul, segíteni kellett megírni a dolgozatot, aztán meg-
védték, vagy megvédettük, segítettünk, hogy megkapják a címet, majd örökre eltűntek, ez egy nagy 
ráfizetés volt Magyarországnak. Aztán Pécsett, a KE-en, sőt az Eötvös Lóránd Tudományegyete-
men PhD szintre pályázók körében voltam felkért témavezető, Pécsett több kollégával, kolleginával 
volt közvetlen kapcsolatom, például Kovarszki Andreával, illetve a jelenlegi dombóvári polgármes-
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ter, Szabó Lóránd is nálam volt, majd a politikára adta a fejét, a tudománytól kissé távolabb került. 
Említhetném még az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen Molnár Balázst, a Kertészeti Egyetemen 
Sallai Ágnes nevét vagy Miklós Endrét, és másoknak az anyagában is segítettem.

A szakmai pályafutását tekintve mire a legbüszkébb?

Hát mire legyek büszke, emberileg illetve tudományos teljesítmény szempontjából? Talán arra, 
hogy sikerült összegeznem a három évvel ezelőtt megjelent könyvemben – amit 6 évig írtam tulaj-
donképpen–, hogy a magyarországi településrendszer hogyan alakult ki, hogyan működik, a másik 
pedig azok a kutatások, amelyeket az infrastruktúra vonatkozásában elvégeztem. Talán emberileg az 
hat meg a legjobban, hogy a legkülönbözőbb helyeken találkozok volt diákokkal, ráköszönnek az 
emberre az utcán,  piacon, hangversenyteremben,  felhívnak,  a véleményemet,  segítségemet kérik, 
ezek a legcsodálatosabb dolgok

Ön szerint a településtudománynak, a településföldrajznak melyek a legfontosabb problémái, feladatai napja-
inkban? 

Hát nagyon sok feladata van. Ez egy kurrens, menő tudományterület, fel is ismerik ezt már a 
„politikacsinálók”, meg a közvélemény is, nem csak a szakmai közvélemény, hanem a társadalmi 
közvélemény, önkormányzatok stb. Az egyik dolog az, hogy segítsük elő egy arányosabb térszerke-
zet kialakulását Magyarországon. Budapest és a vidék között, kimondva vagy kimondatlanul nagy 
küzdelem folyik. Budapest rendkívül ambiciózus vezetése mindent a fővárosnak szeretne megsze-
rezni, én nem vagyok meggyőződve – ezt ki merem mondani –, hogy a 4-es metró feltétlenül a leg-
aktuálisabb és legfontosabb feladat ma Budapest fejlesztésében, akkor, amikor súlyos beteg felesé-
gem kapcsán látom, hogy az egészségügyi intézmények hogyan működnek, nem a vizitdíjra gondo-
lok, az apróság, hanem általában az intézmények működésére. A legfontosabb lenne elősegíteni az 
elmaradott vidéki térségek felemelését, érdemleges segítséget adni. 

Nagyon nagy gond, probléma a cigány népesség asszimilációjának elősegítése. Én mindig úgy 
szoktam mondani, hogy a jelenlegi Magyarországon sok társadalompolitikai, szociálpolitikai feszült-
ség van, ezek közül egyik a cigány népesség. Ez nagy gond, amelyre nem figyelnek oda kellőképpen 
a politikusok, nem lehet tudni, hogy a romák mennyien vannak, 500 ezren, 600 ezren, 800 ezren, a 
statisztika félrevezető, nem merik bevallani, stb. 

A másik pedig, hogy 3 millió 200 ezer nyugdíjas van az országban, ennyi embernek fizetni kell 
a pénzt nyugdíj formájában, és emelkedő nyugdíjak formájában ezt minden kormány megtette, ez is 
egy nagyon súlyos gond. 
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Alapvető dolog elősegíteni a települési kohéziót, településközi együttműködést, nagyon fon-
tosnak tartom a kistérségi együttműködést, mert erre épül a regionális együttműködés, Amíg nem 
lesz a kistérségek között együttműködés, regionalizmusról felesleges beszélni, csak pusztába kiáltott 
szó. 1958-ban készítettük az első javaslatot az ország regionális felosztására, kilenc régiót alakítot-
tunk ki, azóta ötven év telt el. A kistérségi együttműködést, a kistelepülések, kisvárosok közötti, na-
gyobb városok közötti, a nagyvárosok és a környező települések közötti együttműködést, ennek az 
elősegítését, ösztönzését tartom a településtudomány, a korszerű településtervezés, fejlesztés legfon-
tosabb feladatának, együttműködve más szakemberekkel.

Mi a véleménye Professzor Úrnak a várossá nyilvánítás aktuális helyzetéről? 

Ez egy érdekes dolog. 1950-ben Magyarországon ötven város volt, 1960-ban a népszámlálás 
alkalmával 63. Aztán elindult a várossá nyilvánítás folyamata, ehhez azonban hozzá kell tennem azt, 
hogy a Rákosi korszakban politikai, hamis ideológiai megfontolások alapján sok valamikor városi 
funkciót betöltő településtől megvonták a városi funkciót. Aztán 1965-től az akkori „politikacsiná-
lók” szorgalmazták, hogy legyen egyre több település város. 1974-ben állást foglalt a kormány, pon-
tosabban a tanácsi hivatal, – volt egy ilyen intézmény a miniszterelnök mellett –, hogy milyen felté-
telekhez szabják a várossá nyilvánítást. Akkor még olyan elvek voltak, hogy 8000 lakosnál kisebb te-
lepülés nem lehet város, legyen kiépített infrastruktúrája, járdahálózat, középfokú intézmények, pél-
dául egészségügy, oktatás stb. vonatkozásában. Ezt betartották, aztán állandóan volt egy nagy nyo-
más, mivel a városi cím egy rangot, előkelőséget adott a tanácselnököknek, a rendszerváltás után a 
polgármestereknek, hogy ezzel szerepelni tudtak. 1983-ban tovább lazították a várossá nyilvánítás 
feltételeit, lényegében már „virágozzék minden virág” elvet követték. Amikor 1990-ben elfogadták 
az önkormányzati törvényt – amelyet én ma egy elavult, rossz törvénynek tartok, csak a politika 
nem tud ebben megállapodni, vagy nem is értik, hogy miért kéne egy új törvény – gyakorlatilag a 
várossá nyilvánítást az utcára dobták. Amelyik önkormányzat elhatározza, hogy községből város kí-
ván lenni, jó pénzért elkészítteti az erre vonatkozó tanulmányt – ez hálás dolog, mert a földrajzi 
tanszékek munkatársai is írnak ilyen tanulmányokat –, és ennek alapján a belügyminisztérium szak-
értői bizottsága javasolja, hogy mely települést lehet várossá nyilvánítani. A belügyminiszter felter-
jeszti a köztársasági elnöknek, ő minden további nélkül aláírja, nem is tud mást tenni. 

Én benne vagyok abban a bizottságban, amely a várossá nyilvánítást végzi. Mi mindig elmond-
juk, hogy ha például 25 település jelentkezik a városi címre,  abból mintegy 10-12-t lehet várossá 
nyilvánítani. Utána jön a lobbi, ellenzék és kormány remekül tud együtt működni, hogy a települését 
várossá nyilvánítsák. Ha sikerül vagy nem sikerül a várossá nyilvánítás, ránk fogják, hogy a szakmai 
bizottság akarta vagy nem akarta, kijátszanak bennünket. Ha sikerül, akkor meghallgattak, akkor jó 
javaslatot tettünk, ha nem jön össze, akkor rosszat. Nem tudom, hogy ez a folyamat meddig tart 
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majd, jelenleg Magyarországon 250 kisváros van, 30 középváros van 30-100 ezer lakos között, 8 
nagyváros 100 ezer lakoson felül, 289-ik Budapest, az ország fővárosa. Épp az elmúlt napokban 
megint felkérést kaptam az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium vezető asszonyától, 
hogy vegyek részt a tudományos testület munkájában. Jelezte az egyik kolléga, hogy 32-en jelent-
keztek megint várossá nyilvánításra.  Sokszor Enyedi Gyurival meg Tóth Jóskával együtt ülünk a bi-
zottságban, hát gyakran komikus jelenetek is lezajlanak. Ez van sajnos.

Sokat gondolkodtam ezen, és én inkább úgy vélem, hogy nagyobb településcsoportban, város-
csoportban kellene gondolkodni. Történelmileg egy nagyon érdekes városcsoport alakult ki Ma-
gyarországon, ez pedig a hajdúvárosok csoportja. S elviselte századokon keresztül Bocskaitól kezd-
ve napjainkig Debrecen és körülötte Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hajdúhadház stb., hogy 
egy nagy városrégió legyen. Ilyen nagy városrégió Tata, Tatabánya, Komárom, Oroszlány Kisbér 
térsége, vagy Pécs, Pécsvárad, Szentlőrinc, Sásd alkotnak egy ilyen városrégiót. Úgy gondolom, ez 
korunk településfejlődésének egy sajátos vonása, egy negatívuma van, hogy az igazán hagyományos, 
falusi,  rurális,  elmaradott,  szerencsétlen  sorsú  leszakadó  térségek  –  például  Észak-Zemplénben, 
Nógrád belső területén, Somogy középső térségében, a Nagykunság és Jászság peremén lévő tele-
pülések – város nélkül, hatékony vonzás nélkül maradnak, és ez a lemaradást erősíti. 

Ezt a gondolatmenetet követve, akkor Ön szerint Ormánság helyzetén segíthetne Vajszló várossá nyilvánítá-
sa?

Nem tudom, hogy milyen elképzelések vannak, hogy a helyi önkormányzatok mit szeretnének 
tenni. Sellye részben betölti ezt a dolgot, Harkánynak, Vajszlónak is kitüntetett szerepe van. Függet-
lenül attól, hogy milyen döntést hoznak a várossá nyilvánítás kapcsán, a kistérségi együttműködés-
ben látom a lehetőséget. Abban, hogy ne legyen annyi önkormányzat, apró kis falvaknak is, de nem 
elsősorban a pénz miatt, hanem a településközi együttműködés, településközi kapcsolatok, az éssze-
rűbb, okosabb erőforrás felhasználás, és legfőképpen a szociális problémák átgondolt kezelése te-
kintetében.

Nagyon köszönöm a beszélgetést, és további jó egészséget kívánok.
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AZ IPARFÖLDRAJZI KUTATÁSOK KÜLFÖLDÖN ÉS IDEHAZA A 
KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG

KISS ÉVA

1. BEVEZETÉS 

Az 1990-es évektől az iparföldrajzot több irányból is nagyon jelentős hatások érték külföldön 
és idehaza egyaránt, amelyek közül az iparban bekövetkezettek hatottak a legközvetlenebbül és a 
legerőteljesebben, és amelyek e nagy múltú tudományterületet is új helyzet elé állították. Tulajdon-
képpen ezzel magyarázható e tanulmány témaválasztása is, továbbá azzal, hogy eddig még nem ké-
szült idehaza az iparföldrajzi kutatásokat elemző, értékelő munka. S ezáltal részben ez a hiányosság 
is pótolható, azzal a kitétellel, hogy ez csak egyfajta kísérlet a szerző szubjektív megítélése alapján az 
iparföldrajzi kutatások teljes áttekintésére. 

Mielőtt az utóbbi évtizedek fejleményeinek bemutatására sor kerülne szükséges időben is visz-
szatekinteni, hogy hogyan fejlődött, és milyen utat járt be az iparföldrajz, elsősorban azért, mert 
csak a múlt tükrében értékelhetők reálisan a jelen folyamatok. S mivel a hazai iparföldrajzi kutatások 
nem különíthetők el  a  külföldi  műhelyekben folyó  kutatások  hatásaitól,  ezért  elengedhetetlen  a 
nemzetközi kitekintés is. Szintén nem lehet figyelmen kívül hagyni az iparföldrajz vizsgálatakor a 
gazdaságföldrajz egészében bekövetkezett változásokat, mert az iparföldrajz fejlődése és fő sajátos-
ságai szorosan összefonódnak a gazdaságföldrajzéval. Ez nem véletlen, ugyanis az iparföldrajz a 
gazdaságföldrajznak az egyik legősibb ága, ami pedig a társadalomföldrajzhoz tartozik a földrajztu-
dományon belül. Éppen ezért az iparföldrajz és az iparföldrajzi kutatások csak a gazdaságföldrajz és 
bizonyos fokig a társadalomföldrajz (illetve az egész földrajztudomány) fejlődésével összefüggésben 
értelmezhetők helyesen. Az iparföldrajz nagymértékben támaszkodik a gazdaság-, és részben a tár-
sadalomföldrajz elméleti  megközelítéseire és módszertani eszközeire.  Ennél fogva nem tekinthe-
tünk el a gazdaságföldrajzi vonatkozásoktól és néhol a tágabb tudományrendszertani beágyazott-
ságtól sem, különösen érvényes ez a külföldi iparföldrajzi szakirodalom értékelésekor. Ez egyben 
arra is lehetőséget nyújt, hogy a hazai iparföldrajzi kutatások fejlődését, fő irányait összevessük a 
nemzetközi tapasztalatokkal.

A tanulmány a bevezetést és az összefoglalást nem számítva két fő fejezetre tagolódik, ame-
lyek közül az elsőben az iparföldrajz fejlődését követjük nyomon a külföldi szakirodalom alapján. A 
második fejezetben a hazai iparföldrajz kialakulását és a főbb kutatási irányokat mutatjuk be a hazai 
szakirodalomra alapozva.
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2. AZ IPARFÖLDRAJZ KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE KÜLFÖLDÖN

Az iparföldrajz felbukkanásának pontos dátumát többek között azért is nehéz meghatározni, 
mert a gazdaságföldrajz megjelenésének időpontja is vitatott. De a különböző források egyöntetűen 
arra utalnak, hogy az iparföldrajz megjelenése a XIX. század végére, a XX. század elejére tehető. 
Akkorra értek meg ugyanis azok a feltételek, amelyek lehetővé tették a létrejöttét, a „kiválását” a 
gazdaságföldrajzból. 

A XIX. században a gazdaságföldrajzot is – hasonlóan a földrajz egészéhez – a leíró jelleg 
uralta. A legfőbb rendeltetése az volt, hogy rendszeresen nagy mennyiségű tényszerű adatokat gyűj-
tött a világ különböző részeiben folyó termelésről és azokat a gazdaság részletes, statisztikai adato-
kon nyugvó leírására használta fel.  Ez azért volt fontos főleg a gyarmattartó hatalmak számára, 
mert segítette koloniális szándékaikat, és információkat szolgáltatott a gyarmatokba való befekteté-
sekhez, a kereskedelem és a települések terjeszkedéséhez, továbbá a stratégiai erőforrások feletti 
rendelkezéshez (JOHNSTON, R. J. ed.1981). A gazdaságföldrajz iránti érdeklődés felélénkülésébe szá-
mottevően belejátszott a gazdaság, lényegében az ipar gyors fejlődése, a termelés fokozódó térbeli 
kiterjedése és a telepítő tényezőknek a földrajzi helyektől függően minél alaposabb megismerésére 
való törekvés is. 

A XIX. század vége felé azonban az adatok növekvő mennyisége, a gazdaság dinamikus fejlő-
dése, és egyre színesebbé válása a gazdaságföldrajz belső differenciálódását vonta maga után. A gaz-
daságföldrajz tradicionálisan a gazdaság fő szektorai szerint tagolódott részterületekre. S így jött lét-
re eleinte a mezőgazdasági földrajz, az iparföldrajz és a közlekedési, szállítási földrajz, amelyekhez 
mostanra már újabbak csatlakoztak (1.ábra).
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Az iparföldrajz – nagyon tömören kifejezve – az ipari tevékenység térbeli elrendeződésének a 
tanulmányozása (JOHNSTON, R. J. ed.1981). Legfőbb célja az ipari termelés térbeli sajátosságainak, tí-
pusainak és a földrajzi elhelyezkedés törvényszerűségeinek a feltárása (KOVÁCS Z. 2001). YEUNG vi-
szont azt vallja, hogy az iparföldrajz az ipari cégek térbeli elhelyezkedésével foglalkozó tudományte-
rület, és az iparföldrajzban az ipari cégek a kulcsszereplők (YEUNG, H. W. 2002).

Az iparföldrajz a kialakulását követő évtizedekben, egészen az 1950-es évekig a feldolgozóipari 
ágazatok térbeli megoszlásának leírására szorítkozott. Túlzott figyelmet fordított a természeti, kör-
nyezeti faktorokra, például a természeti erőforrások, a nyersanyagok szerepére és a térbeli elhelyez-
kedés történelmi evolúciójára. Mellőzte az elméleti megközelítést és az esettanulmányokból levon-
ható általános megállapítások megfogalmazását (JOHNSTON, R. J. ed.1981). 

Az 1950-es évektől az iparföldrajz –, ahogy a gazdaságföldrajz is – egyre nagyobb érdeklődést 
tanúsított a modellek és az elméletek iránt. Következésképp mind jobban támaszkodott a modern 
telephelyelméletek tapasztalataira, miközben a leíró jelleg mellett erősödött az elemző, ok-okozati 
összefüggéseket vizsgáló megközelítési mód.
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1.ábra. Az iparföldrajz kialakulása és helye a földrajztudományban

Forrás: Mendöl T. 1999. alapján saját szerkesztés, 2008.
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Az ipar- és a gazdaságföldrajz történetében és fejlődésében is a XX. század második fele a 
meghatározó.  SCOTT szerint ez a „nagy félévszázad”, mivel óriási változások mentek végbe ez idő 
alatt. „Nagy fordulatok és kanyarok” következtek be az elméleti megközelítések hirtelen változásá-
ból (SCOTT, A. J. 2000). Ezek alapvetően az angol nyelvterületekről, mindenekelőtt az USA-ból, az 
ottani szellemi műhelyekből indultak ki, s a világ többi része csak mint „követő” idővel adaptálta 
őket vagy többé-kevésbé hozzáigazította azokat a lokális viszonyokhoz. Az, hogy az USA vette át a 
vezető, irányító szerepet az elméleti, módszertani „útmutatásaival” a földrajztudomány terén (is) a 
korábban meghatározó német iskoláktól, szorosan összefüggött azzal, hogy a II. világháború után a 
nemzetközi erőviszonyok megváltoztak a tudományos kutatás területén is (PROBÁLD F. 1999). A XX. 
század második felének földrajzi paradigmái a gazdaságföldrajzon keresztül az iparföldrajzra is rá-
nyomták bélyegüket (2.ábra). 

A gazdaságföldrajz fejlődésével párhuzamosan az 1950-es években egy új tudományterület, a 
WALTER ISARD nevével fémjelzett regionális tudomány kezdett kibontakozni, amit részben az akkori 
gazdaság(ipar)földrajz leíró jellege és elmélet-hiányossága indokolt, és amely számára óriási kihívást 
is jelentett az új diszciplina. A regionális tudomány, amely a közgazdaságtan (regionális gazdaságtan) 
elemeit  vegyíti  a  gazdaság(társadalom)földrajzéval,  a  két  tudomány határmezsgyéjén  fejlődött  ki 
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2.ábra A földrajz fontosabb paradigmái a XX. században

Forrás: Löytönen, M. 1994. (Fennia, 172.pp.135-140) alapján kiegészítve, 2008.
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(JOHNSTON, R. J. ed.1981). Emiatt a pontos kutatási feladatainak, céljainak az elhatárolása a „szom-
szédos” tudományterületektől sok vitára adott okot. Az „éles határ” hiánya gondot okozott a kuta-
tási eredmények elkülönítésében és a művelői táborának meghatározásában is. Alapvetően a gazda-
sági jelenségek térbeli elemzésére, a térbeliség hatásának feltárására helyezte a hangsúlyt, amelyek-
hez különféle módszereket alkalmazott. Túlzott elmélet-orientáltságáért és azért, mert szinte min-
dent a matematika nyelvére „fordított” sok bírálat érte (JOHNSTON, R. J. ed.1981). Térhódítása ellené-
re az 1970-es és az 1980-as évtizedben a regionális tudomány sokat veszített a presztízséből a széle-
sebb értelemben vett politikai és egyéb okok miatt. Az angolszász országokban tehát a geográfia, il-
letve  a  gazdaságföldrajz  sikeresen átvészelte  a  regionális  tudomány irányából  érkezett  „csapást” 
(SCOTT, A. J. 2000). Ez egyúttal ahhoz is hozzájárult, hogy a gazdaságföldrajz, s ezáltal az iparföld-
rajz is ismét egy nyugodtabb kutatási területté vált, amit a legtöbbször továbbra is a telephely-analí-
zisek és a telephely-választás elméletei kérdései uraltak (CHAPMAN, K.-WALKER, D. 1988). 

Az 1960-as években a földrajzosok nagyon szerény mértékben járultak hozzá eredeti gondola-
tokkal az ipari telephely-analízisek fejlődéséhez a jövedelmezőség térbeli határait („spatial margins”) 
bemutató modelltől eltekintve. RAWSTRON volt az, aki meghatározta azon terület határvonalát, ame-
lyen belül a profitot biztosító működés lehetséges és megállapította, hogy a kifizetődő termelés tér-
beli határai nagymértékben függnek az ipari szervezetektől (JOHNSTON, R. J. ed.1981). 

Az 1960-as évek vége felé ismét fordult a helyzet,  s a földrajzosok jelentősebb mértékben 
kezdtek hozzájárulni az elméleti megközelítések fejlesztéséhez. Ez elsősorban annak volt tulajdonít-
ható, hogy ekkortól az emberi viselkedés és az emberi motiváció jelentősége egyre jobban felértéke-
lődött a társadalmi, gazdasági folyamatokban, miáltal a kutatásuknak is nagyobb figyelmet szentel-
tek. Az 1970-es években a viselkedésföldrajz, amit  SCOTT „rövid közjáték”-nak tekint a gazdaság-
földrajzban, az iparföldrajzban is erőteljesebben éreztette hatását, két különálló, de egymással ösz-
szekapcsolódó területen (SCOTT,  A. J. 2000).  Az egyik a telephelyválasztást előkészítő folyamatra 
koncentrált  gyakran alkalmazva az empirikus  kutatás (pl.  felmérés)  módszerét  annak érdekében, 
hogy feltárja azokat a szempontokat, amelyek a telephelyválasztást befolyásolják és azt, hogy ho-
gyan hozzák meg a végső döntést. Ellenben a másik az ipari szervezetnek a szerepét hangsúlyozta a 
telephelyi döntések meghozatalában és az ipari tevékenység térbeli szerveződésében (JOHNSTON, R. J. 
ed. 1981). A vizsgálatot fokozatosan kiterjesztették nemcsak az egy-telephelyes cégek telephely-vá-
lasztási döntéseinek elemzésére, hanem a több-telephelyes vállalatokéra is.

Ugyancsak az 1970-es években új kihívásként jelentkezett az iparföldrajzi kutatásokban a for-
dizmus válsága. Már az évtized közepére nyilvánvalóvá vált, hogy a Henry Ford nevével fémjelzett, 
ipari termelés szervezési mód időszaka véget ért, s a kapitalista fejlődésnek egy új szakasza van ki-
alakulóban, amit többen többféleképp (pl. posztfordizmus, posztindusztrializmus, posztmoderniz-
mus) illettek, és sokan vitattak is (AMIN, A. ed. 1994). Ez egyben az ipar mintegy 200 éves „töretlen” 
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fejlődésének, a fénykorának a végét is kijelölte, amit alapvetően az ipar pozíciójának a romlása idé-
zett elő. Az viszont az ipar szerkezetében és területi struktúrájában végbement markáns változások-
ra vezethető vissza, ami az iparföldrajzi kutatásokat sem hagyta érintetlenül.

Az 1970-es évektől mind erőteljesebben érvényesülő és a fejlett világ iparát sújtó strukturális 
válság tehát intenzív kutatási területté vált az érintett országokban az iparföldrajzon belül. Kezdet-
ben a nagyvárosi ipari átalakulás térbeli konzekvenciáinak tanulmányozása váltott ki nagy érdeklő-
dést, mert a változásokra a leghamarabb az európai nagyvárosok reagáltak, ahol a dezindusztrializá-
ció igen gyorsan haladt. Az ipari foglalkoztatottak száma csökkent, több ipari üzemet bezártak és a 
feleslegessé vált ipari területeket sokféleképpen újrahasznosították. A lokális gazdaság struktúrájá-
ban látványos eltolódás következett be a szolgáltatások irányába. Megkezdődött a nagyvárosok szer-
kezeti és funkcionális tagozódásának átalakulása, ami a társadalmukban is lassú átrendeződést indu-
kált. Főleg azon nagyvárosokban (pl. Bilbao, Tampere, Tokió) voltak szembetűnők ezek a változá-
sok, amelyeknek a gazdaságában a tradicionális nehézipari ágazatok jelentékeny részt képviseltek 
(COHEN, P. 1998; DOLING, J.-KOSKIAHO, B.-VIRKKALA, S. eds. 1994; HADDOCK S. V. 2003; MACHIMURA, T. 
1992; MOULAERT, F.-RODRIGUEZ, A.-SWYNGEDOUW, E. eds. 2003; TAKEUCHI, A. 1980, 1985). A fordiz-
mus válsága egészében véve radikális gazdasági szerkezetváltást és egy új társadalmi, gazdasági rend 
kialakulását eredményezte a nagyvárosokban, ami társadalmi és területi fragmentációval járt együtt 
(MOULAERT, F.-RODRIGUEZ, A.-SWYNGEDOUW, E. eds. 2003).

A strukturális válság a legjobban a fejlett országok szén- és vasércbázison kiépült, nagy nehéz-
ipari körzeteit sújtotta, amit több tényező (olajválságok, keresletcsökkenés, piaci verseny éleződése 
stb.) együttesen idézett elő (KISS É. 2005). A tradicionális iparvidékek számát, ahol a legsúlyosabb 
társadalmi problémákat tapasztalták kb. ötvenre becsülték Nyugat-Európában (HORVÁTH GY. 1998). 
A különbségek ellenére sok hasonló vonással rendelkeztek (dezindusztrializáció, tradicionális ipari 
ágazatok hanyatlása, leromlott környezet) és a fejlesztésük, rehabilitálásuk eszközrendszere is több-
nyire megegyezett. A válságból való kilábalást többek között az ipari profil bővítésétől, a zsugorodó 
válságágazatok megújulásától és a környezetbarát technológiák alkalmazásától remélték (NAGLE, G.-
SPENCER, K. 1999). A válságterületek felzárkóztatása egyáltalán nem volt zökkenőmentes, és időben 
is elhúzódott (VANHOVE, N.-KLAASSEN, L. H. 1980). Így nem csoda, hogy az EU még a XXI. század 
elején is kiemelt jelentőséget tulajdonított a regionális politikájában a hanyatló ipari területek rehabi-
litálásának. Mostanra már hatalmas mennyiségű szakirodalom (CAMERON, G. C. 1974; CAO-PINNA, V. 
1974; CHESHIRE, P. 1991; CLOUT, H. D. 1970; BENKO, G. ed. 1984; RODWIN, L. 1991 stb.) halmozódott 
fel az egyes országokban a válságterületek kutatásával összefüggésben.
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Az 1980-as évek végétől több szempontból is nagy változások mentek végbe, amelyek térben 
és időben eltérő ütemben haladtak, és egymást különböző mértékben hatották át. Bizonyos mérté-
kig még napjainkban is zajlanak és a jelen társadalmi, gazdasági folyamatait és iparföldrajzi kutatásait 
is meghatározzák. Hogy melyek voltak ezek a változások? A következőkben csak néhány fontosab-
bat emelünk ki közülük:

1. Radikális  változások kezdődtek a világpolitikában, összeomlik a szocialista világrendszer, 
felbomlik a Szovjetunió és jó néhány új, független állam jön létre Európa keleti felének tér-
képét jelentősen átrajzolva. A politikai rendszerváltozás a gazdaságban, az iparban is gyöke-
res szervezeti, strukturális stb. változásokat indukál a hajdani szocialista országokban.

2. A XX. század végén a világgazdaságban is óriási változások zajlottak a globalizáció intenzí-
vebbé válása, a tőkemozgások felerősödése, a transznacionális vállalatok sajátos térbeli ter-
melésszervezése következtében, melyek eredményeként a XXI. századra a világgazdaság oly 
mértékben változott meg, olyan komplexszé és bonyolulttá vált, hogy már az iparra vagy az 
ipari  termelésre irányuló kutatások sem szűkíthetők csak az ipari  létesítményekre vagy a 
tényleges termelésre, és nem tekinthetnek el a tágabb környezeti beágyazottságtól és annak 
hatásaitól.

3. Az ipar fogalma, az ipari termelés folyamata és a termelés térbeli szerveződése is sokat vál-
tozott az elmúlt évtizedekben. Az ipari cégek ma már egyre kisebb mértékben végeznek 
tényleges termelőmunkát, késztermék előállítást, miközben a tevékenységük köre kiszélese-
dett. Nem beszélve arról, hogy mostanra már az ipar és a szolgáltatás közötti, korábban 
éles határvonal is elmosódni látszik, s egyre nehezebb a cégek ágazati besorolása, amit töb-
ben a funkciók keveredéseként írtak le (SZALAVETZ A. 2002; THRIFT, N.-OLDS, K. 1996). To-
vábbá azért is egyre nehezebb csak „tisztán” ipari kérdésekről beszélni, mivel az ipari ter-
melés mind jobban összefonódik más gazdasági tevékenységekkel és/vagy az ipari terme-
lés, illetve létesítmény a környezetével. Ez pedig azt eredményezheti egyrészt, hogy az ilyen 
kutatások kapcsán talán helyesebb a gazdaságföldrajzi megnevezés. Másrészt, hogy az ipar-
földrajz bizonyos fokig mind jobban „gazdaságföldrajzzá” válik, mintha újból „egységesül-
ne” a gazdaságföldrajz. Azaz elmosódik a határ az ipari és az egyéb gazdasági tevékenysé-
gek között, eltolódik a kutatói érdeklődés a tágabban értelmezett gazdasági kérdések felé, és 
ez végül  akár  oda is  vezethet,  hogy a  gazdaságföldrajz tagolása elveszíti  jelentőségét.  E 
trend előjeleként vagy következményeként is értékelhető az, hogy az iparföldrajzosokat és 
az iparföldrajzi kutatásokat „összefogó” nemzetközi tudományos testület, az IGU egykori 
ipari bizottsága a „Gazdasági Terek Dinamikái” Bizottság (Commission on the Dynamics 
of  Economic Spaces) nevet az ezredfordulótól. Egyébként ezen bizottság nevének korábbi 
változatai szintén jól tükrözik az iparföldrajz és az iparföldrajzi kutatások fejlődését, vala-
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mint az ipar jelentőségének változását. Először 1976-ban az Ipari Rendszerek (Industrial 
Systems) nevet vette fel. 1984-től az Ipari Változás (Industrial Change) elnevezést használ-
ta, utalva a strukturális átalakulásra. 1992-től 2000-ig az Ipari Tér Szervezete (Organisation 
of  Industrial Space) megnevezés volt érvényben, igazodva az 1990-es években lezajlott pa-
radigmaváltáshoz.

4. Részben az előbb említett politikai, és gazdasági változásokkal összhangban a világ népes-
ségének a mennyiségében és a minőségében, a különböző társadalmakban is jelentős válto-
zásoknak lehetünk szemtanúi. A különféle népek és kultúrák között kibontakozó feszültsé-
gek (gondolva a 2001. szeptember 11. utáni időszakra), az etnikai, vallási, kulturális és egyéb 
tradíciókból eredő konfliktusok és érdekkülönbözőségek,  a társadalmi különbségek és a 
társadalmi problémák felerősödése (pl.  szegénység,  bűnözés, egészségi állapot romlás, új 
betegségek megjelenése, éhínség) globális és regionális szinten, sőt mikro szinten is a társa-
dalomföldrajzi kutatásokhoz való társadalmi viszonyulást is kedvezően befolyásolták.

Az előbb felsorolt változások a földrajz egészét és egyes területeit (pl. iparföldrajz, gazdaság-
földrajz) is új kihívások elé állította, újfajta megközelítést, szemléletet és új módszereket, eszközöket 
igényelt.

Az 1990-es években a gazdaságföldrajzot két irányból is érték olyan hatások, amelyek legfőbb 
célja az volt, hogy ezt a – SCOTT szavaival – „lenyugodott állóvizet felkavarják”. Az egyik kezdemé-
nyezés kívülről, a közgazdaságtan irányából érkezett, míg a másik a tudományterület belsejéből, a 
változást sürgető belső felismerésből fakadt. Az előbbi KRUGMAN nevéhez fűződik, ezzel szemben 
az utóbbit  THRIFT és OLDS fogalmazta meg (BRAKMAN, S.-GARRETSEN, H. 2003;  THRIFT, N.-OLDS, K. 
1996).

Az 1990-es évektől újabb paradigma jelenik meg az „új gazdaságföldrajz” paradigmája, amit 
KRUGMAN a földrajz és a térbeliség újbóli felfedezésével hozott létre. Felismerte, hogy a földrajzi el-
helyezkedésnek, a helynek, a lokalitásnak a XXI. században is nagy szerepe van a gazdasági folya-
matokban és a globális gazdaság térbeli megoszlásában (KRUGMAN, P. 2000). KRUGMAN szerint a tra-
dicionális gazdaságföldrajz azért lesz új, mert sokkal nagyobb hangsúlyt helyez a gazdasági jelensé-
gek elméleti megközelítésére és modellezésére, mindamellett, hogy a földrajzi szemlélet, a térbeliség 
vizsgálata továbbra is meghatározó szempont marad. 

A gazdaságföldrajz belső megújulásának szükségességére mutatott rá THRIFT és OLDS, az 1990-
es évek közepén,  mert  egyrészt  más tudományterületekhez képest  a gazdaságföldrajzot  kevésbé 
„élettel telinek” találták (THRIFT, N.-OLDS, K. 1996). Másrészt, mert felismerték, hogy a már említett 
nagyon jelentős gazdasági változások megkövetelik, hogy megújuljon a gazdaságföldrajz, hogy meg-
feleljen az új kor kihívásainak. Megítélésük szerint az új gazdaságföldrajz három szempontból fog 
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lényegében különbözni a régitől. Az egyik, hogy nem leírásból fog állni; a másik, hogy sokkal nyi-
tottabb lesz a külső hatásokra, azaz szorosabb kapcsolatot fog kialakítani más társadalomtudomá-
nyokkal; a harmadik, hogy a tradicionális gazdasággal kapcsolatos kulcsszavakat, mint pl. a piac, az 
ipar, a munka sokkal szélesebb kulturális  közegbe beágyazottan értelmezi. S a gazdaságot pedig, 
mint összekapcsolódott régiók sorát, mint hálózatokat, mint áramlásokat, vagy mint virtuális teret 
tekinti (THRIFT, N.-OLDS, K. 1996).

A gazdaságföldrajz megújulása az iparföldrajz számára is kijelölte a „követendő” utat, és az 
iparföldrajzi kutatásokat is új megvilágításba helyezte. Például a hagyományos kutatási irányok (pl. 
telephelyválasztás, ipari ágazatok, térbeli elhelyezkedés) közül a telephelyválasztás elméleti modelle-
zésével kapcsolatban merült fel a legtöbb új kihívás. A modern telephely-elmélet alkotást nemcsak a 
tényezők egyre bonyolultabb kölcsönhatása, hanem súlyúk pontos meghatározása is nehezíti. Rá-
adásul mostanra már a lokalizációs problémák sokkal interdiszciplinárisabbá váltak.

A XXI. század elejére új témakörök (hálózatok, beágyazottság, tőkeáramlás, flexibilis speciali-
záció, versenyképesség, tudásgazdaság, high-tech ágazatok, ipari innováció stb.) kerültek az ipar-
földrajz  homlokterébe  a  különböző kutatások során (DICKEN,  P. 2003;  HUDSON,  R.  1994,  2002; 
MALECKI, E. J. 1991;  MALECKI, E. J.-BRADBURY, S. L. 1992;  OINAS, P.  1997;  Ó HUALLACHÁIN, B. 1992; 
PARK, S. O. 1996, 2001), amelyek nehezen elválaszthatók egymástól, és amelyek részben az iparföld-
rajzi kutatások fő irányait is jelentik bizonyos mértékig.

Napjainkban már kiemelt kutatási témát képeznek a hálózatok és a hálózatosodás. A téma je-
lentősége tükröződik abban is, hogy az új gazdaságföldrajzot akár „kapcsolati gazdaságföldrajznak” 
is nevezhetjük, mivel elsősorban a gazdasági aktorok közötti kapcsolatokat és a gazdaság fejlődésére 
gyakorolt hatásukat kutatja. Mivel az eddigi hálózati kutatás főleg a makro szintű elemzésekre, a 
szervezetek közötti hálózatokra koncentrált, és a mikro szintű személyes hálózatokat többnyire fi-
gyelmen kívül hagyták, ezért a jövőben sokkal nagyobb teret kell kapnia a társadalmi hálózatoknak, 
amelyek a szocio-ökonómiai tér formálásában és megértésében fontosak.

Szintén  az  utóbbi  években  kezd  a  gazdaságföldrajz  gyakorlat-központú  (practice-centred) 
irányzata egyre nagyobb érdeklődést tanúsítani az iránt, hogy milyen gazdasági aktorok vannak a 
globális gazdaságban, és hogy hogyan hatnak egymásra és hogyan alakítják az új térbeli folyamato-
kat. Következésképp a társadalmi gyakorlat az empirikus és elméleti kutatásoknak is dinamikusan 
fejlődő részét képezi, hogy megértsék, hogy mely cégek és miért sikeresek, míg mások nem, és hogy 
a lokális és regionális fejlesztést a gazdasági gyakorlat különböző formái (face-to-face interakció, tu-
dás-gyakorlatok stb.) hogyan alakítják. A globális gazdaságban tapasztalt még nagyobb összekap-
csoltság és komplexitás komoly kihívást támaszt a gazdasági gyakorlat térképezésével és az elméleti 
és módszertani eszközök fejlesztésével szemben is.
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A gazdasági  gyakorlat és a „tudás-gazdaság” között szoros kapcsolat van. Kérdés, hogy az 
utóbbi hogyan formálja az előbbit a cégek és az egyének szintjén. A tudásgazdaság megváltoztatja a 
cégek térbeli stratégiáit, de hogy pontosan hogyan és milyen mértékben, annak a kutatása az elkö-
vetkezendő években releváns kutatási irányzat lehet. Az is érdekes témának ígérkezik, hogy mind-
ezek a változások a cégeknél hogyan hatnak az ott dolgozókra (pl. a mobilitásukra és a karrier-kilá-
tásukra), mivel a változó új kihívások a „tudás-munkás” (knowledge-worker) viselkedését is megvál-
toztatják.

Jelenleg is fontos kutatási irányzat az ipar és a területi fejlődés kapcsolata, habár a mostani pre-
ferált kutatási témák területi kihatása sokban különbözhet a korábbiaktól. Bizonyított, hogy az ipari 
cégek által létrehozott, és a hálózatok révén más cégekkel és szervezetekkel megosztott tudás meg-
határozó szerepet játszik egy régió sikerében (MALECKI, E. J. 2000). A regionális innovációs stratégi-
ák (a régió-specifikus klaszterek létesítésének ösztönzése, a kollektív tanulási folyamatok és az inno-
vációs hálózatok kiépítése, a globális és lokális hálózatok kialakulásának elősegítése, megfelelő kul-
turális és üzleti környezet biztosítása az innováció és a vállalkozás számára, a társadalmi tőkeállo-
mány felhalmozása) számottevően hozzájárulnak a regionális fejlődéshez a tudásalapú gazdaságok-
ban (PARK, S. O. 2001). Az ipari termelés térbeli szervezése szintén nagyban befolyásolhatja a terüle-
ti fejlődést. A termelés térbeli szerveződésének megváltozása és a termelés telephelyek közötti át-
szervezése, továbbá a „folyamatosan” átalakuló termelési rendszerek nemcsak egy régió, egy ország 
gazdasági (ipari) térszerkezetét formálhatják át, hanem egy kontinensét is (HUDSON, R. 1994, 2002).

Az  új  megközelítési  módok  hatására  nemcsak  lokálisan,  hanem  globálisan  is  új 
ipari(gazdasági)terek jönnek létre, amelyek elsősorban földrajziak, de intézményiek és virtuálisak is 
egyben. Éppen ezért a XXI. század elején az iparföldrajz feladata az, hogy az ipari tevékenységeket 
a társadalmi, kulturális, politikai és szervezeti folyamatokkal összefüggésben elemezze „a helyekben 
és a helyeken keresztül” (Malmberg, A. 1996, 1997).

3. A HAZAI IPARFÖLDRAJZ FEJLŐDÉSE ÉS FŐ KUTATÁSI TERÜLETEI

Az iparföldrajz fejlődése idehaza is szorosan összefüggött a gazdaságföldrajz, illetve a földrajz 
egészének fejlődésével, amelyre nagy hatással voltak a külföldi műhelyek. A XX. század közepéig a 
fejlett nyugati országokból, elsősorban a német iskolákból, tudós műhelyekből érkeztek az irányt 
mutató és nagy befolyással bíró szellemi irányzatok. Majd a II. világháború után az ország megvál-
tozott politikai, társadalmi berendezkedése folytán a Szovjetunió felől. Magyarország a szovjet befo-
lyási övezet része lett, nemcsak politikai, társadalmi, gazdasági értelemben, hanem a tudományos 
kutatások szemszögéből is. A földrajzon belül különösen a gazdaságföldrajz terén volt erőteljeseb-
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ben érezhető a „keleti” hatás. 1989 után e téren is nagy változás következett be, mert „ismét” lehe-
tőség nyílott a földrajztudomány egészének fejlődését jellemző főbb áramlatokba való bekapcsoló-
dásba, és a külföldi, döntően nyugati irányzatok, kutatási területek itteni meghonosodására. S ezek a 
hazai iparföldrajz számára is óriási lehetőségeket kínálnak.

Az eddigi hazai iparföldrajzi kutatások – részben az előbbiek tükrében – három fő szakaszra 
bonthatók időben. Az első szakasz nagyjából a XIX. század végétől datálható egészen a XX. század 
közepéig. Ez a periódus az iparföldrajz kezdeti, kibontakozási fázisa. A második szakasz a szocializ-
mus évtizedeit öleli fel, míg a harmadik periódus az 1989 utáni időszakot. 

3.1. Az iparföldrajz kibontakozása

Kezdetben a magyar iparföldrajz nagyon vontatottan fejlődött a fejlettebb, nyugati országok-
hoz képest, és a II. világháború előtt még nagyon gyenge lábakon állt. Összefüggött ez megkésett 
önállósodásával is, ami az 1930-as, 1940-es évekre tehető. Bár a honi iparföldrajz első írása, csírája 
már  1899-ben megjelent  „Az iparűzés  földrajzi  elosztakozása Magyarországon” címmel  HANUSZ 
ISTVÁN tollából (FODOR F. 2006). Az azutáni évtizedekben a gazdaságföldrajzi kiadványok szaporod-
tak ugyan, de közöttük nem akadt kifejezetten iparföldrajzi munka. Valószínűleg azért sem, mert az 
ipar vizsgálata nem kapott különösebb figyelmet a kor gazdaságföldrajzosaitól. PRINZ 1914-es „Ma-
gyarország földrajzában” mindössze három oldal mutatja be a magyar ipar fontosabb ágazatait és 
főbb sajátosságait. Indoklásul az a megállapítása szolgálhat, hogy igazán nagy iparvidékek csak a 
széntelepek közelében jöhettek létre (PRINZ GY. 1914).  FODOR a „Magyarország gazdaságföldrajza” 
c. művében, ami 1924-ben jelent meg, már részletesebben taglalja a bányászat és az ipar területi el-
helyezkedését, s kitér a telepítő tényezőkre is. Nagy érdeme, hogy a trianoni döntés értelmében rá-
mutat arra, hogy az ország határának megváltozása hogyan hatott a nyersanyagtermelő és a feldol-
gozóipari üzemek területi megoszlására. Szintén fontos felismerése, hogy a közlekedési kapcsolatok 
nagymértékben meghatározzák egy-egy terület, település iparosodását (FODOR F. 1924). A KOCH ál-
tal „A nehézipar földrajzi tényezői” címmel publikált írás már alaposabb iparföldrajzi munka (KOCH 
F. 1939). A telepítő tényezők, főleg az energiaellátás fejlődése tükrében tekinti át a vaskohászat te-
lephelyeinek változását a Földön. Ugyancsak ebben az évben jelent meg az első, igazán kiforrott 
iparföldrajzinak ítélhető munka (Egy iparvállalat keletkezésének tájalakító hatása címmel), s rá egy 
évre a második (A csonka magyarországi gyárak keletkezésének és elhelyezkedésének gazdaságföld-
rajzi okai), amelyek RÉVAY nevéhez kapcsolódnak (RÉVAY Z. 1939, 1940). Ezek azért nagyon figye-
lemre méltóak, mert már túlmutatnak a leíráson, és lényegében a telephelyválasztás, az ipartelepítés 
kérdéseit boncolgatják. Az előbbiben a szerző az ipar és a környezet kapcsolatával foglalkozik a péti 
ammóniagyár tájra gyakorolt hatásának elemzése révén. Az utóbbiban pedig a trianoni határmegvo-

11



Kiss Éva: Az iparföldrajzi kutatások külföldön és idehaza a kezdetektől napjainkig 
Modern Geográfia, 2008. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/altalanos_gazdasagfoldrajz/kiss_eva_2008_2.pdf

nás utáni országterület iparának területi struktúráját  és az egyes iparágak telepítő tényezőit veszi 
sorra. A RÉVAY által leírt telephelyek és telepítő tényezők egy része még ma is érvényes bizonyos 
ágazatok esetében. Szintén ebből az időszakból származik FODOR „Mezőgazdasági-iparos tájak Kö-
zép-Európában” c. kiadványa, ami azért említésre méltó, mert a magyar ipart már tágabb környeze-
tébe beágyazva értékeli (FODOR F. 2006). 

A XX. század első felében az ipar a kartografikus ábrázolásban sem kapott jelentősebb szere-
pet.  Példaként  említhető az 1945-ben megjelent  Közép-Európa Atlasz,  amelyben a „Gyáripart” 
mindössze  hat  oldalban  ismertették,  szemben a  bányászat  28  oldalával  (RÓNAI A. szerk.  1945). 
Együttes terjedelmük azonban még így is alig egyharmadát adta a mezőgazdaságra fordított oldalak 
számának, ami az ország akkori gazdasági fejlettségének és agrárjellegének is betudható.

Összességében véve a magyar iparföldrajzi  kutatások még nagyon felszínesek és hiányosak 
1945 előtt. A nemzetközi trendekkel összhangban nálunk is a hazai ipart leíró, bemutató írások do-
mináltak abban az időben, de a mennyiségük messze elmaradt a fejlett országokétól. 

3.2. Az iparföldrajz a szocializmus évtizedeiben

Az iparföldrajzi kutatások második fő szakaszának elején, a II. világháborút követő években 
gyökeres fordulat következett be az ország társadalmi berendezkedésében, s ez kihatott az iparföld-
rajzra is. A szovjet befolyás erősödése a gazdaságra és az egyes szektoraira vonatkozó kutatások 
gyakoribbá válásában is megnyilvánult (PROBÁLD F. 1999). Az 1950-es évektől az ipar – ideológiai, 
pártpolitikai nyomásra – tapasztalható erőltetett fejlesztése, a szocialista iparosítás és az iparföldrajzi 
kutatások felélénkülését,  valamint az ipar pozíciójának megerősödését vonta maga után. Az ipar-
földrajz fénykora ez, a legfőképp az 1950 és 1980 közötti időszakban. 

Az államszocializmus időszakában a hazai iparföldrajzi kutatásokban a következő fontosabb 
kutatási irányok jelölhetők ki:

1. az ipartelepítésre és a telephelyválasztásra vonatkozó kutatások,

2. az egyes ipari ágazatokhoz kapcsolódó földrajzi kutatások,

3. az ipar területi elhelyezkedésének, térbeli megoszlásának vizsgálata,

4. az ipar terület- és településfejlesztésben játszott szerepének vizsgálata,

5. elméleti-módszertani kérdésekkel összefüggő kutatások. Ez utóbbiak

12



Kiss Éva: Az iparföldrajzi kutatások külföldön és idehaza a kezdetektől napjainkig 
Modern Geográfia, 2008. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/altalanos_gazdasagfoldrajz/kiss_eva_2008_2.pdf

elsősorban az erőteljes  iparosítás kezdeti  szakaszában voltak nagy jelentőségűek (BARTKE I. 
1981). Később csak elvétve születtek olyan írások, amelyek érintették az iparföldrajzi kutatások fej-
lődését előmozdító elméleti, módszertani kérdéseket. Valójában ez a kutatási irány nem tudott kitel-
jesedni, s megmaradt „kutatási irány kezdeménynek”.

A többi kutatási irány legjellegzetesebb ismérvei az alábbiakban foglalhatók össze:
1. Az ipartelepítés és a telephely kiválasztása kiemelt kutatási téma volt, kiváltképp az ex-

tenzív iparosodás időszakában, amikor nagyon sok új ipari üzem létesült. Hozzájárult ehhez az is, 
hogy az ipartelepítés a gazdaságpolitikának és a területfejlesztésnek is szerves részét képezte (TATAI 
Z. 1984). Törekedtek a szakemberek az ipartelepítés és a telephelyválasztás fogalmának definiálásá-
ra is (BARTKE I. 1971; BERNÁT T. szerk. 1981; BERNÁT T. et al. 1969; TATAI Z. 1984). TATAI az ipartele-
pítés alatt azt a folyamatot értette, amikor meghatározzák azt a térséget, amelyen belül vagy esetleg 
konkrétabban azt a települést, ahová az adott ipari objektumot le kell vagy le lehet telepíteni. A te-
lephely ellenben a tényleges hely (az adott körzeten vagy településen belül), ahol az ipari létesít-
ményt létre kell hozni, vagyis a gyakorlati kivitelezés, a megvalósítás helye (TATAI Z. 1984). BARTKE 
szerint a két fogalom lényegében nem más, mint az ipartelepítés makro, mezo vagy mikro szintű 
megközelítése. S a legcélszerűbb megoldás az, ha az ipartelepítés fogalmát tágabb értelemben hasz-
náljuk (BARTKE I. 1971).

Többen rámutattak a szocialista ipartelepítés és a kapitalista telephelyválasztás különbségeire is 
(KÓRÓDI J.-MÁRTON G. 1968; MAGYARI A. 1953). Az előbbivel szemben fő különbségként a profit ér-
dek elsődlegességét, a telekspekulációt és egyéb okokat (pl. össztársadalmi érdek csekély szerepe) je-
löltek meg. A szocialista vállalatok telepítését elsősorban az erőforrások elérhetősége határozta meg, 
s  nem a profit-maximalizálás (BARTA GY. 1994).  A szocialista telephelyelmélet  megfogalmazására 
már csak a szocialista rendszer bukása után, az 1990-es évek elején történt kísérlet (BARTA GY. 1994).

A szocializmus évtizedeiben jó néhány olyan munka is született (BARTKE I. 1981;  GERLE GY. 
1956; KÓRÓDI J.-MÁRTON G. 1968; KŐSZEGFALVI GY. 1978; MAGYARI A. 1953; TATAI Z. 1984; ZOLTÁN 
Z. 1980), amelyek sorra vették az ipartelepítésben szerepet játszó tényezőket és/vagy érintették az 
ipari létesítmények letelepítésének konkrét feladatait, a tervezéssel és a műszaki kivitelezéssel kap-
csolatos elveket is.

Szintén már az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején felmerült a koncentrált ipartelepítés 
gondolata, aminek a feltételeit és a kialakításának a műszaki-gazdasági kritériumait is meghatározták 
(BARTKE I. 1971; KOPCSAY G.-ZSIGÓ L. 1971; KŐSZEGFALVI GY. 1978). Tulajdonképpen ezek a mostani 
ipari parkok előzményeként tarthatók számon.

Az ipartelepítéssel összefüggő kutatások jelentőségét és dominanciáját jelzi az is, hogy azon 
belül további részterületeket is el lehetett különíteni. BARTKE még az 1980-as évek elején négy ilyen 
részterületet  (ágazati,  regionális-vonzáskörzeti,  közgazdasági,  matematikai-statisztikai)  határozott 
meg, de azt is hangsúlyozta, hogy az általa felsoroltak csak az egyik lehetséges módját jelentik a cso-
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portosításnak, és másféle kategorizálást is elképzelhetőnek tart (BARTKE I. 1981). Az egyes részterü-
letek mindegyike az ipartelepítés más-más aspektusára helyezte a hangsúlyt. Például az ágazati meg-
közelítés egy-egy ágazat optimális telephelyének meghatározását tűzte célul. Az 1960-as és 1970-es 
években szinte minden fontosabb ágazat számára készültek ilyen elemzések (ANTAL Z. 1959, 1966, 
1967a, b, PERCZEL GY. 1970, 1973).

2. Az ipar ágazatait nemcsak az ipartelepítés szemszögéből lehet vizsgálni, hanem más néző-
pontból is, esetleg komplex módon, többféle kutatási irány ötvözésével. A legtöbben és a leggyak-
rabban az építőanyagipart (ANTAL Z. 1967c;  BALOGH B. 1971;  KATONA S. 1972), a textilipart és az 
élelmiszeripart kutatták. Az építőanyagiparra vonatkozó kutatások kiterjedtek a fontosabb erőforrá-
sainak a kiértékelésére és a főbb szállításigényes termékeinek az elosztási és szállítási struktúrájára, 
valamint a gazdaságföldrajzi sajátosságainak a bemutatására. A téglagyártás elsődleges és másodla-
gos telepítő tényezőivel, azok hatékonyságának módosulásával és a távlati területi fejlesztésben ját-
szott szerepük feltárásával KATONA foglalkozott. A hazai téglagyárakat fejleszthetőségük alapján cso-
portosította és megállapította, hogy a működő gyáraknak (1968-ban 183) csak az egyötödét tartja 
további fejlesztésre alkalmasnak (KATONA S. 1972).

Az 1970-es években hiánypótlónak bizonyult  PERCZEL kutatása, aki a magyar gépipar területi 
elhelyezkedését és telephelyválasztásának feltételeit foglalta össze. Azt megelőzően ugyanis nem ka-
pott kellő figyelmet ez az ágazat, holott az 1960-as évek második felétől, mint az egyik legdinamiku-
sabban fejlődő ágazatot tartották számon (PERCZEL GY. 1973).

A könnyűipar ágazatai közül a textilipar volt a legfontosabb, amely az 1960-as években renge-
teg problémával  küszködött.  A leginkább erőteljes  fővárosi  koncentrációja  okozott  sok gondot, 
amit az 1970-es évek elejére már sikerült valamelyest mérsékelni, mert addigra a világgazdasági vál-
tozásokkal összhangban a hazai textiliparban is markáns változások (új technológiák bevezetése, 
foglalkoztatottak számának csökkenése, fogyasztási szokások módosulása) következtek be (ANTAL 
Z.-FÜLÖP S. 1973; BENCZE I. 1962).

Az  élelmiszeriparon  belül  a  cukoripar  bizonyult  az  egyik  legnépszerűbb  kutatási  témának 
(GURZÓ I. 1986, 1989; MOLNÁR F. 1969; PÁL Á. 1979). GURZÓ, aki a cukoriparral kapcsolatos kutatá-
sok egyik legismertebb képviselője az ágazat területi elhelyezkedésének vizsgálata mellett egy hosz-
szú távú fejlesztési stratégia kidolgozását is elengedhetetlennek tartotta (GURZÓ I. 1986). Értékelte 
még  az  alföldi  gabonaipar  és  dohányvertikum  területi  fejlődésének  sajátosságait  is  (GURZÓ I. 
1987,1988). BERÉNYI kutatásai azért kiemelendők, mert a földhasznosítás, a mezőgazdasági termelés 
és az élelmiszeripar területi struktúrája közötti szoros összefüggést tárta fel (BERÉNYI I. 1989).

3. Az ipar területi  elhelyezkedésének kutatása kezdetben háttérbe szorult,  s  később is 
csak viszonylag kevesen (BENCZE I. 1962;  KÓRÓDI J.-MÁRTON G. 1968;  PERCZEL GY. 1973;  TATAI Z. 
1981, 1984) vállalkoztak az ipar területi struktúrájának és főbb térszerkezeti jellemzőinek a feltárásá-
ra. A makroszintű vizsgálatoknál jóval gyakoribbak voltak a mikro (települési) és mezo (regionális) 
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szintűek. Nem egy esetben az, hogy épp melyik település vagy térség vált a kutatás színterévé attól 
függött, hogy honnan származott vagy, hogy hol dolgozott a kutatást végző. Például Csongrád me-
gyéét  ABONYINÉ,  Bács-Kiskun és Szolnok megye iparának területi  szerkezetét  pedig  PÁL kutatta 
(ABONYINÉ PALOTÁS J. 1983; PÁL Á.1987).

Ezen fő kutatási irány sajátos szegmensét képezte az, amelyik az ipari körzetek megállapítására 
irányult. A területi munkamegosztás fejlődésével és elmélyülésével párhuzamosan az ipari termelés 
bizonyos ágazatainak meghatározott térségekbe való tömörülése lehetővé tette az ipari körzetek el-
határolását. A körzeteken belül levő ipari ágazatok nem egymástól függetlenül, hanem egymással 
szoros kölcsönhatásban léteznek. Hazánk nehézipari körzeteit, amelyek az ország középhegységi te-
rületein helyezkedtek el BARTKE és KÓRÓDI határolta el (BARTKE I.-KÓRÓDI J. 1968). Együttesen az or-
szág területének kb. egyötödét tették ki, ahol a népességnek ugyancsak az egyötöde élt. Az ipari tér-
struktúra a gazdasági körzetek megrajzolását is megalapozta. A különböző szintű gazdasági körzete-
sítés problematikájával, elvi és módszertani kérdéseivel (BERNÁT T. 1986; KRAJKÓ GY. 1961, KRAJKÓ 
GY. et al. 1969; TÓTH J.-DÖVÉNYI Z.-MOSOLYGÓ L. 1975) a leginkább KRAJKÓ foglalkozott. Arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a társadalmi munkamegosztás fejlődésével a területi differenciálódás erősö-
dik, ezért indokolt a gazdasági mikrokörzet szintű lehatárolás is, amit az Alföld példáján mutatott be 
(KRAJKÓ GY. 1973a, b). A gazdasági körzeteket a földrajzi kutatás nélkülözhetetlen egységeinek tar-
totta.

4. Az ipar  és a terület-  és településfejlesztés kapcsolatára,  kölcsönhatására irányuló 
kutatások szintén gyakoriak voltak a szocializmus évtizedeiben. Az 1950-es évektől ugyanis az ipar 
a területfejlesztés nélkülözhetetlen, szinte egyetlen eszköze lett (ROMÁN Z. ed. 1979). Az ipar rendkí-
vüli fontosságát tanúsítják az alábbi idézetek is:

• „Az ipar a területfejlesztés legfontosabb, de nem egyedüli eszköze.” (TATAI Z. 1980).

• „Az ipar az egyik leghatékonyabb településfejlesztő tényező.” (BARTA GY. 1980).

• „Az ipar az elmaradottság felszámolásának döntő stratégiai eszköze.” (BARTKE I. 1971). 

Az ipar megjelenése és fejlődése nagymértékben meghatározta egy-egy terület fejlődését. Egy-
részt elősegítette a helyi gazdaság fejlődését az adott területen, másrészt az ott lakók életkörülmé-
nyeit is kedvezően befolyásolta. Hozzájárult a foglalkozási átrétegződéshez és az ingázás felerősö-
déshez is. Jövedelmet és munkát biztosított, továbbá kedvezően hatott az infrastruktúra fejlesztésé-
re is, amire számos kutatás (BARTKE I. 1981, 1982;  KÓRÓDI J.-MÁRTON G. 1968;  KŐSZEGFALVI GY.-
BARNA G. 1971; MÉRŐ J. 1970) is fényt derített. Az iparosodás és az urbanizáció sok helyütt szorosan 
összekapcsolódott. Az indusztrializáció számottevően előmozdította az érintett település urbanizá-
cióját, nem ritkán várossá válását is (BORAI Á. 1975, 1979).
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Az iparosítás extenzív periódusában a területi különbségek fokozódtak. Ennél fogva az 1960-
as évek vége felétől, de főleg az 1970-es években az elmaradott, kevésbé iparosodott területek, a 
leginkább az Alföld iparosítása került előtérbe, hogy a területi differenciák mérséklődjenek (BARTKE 
I. 1967, 1971; CUKOR GY. 1971; FRISNYÁK S. 1988; KÓRÓDI J.-MÁRTON G. 1968, LACKÓ L. 1975; TATAI 
Z. 1975, 1981, 1984). Segítette ezt az is, hogy egyre nagyobb hangsúly helyeződött a fővárosi ipar 
fejlesztésének intenzív és szelektív módjára (BÉKESI L. 1981;  BONTÓ L.-OROSZ L. 1978;  KÓRÓDI J.-
MÁRTON G. 1968; TATAI Z. 1984). Az ipar területi expanziója folytán a szocialista ipar mintegy 20%-
a a falvakba települt (BARTA GY. 1980). Hatásukra nagyon sokrétű és többnyire előnyös társadalmi, 
gazdasági változásokon mentek keresztül a községek (BARTA GY.-ENYEDI GY. 1981). Az 1980-as évek 
második felében azonban már egyre több jel utalt arra, hogy ez a generális fejlesztési eszköz sokat 
veszített korábbi dinamizáló hatásából, amibe az iparban tapasztalható válság mélyülése is beleját-
szott.

3.3. Az 1989 utáni iparföldrajzi kutatások

Az iparföldrajzi kutatások harmadik szakasza 1989-től, a politikai rendszerváltozás időpontjá-
tól számítható. A nagyarányú politikai, társadalmi és gazdasági változások következtében az ipar és 
az iparföldrajzi kutatások háttérbe szorultak. Ez már egy „hanyatló, lefelé ívelő” szakasz az ipar-
földrajz történetében. Az, hogy mi lehet ennek az oka nehéz pontosan meghatározni. Feltételezhető 
azonban, hogy több tényező bonyolult kölcsönhatásának az együttes eredője, amelyek közül döntő 
lehet az ipar strukturális válsága és a gazdaságban elfoglalt pozíciójának a megrendülése. Továbbá 
az, hogy a népességgel, a társadalommal kapcsolatos kutatások kezdtek előre törni és nagyobb je-
lentőségre szert tenni, mert olyan témakörök (pl. etnikai, vallási kérdések) kutatásra nyílt lehetőség, 
amelyekre azt megelőzően kevésbé. Hozzájárult az iparföldrajz kedvezőtlenebb helyzetéhez, hogy a 
tágabb beágyazottságát  képező gazdaság(társadalom)földrajzban egyfajta  válság jelei mutatkoztak 
(BERÉNYI I. 1996; PROBÁLD F. 1996; MÉSZÁROS R. 2000), mert „…az 1970-es évektől 1989-ig nem tör-
tént semmi…”(BELUSZKY P. 1989). Ráadásul elméletalkotó-képességünk és elméleti megalapozottsá-
gunk is megromlott. A problémákat és okait részletesen fel is sorolta BELUSZKY „Magánjelentése”. A 
gazdaságföldrajz válságára BERNÁT is felhívta a figyelmet. Rámutatott arra, hogy már a régi kutatási 
célok, elméletek és módszerek nem elégségesek önmagukban, a XX. század végén újakra van szük-
ség (BERNÁT T. 1989). Mindezek tetejébe kimondatlanul is éreztette hatását az a pszichikai tényező is, 
miszerint a hanyatlással, válsággal jellemezhető dolgok kevésbé vonzók. Ezeken kívül szintén visz-
szatartó erő lehetett az iparban is állandóan tapasztalható változás (pl. gyakori cégmegszűnés, cég-

16



Kiss Éva: Az iparföldrajzi kutatások külföldön és idehaza a kezdetektől napjainkig 
Modern Geográfia, 2008. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/altalanos_gazdasagfoldrajz/kiss_eva_2008_2.pdf

alapítás),  amelyek miatt  nagyon nehéz „naprakész” információkkal rendelkezni, és a begyűjtésük 
szinte lehetetlen vállalkozás, mert az ipari szereplők adat- és információszolgáltatási hajlandósága 
nagyon csekély.

Mivel a hazai iparföldrajz pozíciója meggyengült és a kutatói érdeklődés is lanyhult 1989 után, 
ezért az iparföldrajzi kutatási irányok is módosultak a szocializmus évtizedeiben tapasztaltakhoz vi-
szonyítva. A többségüknek a jelentősége csökkent, miközben új kutatási területek is kialakultak. 

A rendszerváltozás utáni időszak meghatározó iparföldrajzi kutatási irányai a következők:
1. szervezeti - tulajdoni változások kutatása. A szervezeti megújulás tanulmányozása, mint 

új kutatási irányzat jelentkezett a posztszocialista országokban, eltérően a nemzetközi trendektől. 
Főleg az átmenet elején kapott kitüntetett figyelmet (BARTA GY. 1992, 2001;  KISS É. 1993, 1998). 
Akkor még a szervezeti megújulás üteme és a vállalatok innovációs képessége, új iránti fogékonysá-
ga között szoros összefüggés volt. A későbbiekben a szervezeti megújulás kötelezővé válásával az 
ilyen jellegű kutatások jelentőségüket veszítették. A szervezeti megújulás az egyik leggyorsabban és 
leglátványosabban végbement  változás  volt  1989 után,  aminek a megvalósulása területenként és 
ágazatonként is eltérő ütemben zajlott (Kiss É. 1993, 1998, 1999a). 

A tulajdonviszonyok térbeli és időbeli változásának elemzése szintén az átmeneti időszak ele-
jén volt izgalmas kutatási terület. A privatizáció következtében az ipari vállalkozások tulajdonviszo-
nyok szerinti megoszlásában – cégmérettől függően – egy duális struktúra jött létre, ami a térben is 
megnyilvánult. A fővárosban és tágabb térségében, valamint az Észak-Dunántúlon a külföldi tulaj-
donosok aránya jóval magasabb, mint az ország többi részében, ahol a magyar tulajdonosok vannak 
túlsúlyban (BARTA GY. 2000; CSÉFALVAY Z. 1996). A tulajdonviszonyok átalakulásában is tetemes részt 
vállaltak a külföldi tőkebefektetések  (ABONYINÉ PALOTÁS J. 1999;  BARTA GY. 2000;  KISS É. 2003a, 
2006), s ma már inkább a külföldi tőke területi sajátosságainak, iparban játszott szerepének a kutatá-
sa jellemző.

2. a szerkezeti-ágazati kutatások szintén szorosan összefonódtak az iparban 1989 után kez-
dődött markáns struktúrális átalakulással. Annak főbb irányait,  ismérveit már többen (BARTA GY. 
2002; BORA GY. 1992; KISS É. 2000a; RECHNITZER J. 1989; SZALAVETZ A. 2000) is megfogalmazták. A 
fejlett nyugati országokban már az 1960-as évek végétől megindult, s az 1970-es években felgyorsult 
az ipar szerkezeti megújulása, ami a tradicionális nehézipari ágazatok (bányászat, kohászat) hanyatlá-
sát és az új, dinamikusan fejlődő high-tech ágazatok, tudáságazatok előretörését jelentette. Az ipar 
szerkezeti átalakítása kihat az ipar területi elhelyezkedésére is, és nem választható el a területi feltéte-
lektől és a területi meghatározottságtól sem (RECHNITZER J. 1989).

A strukturális  megújulás az egyes ágazatokat differenciáltan érintette.  Általában a hanyatló, 
válságágazatok  (pl.  vaskohászat,  textilipar)  lassabban  újulnak  meg  (SZALAVETZ A.  2000;  VISZT E. 
1996). A hazai kohászati ipar a strukturális átalakulás egyik legnagyobb vesztese, mostanra már gya-
korlatilag megszűnt. A könnyűiparon belül a textilipart és a bőr-, cipőipart érintette a legjobban a 
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szerkezetváltás (BOD E. 1996). Az utóbbiaknak napjainkban is az egyik legnagyobb problémája a ha-
zai  nyersanyagforrások beszűkülése,  amit  a  bőrfeldolgozók  különböző stratégiák  alkalmazásával 
próbálnak meg kiküszöbölni.

Az elmúlt  másfél  évtizedben új  ágazatok is  megjelentek (HIDVÉGI J. 2005;  SOMAI M. 1995; 
GROSZ A. 2006). Ide tartozik a világviszonylatban is az egyik legfontosabb gépipari ágazat, az autó-
ipar, amelynek már hazánkban is több telephelye van. Szintén a fontosabb gépipari ágak közé sorol-
ható az elektronikai ipar, amelynek termékstruktúrájában, technológiájában és területi elhelyezkedé-
sében is látványos, jól kivehető átrendeződések következtek be az utóbbi évtizedben, épp úgy mint 
a gépipar egészében (SIPOS M. 2003, 2004a,b, KUKELY GY. 2004).

A gépipar mellett a másik kulcsiparág, a vegyipar. A XX. század végén ez az iparág is számos 
kihívással nézett szembe (ZSARNAY J. 1996). A vegyiparban az elmúlt közel két évtized alatt felszínre 
kerültek az ágazat gyengeségei, de fény derült a tartalékaira és az alkalmazkodóképességére is, vala-
mint a fejlesztésének a lehetséges fő irányait is meghatározták (SZÉPVÖLGYI J. 1999, 2005). A hazai 
vegyipar az 1990-es évek vége felé mozdult el a holtpontról, s indult gyorsabb fejlődésnek, ám a te-
rületi szerkezetében a beruházás-igényessége miatt nem történt markáns változás.

A nagy múlttal rendelkező élelmiszeripar és ágazatai 1989 után is fontos kutatási területet ké-
peztek. A magyar élelmiszergazdaság, különösen az Alföld élelmiszergazdaságában szükséges szer-
kezetváltás  és  fejlesztés  időszerű  kérdései  több  szakembert  is  foglalkoztattak  (MÁRTON J.  1993; 
GURZÓ I. 1993; JUHÁSZ P.-MOHÁCSI K. 1994). Egyetértettek abban, hogy az infrastruktúra és a szolgál-
tatások fejlesztése elengedhetetlen az élelmiszergazdaság további fejlődése szempontjából. A föld-
hasznosítás változása az élelmiszeripar területi struktúráját is érzékenyen érintette (BERÉNYI I. 1993). 
A magyar húsiparban, illetve húsvertikumban az 1989 után bekövetkezett nagy változások szorosan 
összefüggnek a hazai állattenyésztésben tapasztalt radikális változásokkal (ABONYINÉ PALOTÁS J. 1998). 
Még ma is hiányoznak azonban azok a publikációk, amelyek az élelmiszeripar egyes ágazatainak 
helyzetét és területi szerkezetének átrendeződését, valamint okaikat mutatnák be a XXI. század ele-
jén.

3. az ipari létesítmények telephelyválasztásával összefüggő kutatások még mindig szer-
ves alkotóelemei az iparföldrajzi vizsgálatoknak. Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedben nagyon 
visszaesett a kutatói érdeklődés az ilyen jellegű kutatások iránt (BARTA GY. 2002). Oka ennek az is, 
hogy a telephelyválasztás modern elméleteinek megfogalmazása egyre bonyolultabb és szinte lehe-
tetlen vállalkozás (ERDEY L. 2004). Az utóbbi közel két évtizedben az ipartelepítés fogalma helyett a 
telephelyválasztás vált gyakoribbá. Az e tárgykörhöz sorolható publikációk címében szinte minden-
hol a telephelyválasztás szerepel (BÉKÉS G. 2003; ERDEY L. 2004). A szóhasználat-változás akár je-
lezheti azt is, hogy a szocializmust jellemző felülről vezérelt, előre eldöntött ipartelepítés helyett a 
piacgazdaságban az alulról vezérelt, a vállalatok önálló, szabad telephelyválasztása váltotta fel.
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4. az ipar területi elhelyezkedésével, a  térbeli megoszlásának törvényszerűségeivel,  az 
ipar térszerkezetével kapcsolatos publikációk (ANTAL Z. 1993;  BARTA GY. 1992, 2002;  KISS É. 
1999b, 2000a, 2002a, b, 2003b; NEMES NAGY J. 1997) megszaporodtak az 1990-es évtizedben, ami a 
magyar ipar területi struktúrájában bekövetkezett releváns változásokkal magyarázható. A területi 
vizsgálatok a térszerveződés különböző (országos, regionális és lokális) szintjeire terjedtek ki. Az 
ipari termelés területi elhelyezkedésével kapcsolatban elsődlegesen azok a területek (pl. a főváros és 
tágabb térsége, nagyvárosok, Észak-Dunántúl) kaptak kiemelt figyelmet, amelyek a legjelentősebb 
ipari területei az országnak (BARTA GY. 1999; KISS É. 1995a, 1999b, 2000b). Készült olyan összegző 
munka is, amely a hazai ipar 1945 és 2000 közötti területi folyamatait összegzi, habár az ipar tényle-
ges területi elhelyezkedésére csak a teljes terjedelem töredéke jutott (BARTA GY. 2002).

Az  ipari  tér  formálásában  meghatározó  szerepet  játszanak  a  külföldi  tőkebefektetések 
(ABONYINÉ PALOTÁS J. 2006a;  BARTA GY. 2000;  KISS É. 2003a, 2006) és az ipari parkok is (KISS É. 
2000d, 2001, 2003b;  KULLMANN Á. 2000;  BUZÁS N.-LENGYEL I. szerk. 2002;  NIKODÉMUS A. 2002a,b; 
RECHNITZER J. 2002; VOLTER E. 2004), amelyek gyakran több ipari vállalkozásnak adnak otthont. A 
XXI. század elején újabb térformáló, térszervező erők (hálózatok, klaszterek) jelentek meg (BUZÁS 
N.-LENGYEL I. szerk. 2002; GERGELY S. 2006; GROSZ A. 2006). A befolyásuk ma még nem számotte-
vő, de a jövőben mindenképp erősödni fog.

Az iparban végbement változások területi következményei lokális szinten is megfigyelhetők. 
Ez akár kutatási részterületet is képezhet az ipar térbeli elhelyezkedésének vizsgálatán belül (csak 
úgy, mint az ipari parkok vizsgálata vagy a regionális szintű ipari térszerkezeti vizsgálatok). A buda-
pesti ipari átalakulás térszerkezeti konzekvenciáinak elemzése kapta a legtöbb figyelmet az elmúlt 
évtizedben (BARTA GY. szerk. 2004; KISS É. 1994, 1995c, 1997, 1999c, 2000c, 2002c). A hazai kiemelt 
regionális centrumok iparában végbement változások elemzése csak az ezredforduló után kezdő-
dött (KISS É. 2004). Ez a kutatás először vállalkozott a vidéki nagyvárosok iparának az ipari térre és 
az ipari területekre kifejtett hatásainak feltárására. A nagyvárosok szerkezeti és funkcionális tagozó-
dásának módosulásával párhuzamosan a lokális társadalom összetétele, milyensége sem marad vál-
tozatlan, ami a kutatások elmélyítését  és kiterjesztését igényli más tudományterületek irányába is 
(BERÉNYI I. 1994). 

5. a vállalatok kutatása. Az iparnak az ipari cégek oldaláról történő megközelítése egyre na-
gyobb teret hódít az utóbbi évtizedben. Az 1970-es, 1980-as évekig ugyanis általános jellemzője volt 
az ipar(gazdaság)földrajznak, hogy csak a tevékenység térbeliségére koncentrált és a vállalatra nem, 
amely a tevékenységet „végezte, indukálta” (ASWORTH, G.-BORA GY. szerk.1999). A kutatások tárgyát 
képezhetik a kicsi és/vagy a nagy cégek, a hazai és/vagy a transznacionális vállalatok, amelyeket kü-
lönböző szempontok alapján vizsgálhatnak (ASWORTH,  G.-BORA GY.  szerk.1999;  BARTA GY. 2001; 
NAGY G. 2002;  SOMAI M. 1995). Gyakran egy-egy nagyvállalat „életútjának” nyomon követése az 
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egész magyar ipar fejlődését illusztrálhatja. Ilyen például a budapesti Ganz Művek, amelynek a sorsa 
– ahogy a szerzők is írták – „…1949-től 1989-ig szinte leképezte a szocialista rendszer fejlődését 
Magyarországon.” (RICHERS J.-KUKELY GY.-BARTA GY. 2004). 

6. az ipar és a környezet egyre bonyolultabb kapcsolatrendszerének vizsgálata szintén az 
utóbbi évtizedben erősödött fel. Magába foglalja egyrészt az ipari létesítmény társadalmi, gazdasági 
környezetre gyakorolt hatásának kutatását. Kiváltképp érdekes lehetett azoknak a transznacionális 
vállalatoknak a lokális társadalomra gyakorolt hatásának az elemzése, amelyek más kulturális kör-
nyezetből származnak, ahol mások a szokások, a tradíciók, mint ahova letelepedni szándékoznak 
vagy ahova letelepedtek. Jó példa volt erre az esztergomi Suzuki letelepedésének társadalmi, gazda-
sági hatásvizsgálata (KISS É. 1995b). Az ipari nagyberuházások közvetlen környezetükre kifejtett tár-
sadalmi, gazdasági és egyéb hatásainak feltárása, az ún. hatásvizsgálatok egyre fontosabb befolyáso-
ló elemei a telephelyválasztásnak is (SCHWEITZER F.-TINER T. szerk. 1996). 

Az ipar és a környezetterhelés, környezetszennyezés, környezetvédelem kapcsolatrendszerének 
vizsgálata iránt szintén az 1990-es években kezdett megnövekedni az érdeklődés, összhangban a 
környezet iránt érzett felelősség fokozódásával és tudatosodásával (PERCZEL GY. 1992, 1999).

7. az ipar terület- és településfejlesztésben játszott szerepének kutatása háttérbe szorult 
a  politikai  rendszerváltozás  óta,  ami  azért  kedvezőtlen,  mert  pillanatnyilag  egyáltalán  nincsenek 
pontos ismeretek az ipar területfejlesztő szerepéről. A méltánytalan mellőzésének az a magyarázata, 
hogy ma már nem az ipar a legfőbb terület- és településfejlesztési eszköz. Ennek ellenére még min-
dig nagy hatással lehet egy-egy terület vagy település fejlődésére, ami többé-kevésbé napjainkban is 
tapasztalható az ország legkülönbözőbb részeiben. Például egy nagy transznacionális vállalat letele-
pedése az adott település társadalmi, gazdasági életét is nagymértékben érinti (KISS É. 1995b). Az 
ipari parkok több ok miatt is befolyással lehetnek az adott település fejlődésére. Egyrészt az ipari 
park létesítése infrastrukturális fejlesztéseket igényel, másrészt az oda letelepedő, egyidejűleg gyak-
ran több vállalat a munka és a jövedelem mellett adóbevételt is biztosít.

Az újabb kutatások azt jelzik, hogy az 1990-es évektől az intézményi és a vonalas infrastruktú-
ra, valamint a turizmus egyre fontosabb eszköz a regionális  és a lokális fejlesztésben (ABONYINÉ 
PALOTÁS J. 2006b; KŐSZEGFALVI GY. 1991, 1995; MICHALKÓ G. 2001). 

Az előbb felsorolt kutatási területek művelése jó néhány tényezőtől (pl. aktualitás, kutatói ér-
deklődés, társadalmi „elvárások”) függően eltérő intenzitású volt az elmúlt közel két évtizedben. S 
ez valószínű a jövőben is így lesz, sőt új területek is prioritást kaphatnak a változó társadalmi, gaz-
dasági kihívások függvényében. 
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4. ÖSSZEFOGLALÁS

Az iparföldrajz a gazdaságföldrajzzal szoros összhangban külföldön és idehaza is hosszú fejlő-
dési utat tett meg. A tudományterület több mint százéves történelméből főleg az utóbbi évtizedek 
voltak igen mozgalmasak, és számos kihívást felsorakoztatók. 

A hazai iparföldrajz fejlődése és kutatásának fő területei sok rokon vonást mutatnak a fejlett 
országokéval, de ugyanakkor több szempontból különböznek is azoktól. A különbségek főleg az ál-
lamszocializmus évtizedeiben és az 1990-es évek elején voltak élesek, amikor olyan témák kutatása 
(pl. szervezeti változások, privatizáció) is napirendre került, amit a rendszerváltozás hívott életre. A 
fejlett nyugati országokban a „töretlen” tőkés fejlődés és a fejlettebb ipar miatt néhány témakör ku-
tatása jóval előrehaladottabb. Ilyennek tekinthető pl. az ipari parkok, a klaszterek vagy a hálózatok 
vizsgálata, amelyek újabban egyre nagyobb hatást gyakorolnak az ipar területi struktúrájára idehaza 
is.

Az szintén nehezítette a hazai iparföldrajz helyzetét, hogy szinte egyszerre kellett megbirkóz-
nia a rendszerváltozás okozta változások feldolgozásával, és az ipar belső válságából fakadó elvárá-
sokkal, valamint a globális gazdaság által támasztott kihívásokkal. Ma már a hazai iparföldrajzi kuta-
tások sokkal jobban kapcsolódnak a nemzetközi trendekhez, mégha az ipar és az iparföldrajz pozí-
ciója jóval kedvezőtlenebb is, mint a korábbi évtizedekben idehaza és külföldön egyaránt. Ennek el-
lenére az iparföldrajz eltűnésével legalább is belátható időn belül nem kell számolni. Hosszabb tá-
von azonban nagyon jelentős változások következhetnek be a kutatási szemléletben, módszertan-
ban és a kutatási irányokban, mert az egyre globalizáltabb világgazdaság erőteljesen átformálhatja 
magát az ipari termelést és a területi struktúráját is, ami a fejlett országok és a volt szocialista orszá-
gok iparföldrajzát is új helyzet és újabb kihívások elé állítja.

A jövőre nézve az iparföldrajz számára, csakúgy mint a gazdaságföldrajz egésze számára két 
tényező lehet a legfontosabb stratégia annak érdekében, hogy az új évezredben is népszerű legyen 
és megőrizze korábban kivívott pozícióját. Az egyik, hogy a kutatási eredményeit el tudja juttatni a 
politikai döntéshozókhoz és az emberekhez, hogy tudják, hogy mit csinálnak ezen tudományterület 
képviselői. A másik, hogy sokkal jobban kellene ezeket a kutatásokat kapcsolni a többi társadalom-
tudományban folyó kutatásokhoz (YEUNG, H. W. 2002).
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