
DINNYEBERKI URANIUM ORE DEPOSIT – NEW 
EXPLORATION RESULTS AND CURRENT STATUS

BARABÁS ANDRÁS1

1. LOCATION

The Dinnyeberki uranium ore deposit is located in South Hungary, in the western part of  
Baranya County, at approx. 0.75 km to the southwest from the village Dinnyeberki (Fig. 1.), in the 
eastern side of  a valley, close to its bottom. The site can be accessed from Dinnyeberki on a dirt 
road. The terrain is hilly, generally covered by forests and meadows, with more or less N-W striking 
valleys.

1WildHorse Energy Hungary Ltd.

Figure 1. Location of  the Dinnyeberki uranium ore deposit
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2. HISTORY OF DISCOVERY, EXPLORATION AND URANIUM 
PRODUCTION

Although the Mecsek Ore Mining Co., the former Hungarian uranium ore mining company 
performed  significant  exploration  in  the  region,  the  uranium ore  deposit  was  discovered  by  a 
mapping drilling of  the Hungarian Geological Institute in 1982, as a big anomaly on the gamma-ray 
log. Considering the very small size of  the deposit (see next chapter), it’s not surprising that the 
discovery was accidental.

In the subsequent years, the Mecsek Ore Mining Co. explored an 160 × 180 m area in a very 
detailed way, some parts were drilled with 20 m spacing. Later the exploration was extended to a 
significantly larger area in the surroundings, but no other ore deposit was found.

Considering the mineralization is hosted by relatively loose sediments at a small depth, the 
company decided to perform an experimental in situ leaching (ISL) exploitation. At that time this 
was a rather new technology and the Dinnyeberki ore deposit was the target of  the first trial in 
Hungary to adopt it. The first attempt was done with linear arranged wells already in 1983, but 
after the failure of  this method the company tried the hexagonal arrangement started in 1987. In 
both phases, the leaching agent was sulfuric acid of  10-30 g/l concentration, since at that time this 
was the predominating technology and the environmental considerations had minor importance. 
Between and in the course of  these two phases, numerous hydrogeological tests were performed, 
including permeability and groundwater flow tests with clear or salty water.

Even  the  new,  hexagonal  well  system  produced  bad  results  considering  the  uranium 
production, which was a consequence of  the poor host rock permeability. Therefore, in 1989 the 
company abandoned the attempts, simultaneously with the first Government intention to abandon 
the entire uranium ore mining in Hungary. The ISL experiment was terminated from one day to 
another and environmental remediation wasn’t performed. Finally, the remediation was started in 
1999 and completed in 2002 through leaching the rocks with water, done by the legal successor of  
the former uranium ore mining company.

In 2006, WildHorse Energy Hungary Ltd., the subsidiary of  WildHorse Energy (Australia) 
has got uranium ore exploration right for the area around the Dinnyeberki deposit. In March 2008, 
WildHorse drilled a hole to reveal the aftermath of  the former ISL experiment and the current 
status of  the ore deposit.
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3. DEPOSIT CHARACTERIZATION

3.1. Stratigraphy

The Dinnyeberki mineralization of  Early Miocene age is hosted by a poorly sorted, clastic 
sedimentary rock formation deposited in a trench in an aquiclude dacitic tuff  bed, filling a valley of  
the pre-Tertiary basement, both in the new and the historic drillholes.

3.2. Lithology

According  to  the  historic  exploration,  there  are  four  types  of  rock  of  the  pre-Tertiary 
basement: granite, Lower Permian Korpád Sandstone Formation and Gyűrűfű Rhyolite Formation 
(“quartz porphyry”), and Upper Permian Cserdi Formation (sandstone, conglomerate).

The oldest Miocene beds overlying the basement on some spots consist of  clay and pebbly 
clay, with various organic matter content. These – or the basement in the lack of  the previous rocks 
–  are  overlain  by  green  dacitic  tuff  of  several  meter  thickness.  In  the  dacitic  tuff  a  trench 
developed in the same direction like the valley of  the basement surface, filled by younger Miocene 
sediments.  There are alternating,  matrix supported conglomerate, pebbly clay, clayey sand beds. 
Within the lower part of  this sequence there is the dark grey, pebbly, clayey sand with high organic 
matter content, which hosts the mineralization. The Miocene clastic sedimentary rocks are overlain 
by Upper Pannonian yellow sand, then by Quaternary clayey silt (loess).

3.3. Deposit parameters

The deposit size is very small, the axes of  the elliptical ore body are 60 and 90 m, outlined by 
the 300 ppm cut-off  grade (Fig. 2.). The depth is from 36 to 42 m below the surface. The host 
rocks for the mineralization are: 1) organic matter containing formation right above the dacitic tuff, 
2) the lower several decimeters of  the dacitic tuff, 3) organic matter containing formation below 
the dacitic tuff,  and 4) clay infilling of  the basement faults.  From among them, only the rocks 
above the dacitic tuff  contain mineable amount of  uranium.
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The typical host rock is loose, poorly cemented, pebbly sandstone, with high organic matter 
content. The mineralization is characterized by strongly oxidized uranium oxides and hydroxides, 
which refers to the current mobility of  uranium. According to the lead isotopic age determination, 
the age of  mineralization is 20 million years, with a considerable re-mobilization and enrichment 
between 11-15 million years before present (MATUZ-BOKOR 1986).

The average ore thickness is  0.4 meter,  but varies between 0.2 and 4 meter.  The historic 
exploration found the uranium content between 20 and 6780 ppm with the average of  310 ppm, 
but the new drilling of  WildHorse has revealed even higher grades (see next chapter). The reserve 
is 13 305.7 tons of  ore with 18 408.8 kg uranium content (HARSÁNYINÉ 1988). The mineralization is 
generally in the radioactive equilibrium state, but there is slight radium surplus in the mineralized 
pebbles. The probable source of  uranium is the nearby Permian uranium ore deposit,  but the 
granite and the Gyűrűfű Rhyolite Formation can be source rocks, too.

4

Figure 2. Map and cross-sections of  the deposit

Source: after KONRÁD, amended
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4. RESULTS OF THE NEW EXPLORATION

In the second half  of  March 2008, WildHorse Energy Hungary completed a drillhole named 
Dinnyeberki-46 (Db-46) within the area of  the uranium ore deposit. It’s purpose was to confirm 
the historic  data and study the current status of  the mineralization,  after  several  years  of  acid 
leaching, then 3 years of  remediation attempts. The bottom depth of  the hole was 45 m.

The Db-46 is located very close to the old Dinnyeberki-3 (Db-3) drillhole, so it has been 
chosen  for  comparison,  but  all  of  the  historic  holes  have  very  similar  bed  sequence  and 
mineralization character.

The  table  below summarizes  the  results  of  the  Db-46  drillhole,  in  comparison  with  the 
historic data from the hole Db-3.
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Table 1. Comparison of  the results of  the historic drilling Db-3 and the new drilling Db-46.
Drillhole Db-46 interval #I Db-46 interval #II -
Comparable historic 
drillhole - - Db-3

Depth of  anomalous 
interval below surface 
(m)

36.0 - 41.0 34.2 - 40.3

Depth of  ore interval 
below surface (m) 37.6 -39.1 39.8 - 40.8 36.5 - 40.2

Thickness of  
mineralized interval (m) 1.5 1 3.74

GT (% U × m thickness) 0.0669 0.3292 1.066
Average grade (ppm U) 446 3 292 2850 (from gamma-log)
Peak U content (ppm) 969 20 600 6450 (from gamma-log)
Lithology coarse-grain 

sandstone with 
small pebbles, 
clay with dacitic 
tuff  and small 
pebbles, clayey 
dacitic tuff  with 
small pebbles and 
rock clasts, 
conglomerate 
with quartz 
porphyry and 
metamorphic 
rock pebbles

clay with dacitic tuff, 
rock clasts and small 
pebbles, clayey dacitic 
tuff  with small 
pebbles, weathered 
clayey sandstone and 
sand, weathered 
dacitic tuff  with 
organic matter, 
conglomerate with 
quartz porphyry and 
metamorphic rock 
pebbles

silt with coarse-grain  
sand, dacitic tuff,  
carbonaceous clay, clay  
with dacitic tuff  and 
rock clasts, conglomerate  
and sandstone with  
quartz porphyry and 
metamorphic rock 
pebbles

grade values are from assays unless other is specified
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The above table data can be summarized that while there was one, rather thick mineralization 
in the historic drillhole, the new drillhole contains two, separate and thinner mineralized horizons. 
The lithology of  the ore is the same in both holes.

5. CURRENT DEPOSIT CONDITIONS AND STATUS OF THE 
ENVIRONMENT

Figure 3 summarizes and visualizes the drillhole logging and core sample test results that are 
the most relevant from point of  view of  the current deposit conditions.
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Figure 3. Gamma-ray logs and drill core laboratory test results from drill holes Db-3 and 
Db-46.

0

5000

10000

15000

20000

25000

0

0,5

1

1,5

2

2,5

106,5 107,5 108,5 109,5 110,5 111,5 112,5

U grade (ppm)

Ra/U equilibrium ratio

Level a.s.l. (m)

Db-3 Ra/U

Db-46 Ra/U

Db-46 Ra/U

Db-3 point gamma log

Db-46 U XRF

Db-46 continuous gamma log

Db-3 U



BARABÁS András: Dinnyeberki uranium ore deposit – new exploration results and current status
Modern Geográfia, 2009. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/foldtan/barabas_andras_2009_2.pdf

The first thing one can realize is the misalignment of  the laboratory assay and the gamma-ray 
log plots in drillhole Db-46. There is about 10 cm difference between the two peaks at the level of  
107.5 m – it’s not significant, but the other peak on the higher level (at 110.4 m on the XRF assay 
plot and about 109.4 m on the gamma log) shows already 1 meter difference. The reason of  this 
misalignment  can  be  the  poor  drill  core  recovery  percentage  (which  was  only  35%  in  some 
intervals)  and  the  careless  handling  of  the  core  by  the  drilling  rig  crew.  Obviously,  the  right 
positions of  the peaks are surely the levels shown by the gamma log plot.

Although the Db-3 and Db-46 drillholes are very close to each other (the distance is 6.8 m), 
there  are  significant  differences  regarding the  character  of  mineralization in the  two holes.  In 
Db-46, about 1 m of  waste and another 1 m poorly mineralized sections are between the two ore 
zones, while the ore interval is uninterrupted through 3.7 m in Db-3. In addition, the lower ore 
zone in Db-46 is located at such a depth where mineralization couldn’t be found in the historic Db-
3 drillhole.

In  the  lower  ore  section  of  the  drillhole  Db-46,  the  core  sample  assays  have  produced 
significantly  higher  grades  than  had  been  expected  from  the  point  gamma  logs  (2869  µR/h 
maximum vs. 20,600 ppm U). The spectral  gamma-ray tests  showed strong positive radioactive 
disequilibrium in this zone (RaUeq/U = 0.39). However, the RaUeq is 7602 ppm in the highest grade 
sample of  this interval, significantly higher than the gamma log peak value, although these should 
be the same. It probably means that even the point gamma log can “smear” the very high peaks of  
narrow zones, maybe the increase of  measuring time on a given logging point can eliminate this 
effect in the future.

Based on the gamma-ray log and the XRF assays, in the upper ore section of  the drillhole 
Db-46 the situation seems to be the opposite of  the previous one, i.e. the assay results refer to 
negative disequilibrium (1840 µR/h maximum vs. 969 ppm U). However, the gamma spectrometry 
has not confirmed this observation, the RaUeq/U ratio is positive again, around 0.6. Probably the 
depth misalignment problem causes this virtual conflict.

The  GSP  tests  show very  strong  negative  disequilibrium between  the  two  ore  zones  of  
drillhole Db-46. The RaUeq/U ratio reaches even 1.89. This data is from a less mineralized, or rather 
only anomalous interval.

The  historic  studies  from  the  80s  reported  both  positive  and  negative  radioactive 
disequilibrium conditions in the deposit, although not so extreme ones like in Db-46. In the ore 
zone of  Db-3, the RaUeq/U values are between 0.76 and 1.5 and there is no such consequent rule 
of  disequilibrium like in Db-46, the RaUeq/U values fluctuate randomly through the mineralized 
interval.
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The  possible  explanation  of  the  current  situation  is  in  connection  with  the  former 
experimental ISL production. It can be concluded from the report about the ISL site remediation 
(KONRÁD et  al.  2005)  that  the  deposit  was  left  under  acidic  conditions  for  a  decade  long 
(groundwater pH = 1-4). After the remediation had started, the pH was successfully increased, but 
slight acidity (pH = 5-6) remained following to the completion of  remediation actions. The more 
than 20 years of  acidity in combination with the limited, but effective groundwater flow resulted in 
the rearrangement of  uranium mineralization.

Drillhole Db-46 is located within the impact zone of  the one-time experimental ISL area. 
Uranium has been removed from the middle part of  the original ore body, partly in the course of  
the ISL production,  but  partly  later,  owing to the transportation by groundwater  in  the acidic 
environment. Fortunately, the movement was mainly downward, and the clay and sand of  high 
organic matter content in the lower ore zone of  Db-46 captured the uranium again and bound it. 
This is the reason of  the negative disequilibrium in the middle (uranium loss, radium surplus) and 
the positive disequilibrium (uranium surplus) below.
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MULTIPLEXES IN HUNGARY

BORSOS ÁRPÁD1

1. INTRODUCTION, METHODOLOGICAL QUESTIONS

The study – comprising some experiences of  a more extensive research – is an attempt to 
continue the investigations into the changes of  the cinema network in Hungary. It focuses first of  
all on the questions:

• What is a multiplex in the Hungarian and the West-European professional terminology?

• How did the appearance of  the multiplexes reshape the spatial pattern of  cinemas in 
Hungary?

The basis  for  the survey was provided by the most authentic data banks:  in  the case  of  
Europe  by  the  MediaSalles  (European  Cinema  Yearbooks,  Newsletter  “European  Cinema 
Journal”); in the case of  Hungary by the Ministry of  Education and Culture and the National Film 
Office.

The basic methodology of  the process data were the statistical analysis and the investigation 
of  the spatial pattern of  the cinema network.

2. RESULTS

From the middle of  the 1980s the rhythmic shrinking of  the Hungarian network of  cinemas 
has become stable. The process was generated by the simultaneous effect of  several factors. Out of  
them we cannot ignore the grudging effect of  the television, the explosion-like expansion of  the 
home video-watching(VHS), the change of  paradigm that occurred in the state subsidizing of  the 
motion-picture  industry,  the  infiltration  of  the  elements  of  the  market  economy  into  the 
Hungarian economy, and later the stabilization of  the market relations, the pluralization of  the 
motion-picture distribution, its turning into a simple interest of  profit, the change of  ownership of  

1 Teacher-economist, PhD corresponding student, Doctoral Scool of  Earth Sciences at the University of  
Pécs, 
borsosl@t-online.hu 
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the cinemas, the breaking up of  the network into its constituent parts (BORSOS Á. 2006). The 
process was strengthened by the multiplex developments realized mostly out of  foreign capital 
which significantly re-structured the Hungarian network of  cinemas.
But what is a multiplex?

The concept – multiscreen, multiplex, megaplex – is used in a rather direct way by the domestic, as 
well as by the foreign parlance (equally the standard language and the professional terminology). In 
the West-European practice – first of  all based on the interpretation of  the MEDIA Salles – a 
multiplex is a cinema having more than eight screens built definitely for such a purpose and which 
also  disposes  of  other  auxiliary  services  (free  or  reduced-rate  parking,  refreshments)  and  its 
characteristics among the others are the followings: steeply tired seating, a comfortable distance 
between the seats, space in the foyers, air-conditioning, quality of  sound etc. ((BRUNELLA, E. 1999, 
2005). The establishments with several screens shaped up from the previous cinemas with one hall 
are called – in order to differentiate – multiscreen. According to our domestic concepts a multiplex is a 
purpose-built  designed  movie  theater  with  six,  or  more  screens.  The  Hungarian  language 
differentiates those units which dispose of  3-5 screens and which resemble to the multiplexes in 
their technical and mechanical standard, their external appearance and services with the usage of  
the concept miniplex. 

The American-type cinemas with several halls, the multiplexes appeared in the second half  of  
the 1990s in Hungary. The “American-type” indication has a stressed importance. The classical 
cinemas with two or more halls were not unknown either in Europe or in Hungary at the time of  
the appearance of  the new-type motion-picture theaters of  the shopping centers.

The first cinemas with several screens of  our continent were established in France yet in the 
1970s. Several smaller screens were established from the halls of  the traditional movie theaters with 
hundreds of  seats. The movie palaces born this way, situated in the center of  the cities proved to 
be competitive in the changed motion-picture  market  with their  richer  offer,  more economical 
operation and their level of  comfort improved through the re-structuring. It is not astonishing at 
all  that the first American-type multiplex was opened by the French only in 1993 (SZÁNTÓ, L. 
2000).

The first domestic multiscreen center with several halls was established by Budapest Film Rt. 
in a method in compliance with the French model. The rebuilt, modernized “Corvin Movie Palace” 
was opened in the last third of  1996. However, in order to enrich the offer a second or a third 
smaller screen was established previously in several movie theaters which had originally one screen. 
According to the evidence of  the statistics one movie theater with five screens (the “Művész” in 
Budapest), five with three screens (the “Phaedra” in Békéscsaba, the “Blue Box” in Budapest, the 
“Béke” in Miskolc,  the “Belvárosi” in Szeged,  the “Ady” Movie Center  in Zalaegerszeg)  and a 
further 26 with two screens were operated in 1995 in our country.
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The multiplex,  which  belongs  to  the  entertaining  and  other  consumptional  block  of  the 
shopping  malls,  which  offers  and  creates  a  new  kind  of  receptive  behaviour  broke  into  the 
European market in 1985 in London. The cinema with several rooms which was considered to be 
successful in the pursuit of  the viewer spread in rapid pace in Europe. The first centers of  the 
dispersion beside Great-Britain were Ireland, Germany and Belgium. However, the process, which 
is  nothing else but the American motion-picture industry's  striving after  dominance in Europe 
reached – even if  in a different extent – e every West-European country by the end of  the century 
(Table 1).

In Hungary, the multiplexes appeared in the second half  of  the 1990s in the so-called  third  
generation regional shopping malls (CSAPÓ, T. 2008). The line was opened in 1996 by the “Hollywood 
Mutliplex” (Duna Plaza) that was a cinema with nine screens at the start and with eleven later and 
by the “Cineplex Odeon” (Pólus Center) with its eight screens. In the following half-decade the 
network widened in the capital city in every year. The expansion reached the provincial towns in 
1998, such complexes were declared open firstly in Debrecen, Győr and Sopron (Table 2).
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Table 1. Multiplexes in West-Europe in 1998

Country
Total number 
of   screens

Multiplex screens
number rate (%)

United Kingdom 2 349 1 010 43
Belgium 475 201 42
Luxemburg 26 10 38
Ireland 228 70 31
Spain 2 584 526 20
Austria 424 76 18
France 4 659 741 16
Portugal 442 60 14
Germany 4 128 523 13
Sweden 1 156 148 13
Norway 395 38 10
Denmark 320 26 8
The Netherlands 444 25 6
Greece 340 19 6
Switzerland 503 18 4
Italy 2 401 54 2

Source: European Cinema Yearbook 1998 and the author’s own calculation
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The  “new  cathedrals  of  consumption”  (SIKOS T.  T.  –  HOFFMANN I-né  2004)  had  an 
elementary effect. Their attractive force was primarily based by the high level of  mechanical and 
technical standard, the auxiliary services and the new-type attitudes of  movie-watching. They did 
not introduce much new in the field of  program policy since following the distributors' change of  
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Table 2 The spread of  the multiplexes (miniplexes) in Hungary
Year Settlement Name of  the movie Screens Seats

1996
Budapest Corvin Filmpalota 6 1 497
Budapest Hollywood Multiplex Duna Plaza 9 1 817
Budapest Cineplex Odeon 6 1 346

1997 Budapest Cinema City Csepel Plaza 7 1 366

1998

Budapest Hollywood Multiplex Lurdy Ház 10 1 736
Debrecen Cinema City Debrecen Plaza 9 1 727
Győr Cinema City Győr Plaza 10 1 920
Sopron Cinema City Sopron Plaza 7 1 380

1999

Budapest Ster Century Campona 11 2 401
Budapest Ster Century Westend 14 3 038
Kecskemét Hollywood Multiplex Kecskemét  5 839
Pécs Cinema City Pécs Plaza 10 1 988
Székesfehérvár Cinema City Székesfehérvár Plaza 10 1 885

2000

Budapest Cinema City V.I.P. Újudvar 6 818
Budapest Hollywood Multiplex  Óbuda 10 2 006
Budapest Mamut Budai Moziközpont I. 8 1 288
Miskolc Cinema City Miskolc Plaza 8 1 405
Nagykanizsa Hollywood Multiplex 4 626
Nyíregyháza Hollywood Multiplex 5 1 003
Szeged Cinema City Szeged Plaza 9 1 969

2001

Budapest Mamut Budai Moziközpont II. 5 1 005
Kaposvár Hollywood Multiplex 4 634
Miskolc Hollywood Multiplex 7 1 307
Szolnok Cinema City Szolnok Plaza 4 733

2002

Budapest Palace Cinema MOM Park 9 2 477
Békéscsaba Center Mozi 4 638
Szombathely Cinema City Savaria Plaza 4 721
Zalaegerszeg Cinema City Zala Plaza 4 725

2004 Veszprém Cinema City Balaton Plaza 4 617

2007 Budapest Sugár Mozi 4 796
Tatabánya Palace Tatabánya 4 619

2008 Budapest Cinema City Aréna 23 3 888
Eger Agria Mozi 3 445
Source: Ministry of  Education and Culture, National Film Office
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structure, which occurred at the end of  the 1980s, the latest productions were almost at the same 
time introduced also in the cinemas of  Hungary as the world premier. Substantial and good ones as 
well as the bad and insipid ones.

The appearance of  the multiplexes generated a change of  two directions in the concerned 
settlements.  Generally,  the  seat-capacity  of  the  cinemas  significantly  grew  in  the  concerned 
settlements. Only Nyíregyháza was an exemption. This growth scattered between 13% (Budapest) 
and 209% (Székesfehérvár) in the year of  the opening of  the new cinema facility. The growth was 
extraordinarily high in Sopron (204%) in Szeged (151%) and in Nagykanizsa (120%). As a reaction 
to the grudging effect of  the new offer a range of  classical cinemas were closed. In some of  the 
cities (Békéscsaba,  Kaposvár, Nagykanizsa) there is not any alternative offer as opposed to the 
multiplexes at all (Figure 1).

The period of  the powerful expansion of  multiplexes in Hungary concluded at once by the 
middle of  the first decade of  the new millennium. In the year of  2005, out of  the towns of  county 
rank being at the top of  the settlement-hierarchy only in Dunaújváros, Eger, Hódmezővásárhely, 
Salgótarján, Szekszárd, Tatabánya and Veszprém was not established any multi- or miniplex. The 
real-processes of  the country were partly the same as the West-European trends and they partly 
differed from them, too. 

• As well as in West-Europe, the period of  the was over in Hungary, too. The proportion 
of  the  monoscreens  was  the  lowest  (38,01%)  in  Hungary  within  the  Central-East-
European region in the year of  2005. Within this region the network of  Poland has not 
exceeded  50% yet.  Out  of  the  West-European  countries  only  Switzerland  (44,88%), 
Greece (44,69%), Italy (41,28%) and Norwegian (39,08%) disposed of  a rate higher than 
our country's. In the other countries the penetration of  the multiplexes was higher.
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• The expansion of  multiplexes and the decrease of  the number of  classical cinemas was 
accompanied by the concentration of  the ownership of  cinemas. In the middle of  the 
first decade of  the new millennium the predominant proportion of  the cinema-capacity 
was concentrated in the hand of  three companies (InterCom Rt., I. T. Cinema Rt. and 
limited only to the capital city it was the Budapest Film Rt.).

• While in West-Europe the number of  spectators gradually increased also in the first five 
years of  the new millennium, a gradual decrease occurred in Hungary. The yearly average 
admission by inhabitant in the year of  2005 in every West-European countries higher 
than the domestic rate of  1,2. Among the Central-East-European countries Slovenia and 
Hungary share the first position with this rate.

• In Hungary the initial magic of  the opening of  a new movie palace ceased within a 
relatively short period of  time and if  we observe the tendency, in every case the decrease 
of  the number of  visitors is typical until nowadays, too.

6

Figure 1 The seats and their rate in the towns having multiplex (miniplex), 2007 

Source: The author’s own drawing according to Ministry of  Education and Culture’ data
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• With the exemption of  Dania, Norwegian, Portugal and Sweden, the offer capacity and 
the number of  seats has increased also nationwide with the spreading of  the multiplexes 
(in  spite  of  the  incidental  decrease  of  the  number  of  monoscreens).  In  Hungary  a 
proceed contrary to all these passed off  which was not limited to the settlements with 
the new establishments.

In the middle of  the decade of  2000 the signs of  the over-development of  the multiplex 
network have significantly appeared. While the movie theaters opened two-three years ago managed 
to more or less support the number of  visitors allured to the cinema at the opening, the number of  
spectators of  the first multiplexes decreased significantly by 40-50% as compared to their opening. 
Because of  the fall-back of  the ability to produce a profit and the increase of  the operation costs 
Intercom Rt. and Budapest Film Rt., the two pioneers of  the Hungarian multiplex establishments 
disposed of  their  establishments  which embodied the  break-through.  This  way came it  to  the 
selling of  the “Mamut I-II. Mozicentrum” in 2005 and of  the cinemas of  Duna Plaza, Eurocenter 
Óbuda, Lurdy Ház, Pólus Center in the year of  2006. The smaller multiplex of  Miskolc with seven 
screens was closed as well in 2006, the “Cinema City Új Udvar” in Budapest, the “Cinema City 
Csepel Plaza” in the year of  2008 and the Duna Plaza reduced its capacity with 4 screens (600 
seats).  The cinema in Miskolc was soon demolished,  nowadays  there  is  no sign of  a previous 
multiplex's operation at the place of  the shops operating there.

Several facts prove that the structural change of  the Hungarian cinemas was not based on a 
conscious  cultural  conception  or  a  conscious  settlement-planning  and  organization  (BORSOS 
2007),  but  it  was  the  secondary  product  of  a  capital  investment  serving  the  fulfillment  of  a 
consumption with a different direction; for example:

• There was no substantive branch or autonomous influence or conciliation concerning 
the  developments.  The  over-development  in  Budapest,  the  building  of  the  two 
multiplexes of  Miskolc in the center of  a region loaded by the economic recession and a 
deep poverty, the parallel development in Eger which could be valued as a wastage of  
state resources- all these refer to it.

• In spite of  the obvious fullness and closing downs of  the multiplexes' the Sugár Plaza 
with its four screens is opened in the capital city in the year of  2007 and the biggest 
cinema of  Budapest, the Aréna Plaza with its 23 screens and 3888 seats is opened, too in 
the year of  2008. According to the plans the newest multiplex in an establishment that is 
being built at the place of  the previous Skála of  Buda can be started to operate in the 
near future.
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• In Tatabánya, where the interest shown in cinemas is otherwise small a miniplex with 
four screens was opened in the year of  2007 which sealed the destiny of  the “Turul” and 
“Bányász” cinemas operating with a short exploitation.

• In Eger, where the “Uránia Cinema” was renovated between 2003 and 2005 from own 
resources  and  from  a  state  subsidy  of  the  amount  of  nearly  40  million  Hungarian 
Forints, a miniplex with three screens was opened in 2008.

As the consequence of  the change of  two directions (the closing up of  traditional cinemas, 
the extension of  multiplexes) the multiplexes concentrating in the 18 towns of  the settlement-
hierarchy gradually became the dominant elements of  the Hungarian cinema network (Table 3). 

Their number in the year of  2007 is hardly more than the one-sixth of  the network, they 
disposed of  more than half  of  the operating screens and seats. Three-fourth of  the screenings was 
organized there, 82,3% of  the visitors booked a seat for these performances. They realized almost 
90% of  the box office receipts.

Not  only  the  cinema-structure  of  the  seat  settlements  was  redrawn by  the  extension of  
multiplexes.  They  accelerated  the  degradation  of  the  whole  traditional  cinema  network  as  a 
subsidiary effect through the distribution of  films and still nowadays they invariably influence the 
destiny of  the yet remained movie theaters. That is to say that the determinant distributors, who 
otherwise have a capital interest abroad ensure an almost exclusive pole-position for the multiplexes 
in the interest of  the soonest recovery of  the invested capital  and of  the maximization of  the 
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Table 3 Characteristic data of  the running cinemas in Hungary on the 31 of   December 
2004-2007

Year Cinemas Screens Seats Screenings Admission
Gross box 

office 
(x 1000 HUF)

20
07

Total 157 369 70 900 432 410 10 866 055 10 225 942,7
Multiplex 28 204 39 956 325 163 8 939 483 9 148 014,5
Rate 17,8% 55,3% 56,4% 75,2% 82,3% 89,5%

20
06

Total 169 385 77 232 406 587 11 608 606 9 350 133,9
Multiplex 28 208 40 990 298 353 9 377 498 8 342 958,6
Rate 16,6% 54,0% 53,1% 73,4% 80,8% 89,2%

20
05

Total 213 434 87 277 452 218 12 037 437 9 743 436,8
Multiplex 30 214 41 809 336 508 9 430 655 8 459 936,7
Rate 14,1% 49,3% 47,9% 74,4% 78,3% 86,8%

20
04

Total 249 464 95 276 444 674 13 492 409 10 822 887,5
Multiplex 29 210 41 230 339 314 10 741 558 9 460 764,9
Rate 11,6% 45,2% 43,3% 76,3% 79,6% 87,4%

Source: The author’s own calculation according to National Film Office’s data



BORSOS Árpád: Multiplexes in Hungary  
Modern Geográfia, 2009. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/kulturalis_foldrajz/borsos_arpad_2009_2.pdf

profit. The traditional movie theaters are degrading to the level of  the second-run cinemas since 
they are able to get a copy the soonest within 2-4 weeks following the premier. By that time the 
production is generally over and a range of  new productions is already at the center of  interest. 
With such a dead weight the concerned cinemas can hardly expect a severe, competitive demand

3. SUMMARY AND CONCLUSIONS

Naturally,  there  are  both  advantages  and  disadvantages  of  the  expansion  of  multiplexes 
(miniplexes). Among their advantages we have to mention the high-level of  mechanics, technology 
and comfort (Dolby Stereo sound, comfortable seats), the particular aesthetic appearance (fitted 
carpet, seats with plush cover),  the organization of  work which reminds of  H. Ford and F. W. 
Taylor, the electronization of  interactions (the issue of  tickets with computers,  on line or SMS 
order of  tickets).  Their  disadvantage is  the uniformization,  the mechanization of  interpersonal 
relationships, the emptiness of  contact between viewer and the employee of  the cinema, the new-
type  consumption behavior  that  is  not  primarily  orientated on the  aesthetic  reception and the 
experience of  catharsis, the plainer program structure and program offer which are based on the 
direct capital interest.

A  significantly  heavier  disadvantage  is  the  effect  which  influenced  the  formation  of  the 
cinema network and strengthened the process of   deterioration. Not to mention that from the 
several  milliards of  profit realized by the distribution and cinema operation hardly was a small 
amount endorsed into the traditional cinema network. 

According to the branch statistics of  2007 a cinema was operated only in Budapest and in the 
32% of  towns and 0,5% of  villages  of  Hungary.  The territorial  dispersion of  the network is 
uneven. This institution is already missed at coherent areas with a significant growth (Figure 2). 
The  temporary  position  of  the  Hungarian  cinema  network  has  a  lot  of  consequences  in  the 
education, culture services, state subsidizing of  the motion-picture industry, too (BORSOS Á. 2006).
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The future of  the Hungarian cinema network is  unpredictable.  However,  the example of  
Miskolc clearly represents the threat of  the uncontrolled globalization concealed in the guise of  
technical modernization. The shopping malls will in all probability survive the eventual closing up 
of  the cinema at their territory. New shops will appear promptly at the place of  the screens and 
nothing will remind of  the fact that recently a cinema was being shown at the screen there. 

4. REFERENCES

• BORSOS Á. 2006:  Magyarország mozitérképe 2004, és  ami mögötte  van. [Map of  cinemas in 
Hungary in 2004 and what is in the background] Földrajzi Értesítő LV. Évfolyam 1-2. 
füzet pp. 159-178.

10

Figure 2 Spatial network of  settlements having cinema, 31. December 2007.

Source: The author’s own drawing according to National Film Office’s  data
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RURAL DEVELOPMENT AND EQUAL OPPORTUNITIES OF 
THE TWO GENDERS IN SMALL VILLAGES IN ORMÁNSÁG

DR JELENSZKYNÉ FÁBIÁN ILDIKÓ

1. INTRODUCTION

Social-economic  circumstances,  altered  with  the  democratic  transformation  and  revived 
arguments  on  traditional  and  modern  female  roles.  Employment  and  unemployment,  social 
mobility,  division  of  labour  inside  families  become  determining  factors  in  the  life-strategy  of 
individuals and families living in different regions and settlements. Relations between the sexes and 
the role of the gender1 connection between women and men were revalued. The results of several 
international studies, published in the last decades, justify that the gender attitude in the research of 
unequal  regional  development  makes a contribution to a wider improvement of  the science of 
geography and to a deeper analysis of area and society. When we wish to reveal social-economic 
processes, the relations between sexes, which are present in these processes and to define them in a 
special way, have to be taken into consideration.  (MCDOWELL L.  1993,  WOMEN AND GEOGRAPHY 
STUDY GROUP 1997,  HOVEN–IGALSKI VAN B.  2000,  LITTLE J.  2002).  Although  this  approach  of 
research  goes  on  its  own  evolutionary  way  in  Hungary  in  several  disciplines  like  History, 
Anthropology, Sociology and Linguistics, it is yet not part of social-economic analyses  (TIMÁR J. 
2007). However,  some  researches  and  case  studies  of  the  past  years  already  prove  that  the 
inequality in the situation of the sexes and the differences of this inequality based on geographical 
position,  have  to  be  taken  into  consideration  on revealing  local  sources  and elaborating  more 
effective local regional developments. (SZÖRÉNYINÉ K. I. 2001, KOVÁCS D. – KOVÁCS K. – VÁRADI M. 
M. 2006). 

1 In  this  essay  the  word  ’gender’  refers  to  the  socially  developed  features  of  women  and  men, 
contrasting the English word ’sex’ which emphasize the anatomical, biological differences.
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The aim of this study is to examine the extent of traditional gender roles in the work of self-
goverments, regional development, civilian bodies and the structure of power in a less-favoured 
region with many small villages, called Ormánság.

The first part of this study examines the participation of genders and the experiences in local 
governments in decision making positions. The second part analyses the economy vitalizing effect 
of important regional development projects according to the genders. A third part examines the 
public activity of women in local civil organizations.

For  my research I  equally  used quantitative and qualitative data.  I  compared the  national 
election data to the local Ormánság data, checking up the differences of the genders in respect of 
time and sizes of the settlements. For local data, I gathered information from 55 settlements that 
belong to Ormánság, either according to former partitioning by Géza Kiss2 or because of their 
disadvantageous situation.

To recognize the experiences of the exercise of power, I made partially structured interviews 
with ten public  persons,  5  women and 5 men (mayor,  regional  developer  and an employment 
officer) who play important roles in Ormánság.  A list  of the interviewees can be found in the 
appendix with numbers instead of their names and their opinion is written in italics (APPENDIX). 

2. THE UNEQUAL POSITION OF THE GENDERS IN LOCAL 
GOVERNMENTS

After  the  democratic  transformation  of  Hungary  the  administrative  character  of  the 
settlements grew. The importance of the personal abilities and the efficiency of the local elite, self-
government leaders and characters of the local public life was revalued (BELUSZKY P. – SÍKOS T. T. 
2007). The mayor and the body of representatives play a decisive part in the democratic operation 
of the local society and in the decisions made to answer the challenges of the market economy. 

The evolution of democracy did not entail automatically the equal opportunities in managing 
the local policy for different social groups, like women and men. It did not help larger participation 
of  women  in  public  life,  in  forming  policies  or  making  decisions  (LÉVAI K.  –  KISS R.  1999). 
Although data facts indicate the increase of females' participation, still there are disproportionately 
fewer women in positions where decisions are made about people’s life, the future of settlements 

2 Géza Kiss used to be the Reformed priest of a village called Kákics in Ormánság and he reported 
about the desolation of the region in his monograph (G. KISS 1937).
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and where women can influence public opinion. One of the most important obstacles of women’s 
public activity is the traditional ’female roles’ attitude of the society, which defines the organisation 
of the home life, conducting of the household and raising children as the females' central job. After 
the democratic transformation,  the relation between regional inequalities of the economic-social 
changes and the inequal situation of genders became more evident.

Disparity  of  the  genders  in  political  decision  making  is  supplemented  with  geographical 
aspects. In holding the power of a mayor the settlement pyramid principle dominates. The less 
populated settlements we aquire, the higher is the female ratio on top of local governments (table  
1).

Aquiring the data facts from a different view point, it can be seen that although the majority 
of the body of representatives in local self-governments are men, women have more chances to be 
elected as representatives  than to be elected as a mayor when they are already in the body of 
representatives (table 2).

Ratio  of  women  in  local  decision  making  was  higher  in  the  years  before  the  political 
transformation although it did not reach even 30 percent (27 per cent in 1985). After the political 
changes this number declined (16 per cent in 1990), since then it has been higher and higher but it 
is still under 30 per cent.

The ratio of female mayors is even smaller than that of respesentatives. The pyramid principle 
predominates regarding the position of mayors. The smaller population a settlement has, the higher 
the ratio of female mayors is. In cities, which means a higher position and bigger power, the ratio 
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Table 1. Ratio of female mayors according to the size of settlements between 1998 and 2006

Size of settlement
(population)

1998
%

2002
%

2006
%

11 50x – 11 499 14.8 17.7 19.8
11 500 – 11 999 13.6 17.1 17.5
11 000 – 11 999 12.0 13.8 14.9
12 000 – 14 999 10.8 11.0 13.4
15 000 – 19 999 5.9 8.8 8.6
10 000 – 49 999 3.5 5.8 5.7

50 000 – x 4.8 9.5 4.8
Altogether 12.5 14.7 16.2

Cities 6.4 7.6 9.0
Villages 12.9 15.3 2016-09-01

Source: TIMÁR J. 2004. Own calculation: www.valasztas.hu     

http://www.valasztas.hu/
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of  women  is  smaller.  From 23 cities  only  2  have  female  mayors  while  in  the  23  districts  of 
Budapest there is not even on female mayor. Considering the 301 settlements of Baranya county, 
only every fifth have a female mayor. Among the 55 Ormánság settlements, which I examined in 
my study, the ratio of women is higher than the average of the country: there are 15 female mayors.

Results of researches conducted in the past years lead to the conclusion that a prejudiced way 
of thinking and restrictive family traditions obstruct women who live in bigger settlements much 
more in the  achievement  of  their  goal  to  play a public  role  than in  smaller  settlements  where 
personal acquaintance demolishes these obstacles (SCHADT M. 2000). It is --- most probable that a 
self-government is directed by a female mayor in settlements that belong to the most backward 
regions and struggle with permanent, high rate unemployment, low agricultural production or an 
industry in depression (TIMÁR J. 2004). 

The same phenomena can be seen in Ormánság, a region with many small villages. The ratio 
of  women  in  local  self-governments,  both  as  mayors  and  as  members  of  the  body  of 
representatives, is higher than the national average.

This phenomena can be explained with the relation of:

• The correlation between the different socialization character of the genders and the size 
of the settlement

• the  correlation  between  the  relation  of  power  of  the  genders  and  the  size  of  the 
settlement. 

Preconceptions about women, presuppositions that question their ability to manage and make 
decisions  do not  predominate  in  settlements  with  less  population.  Good communicational  and 
community-forming features, female qualities of considering a small community as a family and 

4

Table 2. The ratio of women in local government positions 1998 – 2002 – 2006

Budapest
%

city
%

village
%

altogether
%

Ormánság 
settlements

%
1998 mayor 13 6 13 13 13

representative 17 14 25 22 30
2002 mayor 8 8 15 15 20

representative 18 17 28 25 32
2006 mayor 0 9 – 16 27

representative 21 19 – – 31

Source: LEHMANN H. – POLONYI G. 2004. Own calculation: www.valasztas.hu 

http://www.valasztas.hu/
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taking care of its members as family members conquer these preconceptions. On the other hand 
women’s  participation  in  local  decisions  can  be  explained  by  the  state  of  power  between  the 
genders. The leader of a bigger settlement has more authority, and it is more probable that the 
mayor is a man. In smaller settlements, where political and economic power extend onto a smaller 
community, it is more probable to find a female mayor. Considering the two larger settlements of 
Ormánság, the ratio between the two genders is 50-50 in the city of Sellye the mayor is a man, but 
Vajszló (a large village which has been an applicant for municipal rank for years)  has a female 
mayor. He is in his first period (he won a provisional election) and she is in her second period as a 
mayor. 

Comparing to the national average we can find even higher female activity in the body of 
representatives of the Gypsy minority governments in Ormánság. Of the 55 settlements 33 ones 
have Gypsy minority governments with 5 representatives in each. The ratio of women in the Gypsy 
governments is  40.6 per cent,  which means a higher ratio,  higher activity and determination to 
work  for  their  community,  comparing  to  the  ratio  of  female  representatives  in  the  self-
governments of the majority. 

2.1. Reconciliation of public and private life 

The  aim of  my experimental  research  during  the  gender-based  analysis  of  the  society  of 
Ormánság was to inspect local public life. The method of ’deep-interview’ was used to ask mayors, 
former mayors, 5 women and 5 men having good knowledge of the social-economic situation of 
the region. A list of the interviewees can be read in the appendix. Their opinions are identified with 
numbers in the appendix.  It is a characteristic of Hungarian public life that ’the world of local 
politics became the world of business and so the world of men’ (LITTLE J. 2002 p. 135.), so during 
the interviews, I payed more attention to the public roles of women who are less in the foreground. 

The characteristics of public activity and joining the local self-governments of the persons I 
asked and the motivations leading there are of course different, personal stories modified by several 
influential  factors.  In  disadvantageous  small  settlements  trust  and  personal  relations  can  help 
women to be elected as mayors or representatives.

Sociology  students  of  Pécs  University  conducted  a  village  research  in  1998  studying  the 
changes  of  the  social  positions  of  women and the roles  they  play in  managing the  economic, 
political and public life of their settlements (PITTLIK T. 2000). The site of the research was the city 
of Sellye. The results of the research show, that although more and more women achieved higher 
qualifications in the past decades, it is not the reason why they are in managing positions in these 
settlements in higher ratio than men. Cognizing the course of these womens’ lives, it turned out, 
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according to conversations made with them, that their position is not the result of a conscious 
career  plan  (except  for  one  case)  but  rather  an  adjustment  to  the  changing  conditions:  they 
undertook the managing positions on local level,  which men abandoned,  because they got into 
more  beneficial  positions  in  other  settlements  or  in  other  sectors.  Women  accommodated 
themselves to the new situation and assumed these empty positions, although they still consider 
their traditional woman-mother role as a primary one, so they have constant pressure to decide on 
the question of work and/or family life.

According to the interviews made with female mayors, ambition can be considered the most 
common  motivation  in  taking  part  in  public  life,  in  contrast  with  the  results  of  a  previous 
sociological  study  researching  the  motivations  of  women  in  Sellye.  There  is  one  whose  most 
important motivation in joining local governments is her family background (2), while in another 
case the main reason is a moral motivation to help the local community (3). There is one example 
whose career is in correlation with her professional career (5). 

Difficulties  in the reconciliation of  public  life  and private life is  inescapable in a research 
dealing with public roles of women. This is a question that does not occur in case of men in public 
roles.  ’Private  life  and  public  life  cannot  be  divided  hermetically  from  each  other,  although 
assigning them to the genders  is  a result  of centuries-long prejudices  (JOÓ M. 2005  p. 44).  My 
interviewees could harmonize home life and public life. However they could do it only by forming 
a more modern division of labour in the family than the conservative male-female roles and they 
needed to do it this way because they undertook public roles in the period of raising small children. 
Women reported that their families played a very important role in their successful public work. 
’Since I have always been an active person, I got myself nominated for the election and I won. I became the mayor. I  
got all kinds of support from my family and my parents also helped me. My father was a graduate and my my  
mother took high-school graduation exams when she was already an adult. My father-in-law and mother-in-law also  
gave  me  a  lot  of  help  both  in  my  studies  and in  my  work’  (2).  She  mentioned  the  difficulties  in  the 
beginning:

’If I could start it again, I wouldn’t take on so much burden: getting married, going to the university and  
having children. I lived 5 years this way, or to be more precise only three since in the last two years I became a  
correspondent student because physically it  was too much for me.  I even had to have a job to be able  to finish  
university. I worked for the local council’ (5).

In two female mayors’ successful career their adult children (sons) play an important role, 
they  follow  the  scale  of  values  of  their  mother.  Mothers  and  sons  work  together  in  a  civil 
organization or an economic enterprise, in both cases in Ormánság, to help the development of the 
local society and economy (3)-(5). In a typical way the problem of harmonizing family life and 
public life was not even mentioned in the interviews made with male mayors.
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According to the experiences of a male mayor, women and men can equally work together, 
there is no discrimination between the genders either in the office of the self-government nor in 
the Assembly. Another male mayor’s opinion is that there is a political intention behind the issue of 
discrimination with the aim of dividing the society (6). One man says that when he was a mayor his 
wife did not work, she was at home and so she could provide a solid family background for his 
work (9).

2.2 Working method, efficiency

Women are considered, and they also consider themselves to be more open to compromise 
than men.  They do not  feel  the  disadvantages  of  being  a  woman in  politics.  However,  when 
recalling their career, my interviewees mentioned some experiences of the prejudicial attitude of 
men against women who are in leading positions. ’During my mayoralty a well-known businessman came  
in the office once and said he could not bear that the leader was a woman’  (5). ’There are problems with being a  
woman. There are some people among the representatives who cannot accept that I am a woman. One of these men  
even asked me how I thought that I would tell him what to do when even his mother and his wife never told him (4).

Another  woman  interviewed  could  experience  the  difficulties  of  cooperating  with  male 
employees as the leader of an agricultural enterprise even before she became mayor.

’It took me four years to make them accept the situation that a woman tells them what to do’ (1). Although 
managerial  experiences  show that  efficiency  has  its  price:  ’Such  a  small  settlement  like  this  can  be  
maintained, developed and run only if its leaders make decisions that are not popular. The main aspect of decisions is  
business, you have to hold things in a steel grip, you mustn’t let things run through your fingers’ (1). And how can 
you succeed as a woman? ’You need to be tough and a woman of authority. There are people who like me and  
there are ones who don’t. Somebody once told me that there are many people who don’t like my style but they admit  
that I am a good mayor (1).

One of my interviewees, who became mayor at the age of 27, has to cope with the difficulties 
of not only being a woman but also with being young. ’My first four-year period in the self-government was  
difficult, because as a young woman I had to work with older male representatives. One of them is my deputy-mayor  
now.  They  accepted my work when results  started to come.  They  saw the results  of  development  and successful  
realizations of tenders’ (2). Another female mayor used the experiences of a traditional, caring woman 
when she  planned  her  public  work  during  the  campaign  of  the  election:  ’When  I  organized  my 
campaign I thought out all my plans with a woman’s mind. Because a woman usually thinks the way she does at  
home, in the family, that I have a big family which I have to care about and so my first job is to tidy up’ (4).
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The opinion of a female leader, who has the most experiences in region development about 
efficiency is thought-provoking: ’If I want to do something, I prefer doing it with my female colleagues because  
there I can always find consistency and continued effort. In men’s case I can’t. There is a lot of talking, and then they  
are the ones who reap the rewards’ (5). This former mayor was described by the present female mayor as 
’somebody who carried the whole Ormánság on her back, it depended on her work that the settlements joined forces’  
(2).

3. INEQUALITY OF GENDERS IN REGION DEVELOPING 
PROGRAMMES

In solving the problems of Ormánság I lay emphasis on local participation and developments 
built on the utilization of local sources. These innovations which are based on the co-operation of 
families, local and regional civil communities, small enterprises and the local governments create 
the possibility to restore a multifunctional village region  based on regional facilities, a chance to 
increase employment and to establish a balanced economic existence for many generations  (G. 
FEKETE É. 2001, BERÉNYI I. – DÖVÉNYI Z. 2005). Local developments mean job creation for women 
who want to work.

A programme called ’The complex ecotourist development of Dráva-Basin’ aimed the better 
utilization of the ecotourist facilities of River Dráva. In 2003 the self-governments of two counties, 
30 settlements of 5 small regions and the Danube-Dráva National Park joined their forces. Their 
goal was to include the environment  of  River  Dráva,  that  is  rich in natural  values,  in tourism 
without damaging these values. As results of the programme which ended in March, 2008, such 
investments were accomplished which serve to improve hiking, cycling, horse riding and water-
sports  tourism. The newly established accommodation and tourist  centers offer possibilities  for 
employment. Guest houses and tourist hostels provide simple work (cleaning, washing), qualified 
work (cooking, services, bicycle repairing) and also work that need special qualification (programme 
organizer, interpreter). 

The ’Original-Dráva Programme’ is  a region developing programme which establishes  the 
conditions for maintaining the long-term development of the region. The basis of it is restoration 
of the optimal water balance of the region. The programme improves regional infrastructure while 
it creates jobs through the system of projects and sub-projects. Since the Sellye-region is fully and 
the Siklós-region is partly included in the programme, this development means an important source 
for settlements in Ormánság. By restoring the favourable natural conditions of the wetland, the 
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programme goes back to the basis of a harmonic  coexistence of men and nature. By landscape-
rehabilitation, which will be done in several decades, several forms of agriculture can become viable 
which conform to the natural endowments of the region. These forms of agriculture can equally 
provide jobs and so income earning for both women and men, either according to the traditional 
division of labour between the genders or according to personal preparedness and talent: restoring 
native forests,  organic farming,  stock-farming on the flood area, fishery, processing of bulrush, 
reed  and  sedge,  handicraft  industry  and  catering  trade.  After  planning  and  preparation  the 
programme started in 2008 with EC and government support, offering a chance for serious social 
and welfare changes. But for being able to use the opportunities, it will be necessary to inform and 
educate people living in the region.

’Leader-programme’ is organized on the basis of the co-operation of the self-governments, 
civil organizations and enterproneurs who feel responsibility for their settlement and region and 
who are determined to develop it. The aim of the programme is to encourage and help the co-
operators to think about long-term possibilities of their region and to maintain the development 
with the help of integrated and innovative strategies. The field of its support is the local plans for 
rural  development  made  by  local  action  committees.  These  committees  are  responsible  for 
preparing a plan and for operating a local tender-system. From South-Baranya the settlements of 
Sellye-region  and  Siklós-region  form  a  common  action-committee,  a  local  rural  developing 
community.  The  basis  of  the  co-operation  is  a  local  rural  developing  strategy  named  ’From 
Ormánság  to  Szársomlyó’.  Eighty-eight  settlements  of  the  two  regions  are  members  of  this 
community, fourty-eight of them belong to Ormánság. The strategic aim of the community is to 
encourage local people to renew their living space and to create a more pleasant environment by 
training them and increasing their  ability  for  income earning and self-sufficiency. Plans  include 
economy-development, working out a model-programme which utilize the agricultural and touristic 
facilities  of the region in a new way. It  means the formation of  a solidary economy, based on 
producing local values, the restoration of natural sources, spreading alternative ways of using lands, 
the improvement of services,  developing quality  of  life  in the fields  of  heritage-protection and 
cultural traditions, and at last the development of human resources for socially disadvantageous 
groups, including women. The fields of development are wide-ranging so it is understandable that 
206 organizations of 88 settlements joined the programme from public utility, civil and business 
spheres. The common tender of the two regions won in the autumn of 2008 and so 2.5 billion 
forints are available to realize the plans until 2013.
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Among the 20 members of a work team, who were chosen from 88 settlements of the two 
regions, there are experts of regional development and mayors. The work team includes 9 women 
(4 mayors and 5 representatives of different foundations and organizations) and 11 men. This ratio, 
although it does not corresponde with the breakdown by sex of the population, is good, comparing 
to the previously inequal ratio of women in similar fields.

However,  the  leading  of  this  local  rural-development  programme  is  still  patriarchal:  the 
representative, the deputy assistant and the general assistant are all men.

4. THE ROLE OF WOMEN IN LOCAL CIVIL ORGANIZATIONS

After the political transformation, using the opportunities for self-organizing, the number of 
civil organizations increased significantly in Hungary. In case of Ormánság it is remarkable from 
two aspects. On the one hand, the development of the region and the survival of the settlements is 
greatly determined by a co-operative and active local community. On the other hand, although the 
work  of  civil  organizations  is  based  on  voluntary  helpers,  some  of  them  employ  permanent 
workers and contribute to employment. Under the name of civil organizations I mean foundations, 
associations, public-service corporations and trade associations. All the data I used come from my 
interviewees and from websites of settlements and regions.

It  is  a consequence of the small  size of  the settlements  that  civil  organizations  intend to 
improve the quality of life of local people and deal with local problems. One part of their activity is 
to organize programmes for local people and another part is to operate associations based on free 
time activities, such as sport, hunting, fishing. There are organizations that intend to protect the 
environmental values and traditions of a settlement. There are different kinds of associations in 16 
settlements of the 55 ones. There are several civil organizations in 7 settlements and only one in the 
other ones. The names of the organizations and associations almost always include the name of the 
settlement. From the 37 civil organizations 4 are minority-based, 2 were established with the aim of 
preserving Croatian traditions and culture and 3 with the aim of safeguarding of Gypsy interests 
and preserving Gypsy traditions.

There are no such civil organizations in the region that are based on different genders, unlike 
in other regions of Baranya where we can find associations for women (safeguarding of female 
interests, preserving traditions, spending free time). The network of small settlements and sparsely 
populated villages can be blamed for the lack of female associations. There are only a few women 
who are willing and able to organize efficient community work. Female mayors, deputy mayors and 
representatives in the small settlements of Ormánság are educated women with good organizing 
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ability,  who  are  available  for  24  hours  a  day.  Other  active  women  can  be  found  in  other 
organizations and associations, co-operating with men. It would be important to have strong civil 
organizations  for  treating  the  social  problems  of  women  with  large  families,  several  children, 
organizations that could provide efficient services in the fields of education, employment and way 
of living. Non-profit organizations in the European Community play an important role in the fight 
against exclusion from the society, discrimination and exclusion from the labour-market (becoming 
an  enterproneur,  going  back  to  work,  coping  with  unemployment,  non-profit  developments). 
There are many non-profit organizations that were established by the initiative of self-governments 
with particular aims.

Several  tender  sources  are  available  for  self-governments  only  if  they  submit  a  common 
tender with a civil organization which shows that the tender is supported by the local society. 

This system motivated self-governments to found civil organizations and associations. One of 
the mayors says: ’When the budget of  the self-government was reduced and there were  tender-sources  for  civil  
organizations, we founded one and submitted a tender. We used that money to buy and renovate a house for a  
community center’ (2). It is frequent that the members of the self-government are also members or 
even leaders of civil organizations, but in the case of small settlements it is sometimes the result of 
the fact that there is nobody else who would undertake this job. There are only a few people who 
are  not  only  willing  to  work  for  their  local  community  but  also  have  the  knowledge  and 
qualification that  is  needed.  One of  my interviewees  says  about this  problem:  ’There  is  only  the  
headmaster and a few other people in the village I can co-operate with’ (3).

We could say that in the life of small villages the activity of civil organizations and associations 
complement the work of self-governments and create the possibility to be efficient in fields where 
they could not be successful because of the lack of financial sources. These organizations act as 
connecting  links  between  public  life  and  the  economy  in  operating  local  sources  of  power. 
However, the co-operation of women and the safeguarding of interests at different levels of female 
society is not present yet in the public life of Ormánság. 

I pay special attention to the most important non-profit civil organization of the region, the 
’Ormánság Foundation’ which was established in 1990. During its activity it has worked out several 
regional-development programmes which aim-- to revive the economic sources of Ormánság and 
to restore a harmonic coexistence of land and people.  The leader of  the foundation says:  ’The  
foundation had many failures because we started everything before others. The projects we started were enterprises  
with financial risk. The marketing environment did not yet exist which later helped similar intiatives’  (1). These 
initiatives  included  organic  stock-farming,  organic  farming,  carpet  weaving  and  a  tree-nursery 
growing fruit trees which are typical of the area. This project is still the most important one of the 
foundation.  Besides  integrating  the  most  disadvantageous  Gypsy  population  into  production, 
another important field of the foundation is to make studies about the possibilities of development. 
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The  present  fruit-tree  project  is  part  of  an  action  plan  made  by  the  local  rural  developing 
community of LEADER. The different projects of the foundation would give opportunities for 
both genders, but its operation is restrained.

5. SUMMARY

After  the  political  transformation,  social-economic  changes  opened  a  way towards  public 
democracy both in politics and in civil life, making it possible that matters concerning women and 
the relation of genders could be part of public debates. Gender-based geographical studies also aim 
at this,  revealing the connection between regional inequalities and the division of power of the 
genders. The aim of my research was to study the connection of inequal male-female relation and a 
disadvantageous region on the level of local decision-making. The fact that we can find a higher 
ratio  of  female  leaders  in  regions  with  disadvantageous,  small  settlements  indicate  a  close 
connection between regional inequalities and the relation of genders. Among the reasons there are 
3 important ones I want to draw attention to:

• The  community  of  a  small  settlement,  with  its  small  size  and  basicly  personal-level 
problems function as a family and female mayors can extend their traditional woman-
role to the whole settlement.

• In  the  case  of  small  settlements  personal  acquaintance  demolishes  the  traditional 
prejudices linking to inequal leadership qualities of the genders. Their own experiences 
are more important for local voters than to elect the leaders of their village on the basis 
of the stereotypes of male-female politicians.

• And at  last  the  question  of  authority:  The smaller  the  settlement  is,  the  smaller  the 
power the self-government has over its environment. Men abandon these positions and 
leave them for women and they are in leading positions of self-governments with greater 
power, like towns, cities, districts of the capital.

The  example  of  Ormánság  proves  that  female  participation  in  local  politics  is  varying 
according to the settlements. The ratio of women in local self-governments, civil organizations and 
public life can be different even in settlements with similar population and geographical features. 
The determining factor of the participation is local society which reproduce the inequal connection 
of  genders  in  disadvantageous  regions.  To  achieve  equal  chances  between  the  genders,  such 
favourable  conditions  must  be  created  which  can  ensure  a  higher  ratio  of  female  activity  in 
decision-making and settlement development, where it is possible for both genders to harmonize 
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private and public life and to have an equal access to different services. It is important especially for 
women who are more burdened because  of  the  traditional  female roles,  like bringing  up their 
children and keeping the house.
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APPENDIX

List of interviewees:

Sex Time of 
birth

Qualification Profession
job

Marital status Number of 
children

(1) female 1963 secondary school depot-manager
part-time mayor

married 2

(2) female 1963 three college 
diplomas

full-time mayor widow 2

(3) female 1948 college full-time mayor married 2
(4) female 1963 college mayor divorced 2

(5) female 1954 University of Law leader of a region- married 2
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developin 
programme

(6) male 1956 university part-time mayor,
employee of a 

foundation

married 2

(7) male 1938 university part-time mayor,
individual farmer

married 2

(8) male 1976 college mayor single  –

(9) male 1948 secondary school individual 
enterproneur

married 2

(10) male 1952 college office leader married 1
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A DEMOGRÁFIAI ERÓZIÓ ÉS TERÜLETI DIFFERENCIÁI 
SOMOGY MEGYÉBEN 1970-2007

KERESE TIBOR1

1. BEVEZETŐ

Somogy a Dunántúl legnagyobb, de legritkábban lakott megyéje. Országos viszonylatban is a 
4. legméretesebb, népességszámban viszont csak a 13. A Balatontól a Dráváig elterülő lankás vidé-
ket elfoglaló, a Dél-dunántúli régió nyugati bő harmadát adó térség mindig is hazánk egyik fejletlen, 
ritka térstruktúrájú része volt. Ezen jelentősebben a dualizmuskori modernizáció és a szocialista fej-
lesztések sem tudtak változtatni. Sőt a népsűrűség ma is mindössze fele az országosnak, amivel ma-
gasan, vagy inkább mélyen a legritkábban lakott megye címet mondhatja magáénak. Demográfiájá-
ban hosszú ideje az országos átlag alatti természetes szaporodás és többnyire negatív vándorlási 
egyenleg szerepel, így ezen a téren alig várható változás. Napjaink területi fejlődésében, térszerkeze-
ti átrendeződésében való érvényesülés, nagyban függhet a térség demográfiai viszonyaitól is. A gaz-
daság és a népesedés kölcsönhatása ugyanis erősödik, és a népességszerkezet torzulása egy idő után 
a gazdasági felzárkózás gátja lehet (TÓTH J. 1992). A népesség elöregedése, vagyoni és szellemi szeg-
regálódása mellett ez annak is köszönhető, hogy a migráció épp a területi kiegyenlítődés ellen hat, 
így a tartósan kibocsátó területek humán erőforrásai a legdinamikusabb népesség elvándorlásával 
legyengülnek (EKÉNÉ ZAMÁRDI I. 2003). A folyamat a hátrányos gazdasági struktúra konzervációjá-
hoz, ezen keresztül a lemaradás fokozódásához vezethet. 

A XX. századvég rendszerváltozása még jobban kiélezte a területi különbségeket Magyaror-
szágon, ami természetesen a népmozgalomban is nyomott hagyott. A nyolcvanas évtizedben a de-
mográfiai  átmenet  4.  szakaszába  léptünk,  és  addig  dinamikusan növekvő  népességünk  1980-tól 
csökkenésbe ment át. Ezt a tendenciát különböző negatív folyamatok erősítették, és 4 ezrelék körüli 
fogyással Magyarország az egyik leggyorsabban csökkenő népességű európai ország lett. Az EU-n 
belül csak Bulgária és a Balti államok „büszkélkedhetnek” hasonlóval. Népességkutatóink a területi 
reprodukció hiányát már csak a bevándorlással látják megoldhatónak (HABLICSEK L. – TÓTH PÁL P. 
2001).

Megváltoztak a népesség területi elhelyezkedését befolyásoló belső vándorlás tendenciái is. A 
hatvanas  évektől  csökkenőben lévő mobilitás  1994-ben érte el  mélypontját,  azóta  viszont  lassú 
emelkedés figyelhető meg (ILLÉS S. 2002). A területi folyamatokban Budapest centrum szerepének 
reformkor óta szinte töretlen növekedése a XX. századvég felé közeledve tovább erősödött. Csak a 
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népesség ezt kísérő koncentrálódása a közigazgatási terület helyett a fővárost övező településekbe 
irányult, létrehozva a ma már milliós agglomerációs övezetet. Az államszocializmus éveiben jellem-
ző ipari tengelybe tartó országos migráció a nehézipar csődje miatt megtorpant. A nagytérségi ván-
dorlások fő célterülete a fejlett nyugathoz közeli, így tőke és innovációs kapuként működő Észak-
Dunántúl lett. A régiókon belül a nagyobb vidéki városok körül is kifejlődő agglomerációs gyűrűk 
váltak a migráció relatív nyerteseivé. Települési szinten az általános faluból városba áramlás jelentő-
sen lassult, sőt visszafordult. Először a szuburbanizációs folyamatok megjelenésével a városközeli 
falvak lettek a lakóhelyváltás új kitüntetett célpontjai, a kilencvenes évek közepétől azonban a rurális 
térségek falvai is pozitív vándorlási egyenleggel rendelkeztek. Ez a dezurbanizáció megjelenését bi-
zonyítja, igaz ez jórészt a leszakadó rétegek városokból menekülésével függhet össze (DÖVÉNYI Z. 
2007). 

A nemzetközi migráció ezzel szemben felerősödött, így az 1956-ot követő exodus utáni csak-
nem három évtizedes zártság után új elemként jelenik meg demográfiai folyamatainkban. Ennek 
statisztikai figyelemmel kísérése csak az ezredforduló óta történik, így közvetett adatokból követ-
keztethetünk mértékére. Ilyen például a schengeni határok bevezetéséig a határforgalom egyenlegé-
nek megvonása, vagy a regiszteralapú népesség előreszámítási adatbázisok és a tényleges népszámlá-
lások közti különbség összevetése, mely – a statisztikai felvételezés hibalehetőségeitől eltekintve – a 
nemzetközi vándorlás értékét adja (HABLICSEK L. 2004). Utóbbira alapozva az 1990-es népszámlálás-
nál országosan jelentkező mintegy 192 ezer fős negatívumot a nyolcvanas években egyre erősödő, a 
rendszer által soha be nem vallott ellenőrizhetetlen illegális kivándorlásnak tulajdoníthatjuk, melyet 
zömmel a szomszédaink felől 1988-tól meginduló bevándorlás 196 ezer fős többlete ellensúlyozott 
2001-re. Ha viszont a hibalehetőséget is mérlegeljük, az eltérés összefügghet az 1990-es népszámlá-
lás átlagosnál nagyobb mértékű alulszámlálásával is, melyet a 2001-es népszámlálás csak korrigált. 
Az alulszámlálást részben a statisztikai felvételezés többitől eltérő minőségű végrehajtása, részben 
az emberek átlagon felüli bizalmatlansága is okozhatta. A két tényező valószínűleg együtt hozta lét-
re a 90-es hiányt, melyben az országos népességkutatások a nemzetközi vándorlásnak kb. 80%-ot 
tulajdonítottak (HABLICSEK L. - TÓTH P. P. 1995). Mindenesetre a 2002-ben Magyarországon tartóz-
kodó 116 ezer külföldi állampolgár jelentős része a kilencvenes években érkezett hozzánk. Ha eh-
hez hozzávesszük az időszakban magyar állampolgárságot kapott bő 100 ezer főt, a 2001-es 196 ez-
res többlet magyarázhatóvá válik. Mindkét csoport területi megoszlása erősen főváros centrikus, 
emellett az Alföld emelhető ki jelentős migrációs célterületként (DÖVÉNYI Z. 2005). Somogy megye 
a Balatonnak és a nyugodt rurális környezetnek köszönhetően közepes érdeklődésre tart számot, 
ami 3-4 ezer fő külföldi bevándorlót jelenthet.

A változó országos tendenciák ellenére az ezredforduló körüli évek somogyi demográfiájában 
továbbra is a negatívumok érvényesültek. Az 1997-es OTK a legnagyobb népességdeficitet éppen 
Somogy megyében prognosztizálta a 2000-2010-es évekre. Ez ugyan a jelen állás szerint kissé más-
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képp alakul, de tény, hogy a megye népmozgalmi mutatói az ezredfordulón is gyengébbek voltak az 
országos átlagnál (KURUCZ G. 2002). Az egyik legerősebb természetes fogyási érték mellett a köz-
ponti régió és a szomszédos Baranya, Zala megyék felé irányuló vándorlás is apasztja népességét 
(HORVÁTHNÉ TAKÁCS I. 2008). A megyén belüli regionális különbségekre jellemző, hogy a 2001-2021 
közötti előreszámítások szerint Somogyban 5 kistérség erősen, 4 mérsékelten csökkenő népességet 
mutat, s csak a siófokit jellemzi növekedés (HABLICSEK L. 2007). 

A jóval komplexebb gazdasági, életminőségi folyamatok értékelése korábban sokféle módon 
történt, de az ezredfordulón a területfejlesztés intézményesülésével a kistérségek fejlettsége hivata-
los mutatószámot is kapott. A „területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvez-
ményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről” szóló 24/2001.sz. (IV. 20.) OGY határozat 
értelmében – a 19 jellemzőből számított komplex fejlettségi mutató alapján – Magyarország 40 leg-
hátrányosabb helyzetű kistérsége közül négy található Somogyban. Ezek a tabi, a csurgói, a barcsi és 
a lengyeltóti. Ezek még viszonylag jobb helyzetben vannak a régiós társmegyék szintén négy, So-
mogy keleti határa mentén húzódó térségéhez képest, melyek valóban a sereghajtók közé tartoznak 
(sellyei, szigetvári,  sásdi, tamási). A legújabb 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat már 32 változót 
használ kistérségeink árnyaltabb besorolásához. Az ez alapján született 311/2007. sz. (XI. 17.) Kor-
mány Rendelet szerint Somogy kistérségeiből a csurgói, barcsi, lengyeltóti és az újonnan létesült ka-
darkúti a „komplex programmal segítendő 33 leghátrányosabb” közé került. Továbbá a 47 „leghát-
rányosabb” helyzetű közé tartozik 46.-ként a tabi, míg a tőle alig eltérő nagyatádi 48.-ként épphogy 
lemaradt erről a kategóriáról. Utóbbi a marcali és a megyeszékhelyet magába fogadó kaposvári tér-
séggel együtt országos átlag alatti mutatójával a „hátrányos helyzetű” csoport tagja. A 3 fokozatú 
hátrányos helyzetű kategórián felül – az országos átlag felettiek közül – a 11 „átmenetileg kedvez-
ményezett” kistérség közé került a fonyódi és a balatonföldvári. A megye és a régió északi csücskén 
fekvő siófoki kistérség viszont kiemelkedő fejlettségével a pécsit is megelőzve az országos élme-
zőnybe sorolódott – a főváros, a 8 agglomerációs, a 2 észak-dunántúli és a 3 észak-balatoni után – 
az előkelő 15. helyre.

A törvényi besorolás két időpontja között FALUVÉGI A. (2004) 40 változóra épülő faktoranalízis 
alapján 5 kategóriába sorolta Magyarország kistérségeit. Eredményeinek Dél-Dunántúli vonatkozá-
sai szerint a Somogytól némileg távolabb fekvő, de a régióközpontot magába foglaló pécsi jelenti az 
egyetlen gyorsan fejlődő pólust a régióban. Igazán dinamikus kistérsége a megyének tehát nincs, 
csak a megyére ható szomszédos régiók közül az északnyugaton határos keszthelyi,  valamint az 
északkeleten határos balatonalmádi és balatonfüredi tartozik ide. A közepes dinamikát felmutató 
„fejlődő” csoporthoz kerültek a Balatonpart kistérségei, a régió harmadik megyeszékhelyével, Szek-
szárddal együtt. Somogy pólusának – Kaposvár környékének – a keleti folytatásában fekvő Dom-
bóvár térségével együtt csak a harmadik, „felzárkózó” kategóriában jutott hely. A nagyatádi, marcali, 
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barcsi és tabi kistérségek mellett – az egykor Somogyhoz tartozó – Szigetvár környéke adja a „stag-
náló”, míg a csurgói, lengyeltóti, és a Somoggyal keleten határos sellyei, sásdi, tamási, enyingi a „le-
maradó” csoportot. 

Mindegyik besorolás közös jellemzője, hogy Somogy öt kistérsége a megye keleti határának je-
lentős részét képező baranyai-tolnai kisrégiókkal – mintegy gyűrűbe fogva a Kaposvár-Dombóvári 
agglomerációt – kirajzolják a Dunántúl legnagyobb összefüggő gazdaságilag fejletlen, leszakadó zó-
náját. Mikroszinten vizsgálódva sem jobb a helyzet, hiszen a 244 közül 160 település került a ki-
emelt támogatásban részesülők körébe, ami 2/3-os aránynak fele meg. Ezzel 4. helyen áll a megye a 
hátrányos helyzetű települések számát, arányát és az ott lakó népesség arányát tekintve is (FALUVÉGI 
A. 2003). Mindez egybevág a humánfejlettségi mutató számítások (Human Development Index - 
HDI)  eredményeivel  is,  melyek  a  harmadik-negyedik  leggyengébb  megyévé  sorolják  Somogyot 
(CSITE A. – NÉMETH N. 2007).

Időközben közigazgatási változások is érintették a megyét, melyek a két új város és egy új kis-
térség megjelenésében testesülnek meg. Előbbi a városhiányos térségek nagyobb községeinek vá-
rossá nyilvánításai sorába illeszkedik, utóbbi az ország területi igazgatásának politikai indíttatású to-
vábbi szétaprózásába (TÓTH J. 2004). A kaposvári kistérség nyugati szélén előbb 2001-ben Nagyba-
jom lett város, majd ezt 2007-ben követte Kadarkút várossá nyilvánítása. 2008-ban a két új város és 
a kaposvári kistérség nyugati harmadának községei kiváltak az addig területileg elég nagy, de a ka-
posvári agglomerációt a külső gyűrűig többé-kevésbé lefedő területi egységből. Ezzel érdekes hely-
zet állt elő, hiszen a megyeszékhely közigazgatási határával közvetlenül érintkező három szuburba-
nizálódó község is átkerült egy másik statisztikai tervezési kistérség terébe, melynek alig 3000 főt 
számláló – tömegközlekedéssel elérhetetlen – adminisztratív központja 20-25 kilométerről gyakorla-
tilag nulla vonzást gyakorol rájuk. A természetes agglomerációs központ viszont – mellyel szinte 
együtt élnek a szomszédságában fekvő községek – egy másik kistérség része. Persze ezeknek a hatá-
roknak messze nincs olyan elválasztó szerepük, mint egykor a megyehatároknak, de az agglomerá-
ció egységes fejlesztését mindenképpen megnehezíti,  hogy a vonzáskörzet harmada esetleg „más 
terveket szövöget”. 

Somogy tehát összességében mind a demográfiai, mind a gazdasági jellegű területi folyamatok-
ban szinte mindvégig vesztes volt, és ez a negatív tendencia napjainkban is megfigyelhető. Jelen év-
tized folyamatai – különös tekintettel az intézményesülő területfejlesztéssel beinduló központi tá-
mogatások és az EU csatlakozás után egyre bővebben áramló uniós fejlesztési források – újabb vál-
tozásokat hozhattak a demográfia területi folyamataiban. Bár a népesség összességében csak késés-
sel reagál a reálgazdaság változásaira, a migrációs döntésekbe elég hamar beépülnek a fejlődési dina-
mikában meglévő területi különbségek. A 2008-ban Magyarországot is elérő világválság a gazdaság 
újabb irányváltását vonhatja maga után, ami új korszakot nyithat a népesedési folyamatokban. A 
végbement közigazgatási változások is szükségessé teszik a megye demográfiai folyamatainak átte-
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kintését, illetve újraszámítását. Közleményünkben a Balatontól a Dráváig elterülő, különös térszer-
kezetű Somogy megye 1970 és 2007 közötti demográfiai változásainak területi differenciáit vázoljuk 
fel a legújabb közigazgatási beosztás szerint, és rámutatunk a népességváltozás dimenzióinak me-
gyei tendenciáira. 

2. MÓDSZER

Elemzésünkben a megye népmozgalmi adatait vetettük össze az országos, illetve más megyék 
hasonló mutatóival. A megyén belüli differenciák és azok időbeli fejlődésének bemutatásához az 
1970 és 2007 közötti időszak dekádonkénti évi átlagos természetes szaporodását és vándorlási kü-
lönbözetét grafikus módszerrel hasonlítottuk össze az egyes településtípusok között. A típusonkén-
ti átlagok mögött még mindig nagy területi különbségek lehetnek, így az összehasonlítást elvégez-
tük Somogy kistérségeire is. Az adatok forrásául 1970 és 2001 között a 2001. évi Népszámlálás tele-
püléssoros népmozgalmi táblázatai szolgáltak. A 2001-2007 év adatait a KSH települési adatbázisai 
alapján számoltuk. 

Problémát jelentett, hogy a népszámlálási adatokban a nemzetközi vándorlás is realizálódik, 
míg a T-Star csak a belföldi vándorlási különbözetet tartalmazza. Az ezredforduló utáni évek nem-
zetközi vándorlási adatára csak megyesoros adatokat tudott biztosítani a KSH. Hogy megőrizzük 
adataink metodikai folytonosságát, kísérletet tettünk a nemzetközi vándorlások 2001 utáni területi 
becslésére. Ezt HABLICSEK L. (2004) fentebb már hivatkozott megállapítására alapoztuk, mely szerint 
a regiszteralapú népesség előreszámítási adatbázisok és a tényleges népszámlálások különbsége – a 
statisztika hibalehetőségeit figyelmen kívül hagyva – a nemzetközi vándorlás értékét adja. A KSH 
előreszámítási adatbázisának 2000. év végi lakónépesség adatát vetettük össze a 2001. februári nép-
számlálás lakónépességével, így meghatározva a települések nemzetközi vándorlását az ezredforduló 
előtt. Feltételezve, hogy az ezredforduló utáni nemzetközi vándorlási irányok nem módosultak, a 
korábbi adatok arányai alapján osztottuk le a 2001-től már nyilvántartott megyei nemzetközi ván-
dorlási különbözetet a települések szintjére. Hogy a folyamatok 2001 utáni esetleges változásait is fi-
gyelembe tudjuk venni, a 2005-ös mikrocenzus településenkénti népességkorrekciójával átlagoltuk a 
saját előreszámításunk adatait, így remélve a valóságost leginkább megközelítő nemzetközi vándor-
lási adatot.

A T-Star belföldi vándorlási adatait a nemzetközi vándorlási különbözet becsült értékével kor-
rigáltuk. Az adatsorokból a legújabb kistérségi beosztás illetve településtípus szerinti aggregálást vé-
geztünk. A népmozgalmi mutatók grafikus ábrázolásával szemléletessé tettük a folyamatokat. 
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3. EREDMÉNYEK

3.1. Somogy népmozgalmi tendenciái országos összehasonlításban

Somogy megye demográfiai átmenete az országoshoz hasonlóan az 1980-as évek elejére tehe-
tő (1. ábra). Előtte – a növekvő népesség szakaszában – Somogy lakossága az országosnál lassabban 
emelkedett, a nyolcvanas évektől viszont azt meghaladó ütemben fogyott.

A népességcsökkenés oka lehet a születéseknél magasabb halálozási arányból fakadó termé-
szetes fogyás, és a negatív vándorlási különbözet. Más megyékkel összevetve Somogy a legalacso-
nyabb természetes szaporodást mutatja már a hetvenes években is, illetve kimagaslóan a legerősebb 
fogyás jelentkezik a nyolcvanas dekádban  (2. ábra). A megye fogyását ekkor még csak a fővárosé 
múlja felül. Békés, Csongrád és Heves mutat még jelentős, 8 megye pedig mérsékelt ütemű fogyást. 
Ugyanakkor hét megyénkben még szaporodik a lakosság. A kilencvenes években tovább fokozódott 
ugyan Somogy természetes fogyása, de értékét Budapest mellett már Békés, Csongrád, Heves, Nóg-
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1. ábra. Somogy megye népességváltozása az országoshoz viszonyítva 1970-2007 (1970=1)
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Kerese Tibor: A demográfiai erózió és területi differenciái Somogy megyében 1970-2007 
Modern Geográfia, 2009. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/demografia/kerese_tibor_2009_2.pdf

rád és Zala megye is kis mértékben felülmúlta, valamint további 5 megközelítette. Természetes sza-
porulattal már csak Szabolcs-Szatmár megye rendelkezett az ezredforduló előtt. 2000 után a fogyási 
ütem újabb növekedésével sikerült megyénknek „javítani”, így a kiugróan „vezető” Békés, a bizto-
san második Nógrád és a dobogós helyét orrhosszal őrző Zala mögött Hevessel harcol a 4. helyért. 
Eközben már csak Fejér, Győr-Sopron, Hajdú-Bihar, Pest és Szabolcs mutat mérsékelt reprodukci-
ós hiányt. A természetes fogyás tendenciáira tehát az országoshoz hasonló irányok a jellemzők So-
mogyban, de annál előbb és erősebb mértékben jelentkeztek a negatív folyamatok.

A migrációban érdekes jelenség, hogy a nyolcvanas években minden megye negatív, míg a ki-
lencvenesben – Borsodot kivéve – pozitív vándorlási egyenleget mutat, ami a bevezetőben már tár-
gyalt – nemzetközi vándorlás vagy statisztikai hiba – problémakörbe tartozik. Mindenesetre a sta-
tisztika szerint Somogyot – a kilencvenes éveket leszámítva – kismértékű elvándorlás jellemezte. Az 
ipari tengely erőltetett iparosításától érintetlen Somogyországban az elvándorlás mértéke jópár me-
gyénkhez képest mérsékelt volt, és a kilencvenes évek aktívuma is nagyjából átlagosnak tekinthető. 
Napjainkban hét megye is jóval erősebb elvándorlási értékkel rendelkezik, melyek közül 5 a Duná-
tól keletre található.
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2. ábra Budapest és a megyék dekádonkénti átlagos évi természetes szaporodása és vándorlási különbözete 1970-2007
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3.2. Népmozgalmi tendenciák településtípusonként

A települések egyes típusai szerint vizsgálódva megállapíthatjuk, hogy a megyeszékhely és a 
többi somogyi város népességváltozása kis különbséggel, de hasonlóan alakult a vizsgált időszakban 
(3. ábra).  Kaposvárnál előbb következett be a népesség csökkenő tendenciája, így a korábbi nagy 
lendületből származó 20%-os növekményének felét elvesztette napjainkra. A többi város átlagában 
a nyolcvanas évek végéig tartó növekedés után mérsékeltebb visszaesés következett be. A vizsgált 
korszakra így 20%-os növekmény adódik, ami mögött természetesen nagy szórások lehetnek, ter-
mészetesen a balatoni városok javára (KERESE T. 2005). A községek össznépessége végig lejtőn van, 
fogyatkozásuk csak a kilencvenes években mérséklődik, majd napjainkban ismét gyorsulóban van. 
Ezzel együtt lakosságuk mintegy negyedét veszítették el 1970 óta. A városok összegéhez hasonlóan 
természetesen itt is nagy különbségek lehetnek az egyes falvak között, melyek egy másik vizsgálat 
tárgyát képezhetik.

Az egyes településtípusok megyei és országos népmozgalmi tendenciáit a 4. ábrán szemléltet-
tük. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az azonos településtípusok somogyi és országos címkéit 
azonos színnel jeleztük. Az évtizednek megfelelő színű halvány keret jelzi az adatok szóródását, 
amelynek méretéből és eltolódásából következtethetünk az általános tendenciákra is. 
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3. ábra Somogy megye településtípusainak relatív népességváltozása 1970-2007 
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A grafikonon látható tendenciák az alábbiakban foglalhatók össze. A természetes szaporodás 
folyamatosan tolódik a negatív irányba a somogyi falvakat kivéve minden településtípusban. Bár az 
eltolódás egyre kisebb mértékű, ez az ábrázolt adat ráta jellegéből fakadóan mégis gyorsuló termé-
szetes fogyást takar. A vándorlási különbözetben a hetvenes évtizedre jellemző szélsőségek jelentő-
sen csökkentek a nyolcvanas évekre. Az erős vándorlási többlettel rendelkező városok és a hiánnyal 
küszködő falvak is a tengely felé mozdultak el. A kilencvenes évtizedben aztán fordulat következett 
be a migráció településtípusonkénti irányaiban. A népesség a falvak és a kisebb városok irányába 
fordult, miközben a nagyvárosok kismértékű migrációs veszteséget szenvedtek el. Itt kell megje-
gyeznünk, hogy az ezredforduló előtti két évtized adataiban az 1990-es népszámlálás már említett 
esetleges alulszámlálása és a minden bizonnyal erősödő nemzetközi vándorlás is megjelenik. Az ez-
redforduló után azonban mindegyik településtípus egyenlege a pozitív tartományba került, amit Bu-
dapest nullszaldója mellett már csak a nemzetközi vándorlás többletével magyarázhatunk. Persze ez 
nem azt jelenti, hogy a bevándorlók célpontja a vidék lenne, hanem a jelentős részben Budapesten 
koncentrálódó külföldiek az onnan vidékre települő magyarokat pótolták. 

Az országos és somogyi tendenciákat összehasonlítva jól látható, hogy Somogy megye egésze 
és a somogyi települések természetes szaporodása is hasonló irányban változott, de minden kor-
szakban rosszabb volt, mint az azonos kategória országos átlaga. Különösen a falvaknál már a het-
venes években is megfigyelhető természetes fogyás a szembetűnő. Ennek oka lehet, hogy főleg az 
átlagnál nagyobb mobilitású, szülőképes, fiatal korosztályok vándoroltak el, így a megye minden te-
lepüléstípusában a népesség reprodukciós képessége gyorsabban csökkent az országosnál, de ez leg-
inkább a falvakat érintette. A másik ok lehet, hogy különösen a Dráva mentén az egykézés elterjedt 
volt már a XX. század elején is, így Somogy megye régóta az országosnál gyengébb szaporasággal 
rendelkezik. A természetes szaporodás csökkenése 1980 után már megáll, ami valószínűleg a roma 
etnikumnak köszönhető.
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4. ábra. A természetes szaporodás és a vándorlási különbözet változása 1970-2007 Somogy 
megye és Magyarország településtípusaiban* az intervallumok évi átlagában

Forrás: KSH; * a 2007-es településbesorolás szerint
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A vándorlásban már jelentősebb különbségeket lehet felfedezni. A megye egészének vándorlá-
si hiánya az első dekádban országosan nem jellemző. Az akkori politikai viszonyok nem igazán tet-
ték lehetővé a nemzetközi vándorlást.  A nyolcvanas években mutatkozó növekvő negatívum vi-
szont a lazuló utazási szabályoknak köszönhetően felerősödő kivándorlás mellett, az 1990-es alul-
számlálásnak is lehet köszönhető. A kilencvenes dekádban a somogyi vándorlás is többletbe váltott 
– nagyrészt a szocialista ipar leépítése miatt bekövetkező hazatelepülésnek köszönhetően – és Ma-
gyarország nemzetközi vándorlási egyenlege is pozitívan alakul a főleg keletről érkező külföldi be-
vándorlók következtében, illetve az 1990-ben kihagyott polgárokat is megtalálta a KSH. Az ezred-
forduló után aztán az országos vándorlási egyenleg kismértékű növekedésével ellentétben Somo-
gyot ismét az elvándorlás jellemzi. A népesség jelenkori elköltözését okozhatja, hogy az ezredfordu-
ló körüli gazdasági fellendülés Somogyban kevésbé volt érezhető, és a megye gazdaságilag az egyik 
legelmaradottabb területté vált az országban. Ezen a területfejlesztési források sem tudtak jelentő-
sen változtatni.

A településtípusokat  vizsgálva megállapíthatjuk,  hogy a hetvenes években a megyeszékhely, 
hajszálra hozza a megyei jogú városok kiemelkedő többletét, majd a nyolcvanas években meginduló 
szuburbanizációs folyamatok nulla közelébe taszítják az egyenleget, mely Kaposvár esetében már 
némi elvándorlást jelent. Megjegyzendő, hogy emellett a város – a természetes szaporodás nullázó-
dása miatt – már a fogyó népességű települések közé került, mely ekkor még csak Miskolcot, Tata-
bányát és Békéscsabát jellemezte a megyeszékhelyek közül (TÓTH J. 1993). A kilencvenes évek foly-
tatódó elvándorlása után azonban Kaposvár hirtelen a pozitívba váltott a 2000-es években, ellentét-
ben a többi megyei jogú város gyakorlatilag stagnálást mutató átlagával. Ezt semmiképp sem ma-
gyarázza a somogyi megyeszékhely gazdasági fejlődéséből fakadó vonzerő, hiszen időközben a vá-
ros számos összehasonlításban a sereghajtók közé került. Sokkal inkább a somogyi vidék relatív el-
maradottsága miatti  újabb városba költözési  hullám, valamint az újonnan létrehozott  Kaposvári 
Egyetem drasztikusan felemelt hallgatói létszáma lehet oka a pozitív vándorlási különbözetnek, hi-
szen a jelentős számú idevonzott vidéki hallgató mellett a kaposvári fiatalok közül is kevesebben 
hagyják el városukat. 

Az egyéb városok esetében kezdetben igen magas – a megyei jogú városokéval megegyező – 
vándorlási többlettel rendelkező somogyiak a csökkenő irányvonal ellenére a nyolcvanas években is 
inkább célpontjai a migrációnak, miközben a kisebb városok országos egyenlege fogyásba ment át. 
A kilencvenes években viszont újra a vándorlás célpontjaivá váló átlag magyar kisvárosokkal ellen-
tétben a somogyiak továbbra is egyre csökkenő vonzerőkkel bírtak, mely az ezredforduló előtti évti-
zedben helycserét eredményezett, s már csak az országos átlagot alulmúló, éppen 0 fölötti egyenle-
get mutattak. Az ezredforduló után Somogyban folytatódott a stagnálás, viszont az országos ten-
dencia negatívan mozdult el, de még mindig kismértékű többlettel rendelkezik. A Somogyi kisváro-
sok korábbi kiemelkedő vonzerejét nagy valószínűséggel a Balatonpart okozhatta, mely mérsékelten 
minden bizonnyal napjainkban is fennáll, de a többi kisváros erősen negatív egyenlege jelentősen le-
rontja a megyei átlagot.
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A legnagyobb változások a falvak esetében játszódtak le. Magyarország és Somogy községeit is 
erős elvándorlás jellemezte a hetvenes, de csökkenő mérték mellett a nyolcvanas évtizedben is, majd 
a kilencvenes években óriási pozitívumba váltottak át. Ez nemcsak a dezurbanizáció folyamatával 
magyarázható, hanem egyrészt azzal is, hogy a csődbe jutó szocialista nagyipar városokba költözött, 
de falusi gyökereit még megtartó munkaereje visszaáramlott a falvakba, másrészt a piaci ingatlan-
árakkal óriási szakadék keletkezett a városi lakások és a falusi házak árai között, így a lecsúszó réte-
gek menekülési útjává váltak az olcsó falusi települések. Az ezredforduló után, valószínűleg az álla-
milag támogatott lakáshiteleknek köszönhetően ez a tendencia fékeződött ugyan, de országos szin-
ten a falvak továbbra  is  pozitív egyenleggel rendelkeznek.  Somogyban azonban újra  a migráció 
vesztes települései lettek a községek, népességük ismét zömmel a Balaton és Kaposvár felé áramlik. 
Kaposvár  és  a falvak népmozgalmi  mutatói  tehát  az ezredforduló előtt  Somogyban is  hasonló 

irányokat, de többnyire negatívabb értékeket mutattak, mint az országban, az egyéb városok viszont 

a Balatonnak köszönhetően kiemelkedő vándorlási többlettel rendelkeztek. Az ezredforduló után a 

változások iránya azonos volt az országossal, az eredményt tekintve viszont a megye egésze és a 

falvak  tekintetében  ellentétes  vándorlási  egyenleg  figyelhető  meg,  mint  az  országos  adatok.  Az 

abszolút  népességváltozás  a  hetvenes  években  a  városok  erőteljes  növekedését  és  a  falvak 

csökkenését jelzi. Utóbbiak országosan a kilencvenes években még némi növekedést is fel tudtak 

mutatni, majd az ezredforduló után újra csökkenésnek indultak, ezzel ellentétben a somogyi falvak 

össznépessége végig csökkenő, mely 2000 után újra gyorsuló tendenciával jellemezhető.

3.3. Népmozgalmi tendenciák kistérségi különbségei Somogyban

Ha a megye 11 kistérségének 1970-hez viszonyított relatív népességváltozását szemléljük  (5.  
ábra), két dolog ötlik rögtön a szemünkbe. Az egyik, hogy egyedül a megye északkeleti csücskében 
elhelyezkedő siófoki kistérség népessége növekszik folyamatosan, a másik, hogy a kezdeti évek kivé-
telével általánosan lefelé tartó tendenciákat a megye legújabb kistérsége, a kadarkúti töri meg. Ala-
posabb áttekintés után a következő népességfejlődési változatokat különíthetjük el.
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Kiemelkedő népességdinamikájával önálló kategória a vizsgált korszakban végig erős növeke-
déssel jellemezhető siófoki kistérség. A dinamika eredményeként negyedével nőtt Siófok és környé-
kének népessége a korszakban. A kaposvári és némi eltolódással a fonyódi kistérség is a kezdeti nö-
vekedés után lassú csökkenésbe kezdtek, mely összességében stagnálást eredményezett. A nagyatádi 
és a balatonföldvári szintén gyenge növekedéssel rajtolt 1970-ben, de a nyolcvanas évektől erős fo-
gyásba mentek át, és kb. 10% körüli népességvesztés érte őket az elmúlt szűk négy évtizedben, 
nagyjából a megyei átlagnak megfelelően. A barcsi és a marcali térségek már a kezdeti évtizedben is 
némi fogyatkozást mutattak, miután az előzőkhöz hasonló meredekséggel csökkentek, így 15-20% 
közötti veszteséget halmoztak fel. A lengyeltóti, a csurgói és a tabi kistérségek népességváltozása 
végig erős csökkenéssel jellemezhető, aminek eredményeképp 20-30% közötti veszteséget szenved-
tek el 1970-es népességükhöz képest. Kezdetben a vesztesekkel tart a megye legifjabb térsége a ka-
darkúti is, sőt itt a legnagyobb a népességcsökkenés a hetvenes dekádban, de a nyolcvanas évektől 
lassult az ütem, majd a kilencvenes években irányt váltva még abszolút növekedést is fel tudott mu-
tatni. Az ezredforduló stagnálása következtében a teljes időszakban valamivel 10% fölötti volt a né-
pességveszteség.

A népmozgalom területi különbségeinek alakulását is érdemes volt vizsgálni, hiszen Somogy 
megye 11 kistérségének mutatói igen változatos képet mutatnak (6. ábra). A diagramm hasonló szín-
kulccsal készült, mint a településtípusokat bemutató, csak a feliratok keretezése a hasonló demográ-
fiai pálya szerint történt. A természetes szaporodás rátája itt is általánosan tolódik a negatív irányba, 
de a Kadarkúti a kilencvenes évektől, a Lengyeltóti az utolsó korszakban már csökkenő mértékű 
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5. ábra. Somogy megye kistérségeinek relatív népességváltozása 1970-2007
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természetes fogyással rendelkezik. Oka ennek a pozitív természetes szaporodási rátájú roma népes-
ség magas és egyre növekvő arányában kereshető, de a kadarkúti kistérség esetében a szuburbanizá-
ciós folyamatok is felelősek lehetnek. 

A vándorlási különbözetben itt nemcsak a hetvenes évtizedben figyelhető meg a természetes 
szaporodásnál jóval nagyobb szórás, hanem míg a településtípusok esetében ez fokozatosan csök-
kent napjainkig, addig a kistérségek esetében végig erős szélsőségek jellemezték a vándorlás egyen-
legét. Csak a kilencvenes években látható egy szóródás-csökkenés elsősorban a negatív oldal eltűné-
sével, de az ezredforduló után újra visszaállt a közel -7 ezrelékes minimum, 2000 után tehát újra a 
szélsőségek jellemzik a térbeli különbségeket. Az egyes kistérségek dekádok közti változásának irá-
nya itt is kezdetben általánosan a szélsőségek csökkenése felé mutat, de itt mindig van egy-két kivé-
tel, ami a szélső értékeket tartva sokkal szórtabb tendenciákat eredményez. Ez a földrajzi elhelyez-
kedés és a fejlettségi különbségek különböző korszakokban változó népességvonzó és taszító hatá-
sait jelezheti. Meg kell jegyezzük, hogy a két köztes intervallum, azaz a nyolcvanas és a kilencvenes 
évek vándorlási különbözetét a tényleges migrációs folyamatok mellett az 1990-es népszámlálás ko-
rábbiakban említett, többitől eltérő módszertana is – akár területenként eltérő irányban – befolyá-
solhatta, így a hivatalos adatokból levont következtetéseket némi fenntartással kell kezelni. 

Mivel a természetes szaporodásban csak kisebb differencia lelhető fel, az egyes kistérségeket a 
vándorlási  egyenlegben  felismerhető  hasonlóságok  illetve  különbségek  szerint  csoportosítottuk. 
Mindkét szempontból a legpozitívabb mutatókkal a megye északi csücskét elfoglaló siófoki kistér-
ség rendelkezik az összes időintervallumban. Amellett, hogy a vándorlási egyenlege némi ingado-
zással, de végig erős többletet mutat, a természetes szaporodásban is a legjobb mutatókkal rendel-
kezik. Bár utóbbi a nyolcvanas évektől itt is fogyásba ment át, a legkisebb természetes fogyással 
rendelkező somogyi térség a siófoki. Ez összefügghet a vándorlásban megmutatkozó erős többlet-
tel, hiszen a migrációban legnagyobb arányban elsősorban a fiatalabb kohorszok vesznek részt, me-
lyek magasabb születésszámot eredményeznek. Még fontosabb, hogy a természetes fogyást bőven 
pótolja a nagymértékű bevándorlás, és a siófoki térség népességváltozása mutatja a legnagyobb po-
zitív értéket végig. Sőt, 2000 után egyedüli növekvő népességű kistérségként tarthatjuk számon So-
mogyban. Ennek okát könnyen magyarázhatnánk a balatoni idegenforgalom gazdaságélénkítő hatá-
sával, de a dinamikát ma már sokkal inkább az okozhatja, hogy Siófok az országos térszerkezeti há-
ló központi, sűrűbb textúrájú, magasabb fejlődési potenciállal rendelkező részének a délnyugati szé-
lén található. Hazánk egyik legfejlettebb kistérségeként, kiváló közlekedési adottságai miatt is kevés-
bé kerüli el a tőke, mint a többit, így a népességvándorlás egyik fő célpontja lett.

A másik két Balaton menti kistérség – a balatonföldvári és a fonyódi – bár közlekedés-földraj-
zilag hasonlóan jó pozíciókkal rendelkezik, de a fővárostól mért nagyobb távolságuk, és centrumaik 
kisebb mérete miatt is gyengébb vonzerőt  jelentenek,  így összességében jóval kisebb vándorlási 
többletet mutatnak. A szaporulatuk eleve negatívummal indul, és ma már a legerősebb természetes 
fogyás épp náluk mutatkozik.  Utóbbinak oka lehet  a nyugodt balatoni üdülővárosokat nagyobb 
arányban megcélzó idősebb korosztály, akik közül sokan a téliesített nyaralóba költözéssel a fiatal 
generáció lakásproblémáit segítenek megoldani. Megjegyzendő, hogy a teljes stagnálást jelző origó-
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ból induló fonyódinak a nyolcvanas években volt egy látványosan kiugró vándorlási többlete, ami az 
összevont Boglárlelle városfejlesztési törekvéseivel függhet össze. Eközben a balatonföldvári mini 
térség vándorlása a nulla és a közepes többlet között váltakozott. 

6. ábra: A természetes szaporodás és a vándorlási különbözet változása 1970-2007
Somogy megye kistérségeiben az intervallumok évi átlagában. 

Forrás: KSH; * a 2007-es kistérségi területbeosztás szerint
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A megyeszékhely és hasonlóan a – megye sokáig harmadik fejlődési centrumát tartalmazó –
nagyatádi kistérség átlag körüli hullámzó változást mutat. Miközben a kezdeti természetes szaporo-
dás egyre inkább fogyásba megy át, a vándorlási különbözet szinkronban csökken illetve nő a két 
térségben. A szocialista megyeszékhely-fejlesztés következtében erős többlettel induló kaposvári a 
nagyatádival megegyező mértékű fogyásba megy át a nyolcvanas évek megtorpanásában, aztán a ki-
lencvenesben mindkettő kismértékű többletet mutat. Az ezredforduló után a kaposvári nullszaldó-
nál egy hajszállal jobb többletet, a nagyatádi viszont közepes veszteségbe zuhanva, a marcalival ke-
rült egy szintre. Ezzel visszaállt a két kistérség közötti kezdeti 3 ezreléknyi különbség, de most már 
alacsonyabb szinten.

A másik két kiscentrum – a korábban járási székhely Marcali és Barcs – térségei nagyjából nul-
la  körüli  természetes szaporulattal,  de már  kis  mértékű elvándorlással  jellemezhetők a hetvenes 
években is. Mindkét térség vándorlási vesztesége a nyolcvanas évtizedre kismértékben növekszik, 
aztán a kilencvenesben főleg a barcsi esetében többletbe vált, hogy az ezredforduló után ismét vesz-
teségbe menjen át. Különösen az addig jobb helyzetben lévő barcsi térség 5 ezrelékes mínusza fel-
tűnő, amivel átkerült a legerősebb elvándorlású csoportba. Érdekes, hogy eközben a nyolcvanas 
évektől a természetes fogyás üteme marcali esetében csak minimálisan, a barcsi esetében viszont 
egyáltalán nem fokozódik tovább. 

A hetvenes években a megye négy legnagyobb elvándorlási térségéből három – a kilencvenes 
évtized rövid nullszaldós korszaka után – ismét 5-6 ezrelék körüli vándorlási veszteséget mutat az 
ezredforduló utáni években. A tabi, csurgói és lengyeltóti kistérségek a kezdetit leszámítva mind-
egyik intervallumban a legrosszabb egyenleget mutatták, és az időközben idekerült barcsi térséggel 
együtt a megye degradálódó perifériatérségeit alkotják, népességfogyásuk évi 1% körüli ütemben 
zajlik. Nemcsak az erős elvándorlás jellemzi őket, hanem ehhez közel hasonló mértékű természetes 
fogyás is társul, bár utóbbi már nem változik jelentősen. Sőt érdekes színfolt a képen, hogy a len-
gyeltóti kistérség természetes fogyása még némileg csökkent is, amit a jelentős roma etnikum maga-
sabb szaporodási ütemével lehet indokolni.

A legnagyobb volatilitást a kadarkúti kistérség mutatja. Míg a hetvenes években a legrosszabb 
demográfiai jellemzőkkel bírt – legnagyobb elvándorlás és bár kicsi, de második legnagyobb termé-
szetes fogyás – a nyolcvanas évekre már nullszaldóssá vált a vándorlása, majd a kilencvenes évtized-
ben a siófokit megelőzve a legnagyobb vándorlási többletet mutatta. Ez a fogyást is meghaladva ab-
szolút  népességnövekedést  jelentett  a  fogyatkozó  létszámú  Somogyban.  Az  ezredforduló  után 
ugyan a kiugró vándorlás csökkent, de még mindig a pozitív tartományban maradt, és a második 
legjelentősebb vándorlási célpont a megyében. A kadarkúti kistérség többiektől elkülönülő pályáját 
részben szintén a roma etnikum, részben az agglomerációs folyamatok erős befolyása okozhatta. 
Emlékeztetőül: ez a legfrissebb kistérség a megye két legifjabb városával, melyet a kaposvári nyugati 
harmadának kiválásával hoztak létre úgy, hogy a Kaposvártól kb. 25 kilométerre fekvő két kisváros-
tól a megyeszékhely közigazgatási határáig terjed. Azaz a kistérség a kaposvári agglomeráció nyugati 
harmadának leválasztásával jött létre, községeinek közel fele a belső, míg a többi gyakorlatilag a kül-
ső gyűrű része. Ügyesen kiszámolták az itteni települések vezetői, hogy különválva a leghátrányo-
sabb helyzetű kistérségek közé kerülnek, ami jóval több központi támogatás elérését teszi lehetővé, 

17



mint a kaposvári részeként. Ismét egy ékes példája ez annak, hogy a közigazgatási illetve statisztikai 
határok meghúzása Magyarországon a tényleges földrajzi logika helyett a politikai és anyagi érdekek 
pillanatnyi állása szerint történik. Régóta örökzöld témája ez a magyar regionális földrajznak.

Végül a kistérségek demográfiai típusait foglaljuk össze (7. ábra). Megállapíthatjuk, hogy csak a 
siófoki térség tudott máig tartó növekedési pólus maradni, közepes növekedési ütemmel. Ezen kí-
vül a fonyódi és az agglomerálódó kadarkúti kistérségben pótolta egy évtizedig a csökkenő születé-
seket a hirtelen megugró vándorlási többlet, így az átlagnál kisebb ütemű népességfogyásuk a mér-
sékelten csökkenő típusba sorolja őket. A hetvenes években még növekedést mutató kaposvári és 
balatonföldvári kistérség a nyolcvanas évektől már átlag körüli, közepes mértékű fogyással jellemez-
hető. A hetvenes években még növekvő nagyatádi, a többi már korábban is fogyó tendenciát muta-
tó kistérséggel együtt jóval átlagon felüli népességvesztést szenvedett el, erős demográfiai eróziójuk-
ban a természetes fogyás és a jelentős elvándorlás egyaránt részes.
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7. ábra. Somogy megye kistérségeinek népességváltozása 1980-2007 között.

Jelmagyarázat: A – növekvő, B – mérsékleten csökkenő (0 – 6%), 
C – közepesen csökkenő (6 – 13%), D – erősen csökkenő (13% <), E – város)



4. ÖSSZEGZÉS

Somogy megye elmúlt évtizedekben végbement és napjainkban zajló demográfiai folyamatai-
ról az alábbi megállapításokat tehetjük:

• A hetvenes évek vége óta az országos átlagnál nagyobb, sőt az egyik legerősebb termé-
szetes fogyás jellemzi a megyét.

• A kilencvenes évek rövid visszatelepülési időszakát leszámítva negatív vándorlási folya-
matok érvényesülnek, mely a megyék között nem kiemelkedő, a megyén belüli területi 
különbségek azonban igen erősek.

• Az elvándorlás legerősebben a falvakat érintette, amelyek Somogyban ma is – ellentétben 
az országos tendenciával – negatív vándorlási egyenleget mutatnak. A kisvárosok egyre 
csökkenő aktívuma is  lenullázódott  napjainkra,  és  az országos átlag  alá  került.  Ezzel 
szemben a megyeszékhely két évtized fogyás után ismét a népességvándorlás célpontja 
lett.

• A megye regionális  folyamataiban északkelet-délnyugat  irányú lejtő figyelhető meg.  A 
siófoki kistérség országosan is kiemelkedő demográfiai jellemzői mellett Somogy északi 
és központi részének 4 kistérségében – köztük a kaposváriban is – mérsékelt vagy átlagos 
népességcsökkenés mutatkozik.  A megye kistérségeinek felét ezzel szemben – főleg a 
délnyugati megyerészen – erős demográfiai erózió jellemzi, mely a munkaképes lakosság 
elvándorlásával a gazdaság konzerválódását eredményezheti. 

• Az ezredforduló után intézményesen is beinduló terület- és településfejlesztési támogatá-
sok nem tudtak javítani a Kaposvár körüli délnyugat-magyarországi rurális térség népes-
ségmegtartó képességén, sőt a negatív folyamatok 2000 óta ismét felerősödtek.

Mivel Somogy megye és a Dél-Dunántúl belső vidékeit továbbra is elkerüli a közlekedési inf-
rastruktúra 2000 óta látványosan beinduló, de keletre koncentráló fejlesztése, a negatív folyamatok 
és ezzel a hátrányos helyzet konzerválódása úgy tűnik hosszú távon is elkerülhetetlen a térségben. A 
régió peremein – a Balatonparton és a Duna mentén – húzódó évezredes térszerkezeti tengelyek 
vonalán épülő tranzit autópályákhoz hiányoznak a csatlakozás feltételei, de a leromló utak miatt a 
régió belső közlekedése is egyre körülményesebb. Ebben hazánk közlekedésfejlesztési koncepciója 
és napjaink gazdasági világválsága miatt sem várható középtávon javulás, így hamarosan az M3-as és 
elágazásai által feltárt északkeleti térség helyett a somogyival együtt formálódó tolna-baranyai rurális 
térség lehet Magyarország modernizációtól elzárt szegénypólusa.
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A LEHULLT VASFÜGGÖNY UTÁN

A SOPRON-EISENSTADT TÉRSÉG MUNKAÜGYI KÉRDÉSEI

LOCSMÁNDI SZABOLCS

1. BEVEZETÉS

A mikrotérségek társadalomföldrajzi, történeti földrajzi, „emberföldrajzi” vizsgálata az adott 
térségre vonatkozó sajátos információival, a vizsgált területről olyan információs bázist teremthet, 
mely egyrészt további kutatások kiindulásához adhat ösztönzést, másrészt az érintett kistérség vala-
mint hasonló fejlődési jellegzetességeket mutató más térségek számára nyújt hasznosítható informá-
ciókat.

A kutatások között megkülönböztetett érdeklődés kíséri a határ menti területekre vonatkozó 
kutatásokat. A magyar határ menti területek közt különleges helyet foglalnak el a nyugati határ men-
ti térségek, melyek nyugati irányú kapcsolatait  a II.  világháborút követően 1989-ig a vasfüggöny 
korlátozta. 

A kutatás sajátos helyzetű mikrotérséget, a magyar és osztrák határ menti területeket érinti. 
Beletartozik Sopron és vonzáskörzete, az osztrák térségi központ, Eisenstadt és vonzáskörzete, va-
lamint a rurális minta-kritériumok alapján meghatározott osztrák-magyar települések.

A magyar terület térszerkezeti kapcsolatai, fejlettségi mutatói alapján nemcsak a földrajztudo-
mányok művelőinek, hanem több tudományág gyakori kutatási területe. A frekventált érdeklődés 
annak a sokszínűségnek is köszönhető, mely mind természetföldrajzi, mind társadalomföldrajzi ér-
telemben jellemzi ezt a térséget. 

A terület különleges státusú, történeti fejlődése során nyugati kapuként funkcionált, nyugat-e-
urópai  kapcsolataink  elsődleges  színtere,  térszerkezeti  kapcsolódásai  révén  a  Borostyánkő  úttól 
kezdve napjaikig. A trianoni határok létrejöttéig a tájegység sokszínű földrajzi, történelmi, társadal-
mi egységét nem bontották meg mesterséges határok.

Az itt „megszületett” új határ életciklusa, mint egy ember életciklusa zajlik szemünk előtt és 
változatos hatásokkal járt/jár mind a térség fejlődési lehetőségeire vonatkozólag, mind a határ men-
tén élő emberek életének, kapcsolatainak alakulására. 

Napjainkban olyan a folyamat megélői vagyunk, mikor az európai államhatárok új szerepkört 
kapnak és a határoknak a nemzetállamok kialakulásakor létrejött elválasztó szerepe átstrukturálódik 
a nyitottság, az együttműködés, az integrált határtérség megvalósulásának irányába.



Locsmándi Szabolcs: A lehullt vasfüggöny után. A Sopron-Eisenstadt térség munkaügyi kérdései 
Modern Geográfia, 2009. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/munkaeropiac/locsmandi_szabolcs_2009_2.pdf

A változások több szinten zajlanak. Nemcsak a térségek, a települések, a települési funkciók a 
vonzáskörzetek is átalakulnak. Így egyértelművé, hogy a kutatási területbe bekerült magyar oldalon 
Sopron, az osztrák területen Eisenstadt, mint térségi központok, mely települések a változások frek-
ventált színterei. 

Az urbánus települések mellett a rurális térségek vonatkozásában is lényeges azonosságok, de 
különbségek is megjelennek a fejlődési folyamatban. A kutatás felfogásában a közvetlen térszerke-
zeti kapcsolattal rendelkező urbánus és rurális települések esetében potenciálisan intenzívebb kap-
csolatrendszerek realizálására van lehetőség. Ezek alapján a kutatás rurális szinten foglalkozik a két 
aktív térszerkezeti kapcsolattal rendelkező határ menti településsel, Sarróddal és Pamhagennel (1. 
ábra). 

Az 1989-es rendszerváltás után az addigi határok leomlottak. Ezek a határok korábban nem 
csak politikai, hanem erős gazdasági korlátokat is jelentettek. A rendszerváltás után elékeztünk az 
összekötés időszakába.
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1. ábra. A vizsgált terület elhelyezkedése Nyugat-Dunántúlon és Észak-Burgenlandban.

Forrás FHNP 2001
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A határ menti térségek kapcsolatrendszerei komplex jellegüknél és tartalmuknál fogva nem 
pusztán térségeket kötnek össze, hanem természet- és társadalomföldrajzi vonatkozásuk sokszoro-
san túllépi azt. A határnyitással a határtérség munkaerő-piaci pozíciója is átértékelődött. A két kü-
lönböző dinamikájú nemzeti piac más-más igényeket és feltételeket teremt a munkavállalóknak.

A jelen tanulmány történelmi  áttekintéssel  a tájhasználat  kezdeteitől  2006-2007-tel  lezáruló 
időszakig vizsgálja a természeti, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi szféra változásainak egyes 
jellegzetességeit.

A kutatási folyamat többéves kiterjedése miatt az egyes részfejezeti kutatási egységek a 2006-
2007. évet megelőző időszakokban lezárultak, ennek folytán a részfejezetekben megadott adatok 
korábbi időszakok adatait tartalmazhatják.

A dolgozat készítője a vizsgált mikrotérségnek nem csupán történelmi és szakirodalmi forrá-
sokat statisztikai módszerekkel és mutatókkal vizsgáló külső szemlélője, hanem személyes és családi 
életútja,  kapcsolatai  révén megélője,  megtapasztalója  a  magyar–osztrák  határtérségben a határok 
kapcsolatainak – kapcsolatok határainak. 

A kutatás célja,  hogy vizsgálva a határ történelmi szerep- és funkcióváltozásainak keretébe 
ágyazott természeti, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi szféra Sopron–Eisenstadt térségi vál-
tozásainak domináns folyamatait, benne Sopron térségi központ szerepének alakulását, betekintést 
adjon a határmentiséget megélő emberek változó mikroszintű határ térségi kapcsolatainak alakulásá-
ba, ezáltal az integrált határrégió formálódásának adott időszakban zajló jelenségeit felvázolja.

A kutatás foglalkozik a határ, a határmentiség térségi leképeződéseivel, annak vizsgálatával mi-
lyen szerepet játszik a határ a kapcsolatrendszerek alakulásában.

2. KUTATÁSI MÓDSZEREK

A kutatás a mikroszintű kapcsolatokra fókuszálva olyan célcsoport kiválasztását tűzte ki célul, 
mely minden tagja valamilyen szintű „élő” határ menti kapcsolattal rendelkezik, lakóhelyét tekintve 
pedig az államhatár, a korábbi vasfüggöny viszonylagos közelségében helyezkedik el ezáltal a ma-
gyar-osztrák tradicionális kapcsolatok újraépítése az újra aktivizált térszerkezeti kapcsolatok révén 
valósuljon meg. Több korábbi kutatás tapasztalatai ugyanis azt tükrözték, hogy a határátkelőhelyek-
től 20 km-nél nem távolabbi települések migráció és mobilitás tekintetében lényegesen nagyobb po-
tenciállal bírnak, mint az ennél távolabb eső települések.

Jelen kutatás felfogásában a közvetlen határmenti  települések a létező kapcsolatok  intenzí-
vebb, dominánsabb formáit valósítják meg emiatt a kapcsolatok feltételezhető jövőbeli fejlődési irá-
nyainak irányultságára is egy speciális rálátást biztosítanak. A kutatás Sopron térségi szerepének vál-
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tozásainak bemutatása során a fenti típusok közül elsődlegesen a kistérségi szintet érinti, míg a kap-
csolatok vonatkozásában két urbánus településre (Sopron, Eisenstadt és két hasonló térszerkezeti 
kapcsolattal rendelkező rurális településre (Sarród, Pamhagen) terjed ki (1. táblázat).

4

1. táblázat. Az empirikus felmérés paraméterei
A FELMÉRÉS 

JELLEGE KVALITATÍV

Módszertan
Önkitöltős kérdőív
Háttérbeszélgetés magyar és osztrák helyszíneken standartvázlat alapján,
mélyinterjúk

Kérdőív jellege Saját készítésű nyílt és zárt kérdéseket tartalmazó kérdőív, önkéntesen és 
anonim módon kitöltve

Alapsokaság Sopron és Eisenstadt vonzáskörzetébe és részben Neusiedl am See 
vonzáskörzetébe tartozó határ menti települések 18-62 éves lakói

Célpopuláció

Sopron és Eisenstadt, mint urbánus térség, valamint a Fertőd-Pamhagen 
határátkelőhelytől 20 km-nél nem távolabbi rurális településeken élő 
intenzív határ menti kapcsolattal (elsődlegesen munka-, turisztika-, oktatás 
területet érintő) rendelkező 18-62 év közötti lakosai

Előzetes felmérés, 
előzetes mintavétel

A vállalkozói felmérésben és az Iron Curtain projektben megismert 213 
vállalkozás megkeresése, 87 pozitív válasz, 687 fő előzetes kérdőíves 
felmérése

Az előzetes mintavétel 
helyszínei

Eisenstadt, Sopron
Sarród, Fertőújlak, Nyárliget, részben Fertőszéplak, Hegykő, Fertőhomok
Pamhagen, részben: Apetlon, Illmitz, Wallern am See, Rust, Klingenbach, 
Mörbisch,
Háttérbeszélgetések: 
Sopron, Eisenstadt
Sarród, Pamhagen

A minta szűkítése

A minta szűkítése rétegezett mintavétellel történt. Az előzetes felmérés 
(Iron Curtain Project) során látókörbe került személyek közül kiválasztásra 
kerültek az aktív magyar-osztrák kapcsolatokkal rendelkező válaszadói 
hajlandósággal rendelkező személyek. A minta kiegészült magyar és osztrák 
oktatási intézmények dolgozóinak, tanulóinak válaszadói körbe történő 
bevonásával. Statisztikai és „hólabda” módszerrel a településeken az 
intenzív határ menti munka-, oktatási, turisztikai kapcsolattal rendelkező 
személyek megkeresése, kikérdezése történt meg.

Szűkített mintanagyság 153 fő, rurális és urbánus, férfi-nő bontásban
Szűkített minta részletes 
kérdőíves felmérésének 
időpontja

2007. november-december

Az adatok 
feldolgozásának módja Statisztikai (Excel, grafikus) adatfeldolgozás és kvalitatív módszerek
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3. EREDMÉNYEK

3.1. A határ elválaszt

A trianoni békeszerződések nyomán az addig egységes, Sopron központú táj kettészakadt és 
két, elszigetelt csonka térség kezdte meg további életét. Burgenland, mint újonnan kialakult tarto-
mány ipar és megfelelő szürkeállomány nélkül, főként mezőgazdasági ismeretekkel rendelkező la-
kossággal kezdte meg új életét. A magyar oldal az elvesztett közeli Bécs hiányát érezte meg. A Bécs 
éléskamrájaként is emlegetett Fertő mente szinte megfulladt a piac nélküli mezőgazdaság terményei-
be.

A határhelyzet a II vh. után tovább romlott. Churchill fultoni beszéde után erre a határsza-
kaszra is leereszkedett a vasfüggöny. Teljes információ és mozgás-zárlat jött létre az addig még át-át 
járható határon. Magyarország a szocialista rendszer központi irányítása alatt élt, és Sopront teljesen 
elszigetelte, az eddig a magyar viszonyokhoz képest elmaradott Burgenland új társadalom felépítését 
kezdte meg. A teljes határzár az egymástól pár kilométerre lévő embereket teljesen elszigetelte egy-
mástól. Kapcsolataik gyakorlatilag megszűntek. Változások csak a 70-es évektől lettek érzékelhetők.

Ausztria, elhelyezkedése és Európában betöltött szerepe miatt a vendégmunkások egyik fő cél-
pontja volt és ma is az. Már az 1960-70-es évektől kezdődően komoly belpolitikai viták zajlottak a 
jelenséggel kapcsolatban. Ezekben az években vált nyilvánvalóvá, hogy az addig ott dolgozó ven-
dégmunkások előbb-utóbb a letelepedés mellett döntöttek. A tradicionálisan stabil,  magas szintű 
foglalkoztatottság a 80-as évek végére az állam vállalatainak túlfoglalkoztatottsága miatt megrendült. 
Az emiatt növekvő munkanélküliség még erősítette az eddig is forrongó belföldi munkaerő-piaci 
hangulatot, amit a keleti blokk összeomlása után fellépő gazdasági és politikai stresszhelyzet is csak 
szított. Az eddigi idegengyűlölet erősödött, mivel a gazdaság visszaesését és a politikai bizonytalan-
ság okozóját a külföldiekben látták, helyet adva a szélső jobboldali nézeteknek a kormányzatban is.

Azonban Ausztriának szüksége volt és van a vendégmunkásokra. Ausztria számos munkakör-
ben jórészt  vendégmunkásokat alkalmaz bizonyos munkaterületeken.  Ezek főleg az alacsonyabb 
képzettséget igénylő alacsonyabb bérrel járó feladatok, amelyek viszont a gazdaság megfelelő műkö-
déséhez alapvetően szükségesek. Ezen túlmenően az osztrák vállalkozások előszeretettel alkalmaz-
zák a külföldi, kvalifikált munkaerőt, hiszen sokszor munkaképessége jobb, mint osztrák kollégáju-
ké ellenben jóval kevesebb bérrel megelégszenek. 

Ausztria tehát kénytelen volt változtatni a külföldiek foglalkoztatását szabályzó (Ausländerpo-
litik) politikáján, ami nem mindig a könnyítés irányában mozdult el. 
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3.2. Megújuló munkaügyi kapcsolatok

A vasfüggöny lebontása munkaügyi szempontból krízishelyzetben találta Ausztriát. Ugyanek-
kor a magyar munkaerő-piac is viszontagságos időszakot élt át. A szocializmus megszűnésével a 
szocialista nagyvállalat-rendszer nem tudott megfelelni az új kívánalmaknak. Megkezdődtek az át-
alakításaik,  megjelentek a  gmk-k és  a kisvállalkozásos.  Ez a munkahelyek átcsoportosításával  és 
megszűnésével  is  járt,  ami munkaerő felszabaduláshoz  vezetett.  Az új  felállásban tevékenykedni 
nem tudó vagy nem akaró munkaerő helyet keresett magának a piacon, ahol immár, igaz korlátok-
kal, előítéletekkel, de jóval magasabb bérrel jelentkezik Ausztria is. Míg eddig főként csak a kvalifi-
káltabb, megfelelő külső és belső kapcsolattal rendelkező, vagy valamilyen nagyot, különlegeset al-
kotó honfitársaink előtt nyílt meg a határ, ebben az időben ez a lehetőség és szándék kiszélesedett 
több ember számára is.

Kezdetben csak a személyes kapcsolatokkal rendelkező munkavállaló mert dolgozni, elsődle-
gesen feketén a kinti rokon-barát vállalkozásában, majd az egyre ismertebbé váló lehetőségeket ki-
használva, mind munkavállaló mind munkaadó viszonylatában megnőtt az érdeklődés. 

A jellemzően fekete munkavállalások után a piac különböző formáival is találkozhattunk. A 
határ menti ingázó egyezmények elfogadása után (a 38/1998. (III. 1.) Korm. rendeletben hirdette ki 
(Magyar Közlöny, 1998/14. szám)), ami főleg a mezőgazdasági munkavállalást érintette, az idény-
munka szezonális foglakoztatási módja és a gyakornoki munka (kihirdette a 37/1998. (III. 1.) sz. 
Korm. rendelet) jogi státusa rendeződött. 

6

2. táblázat. A munkahelyek és foglalkoztatottság egyes mutatói változása Sopron-
Eisenstadt térségében 1991-2001 között

Település Munkahelyek száma Index 
1991 %-ban

Foglalkoztatottak száma (fő) Index 
1991 %-ban1991 2001 1991 2001

Apetlon 51 56 9,8 160 213 33
Illmitz 106 122 15,1 466 550 18
Eisenstadt 726 1 089 50,0 10 053 13 581 35,1
Frauenkirchen 158 202 27,8 1 037 1 339 29,7
Klingenbach 37 40 8,1 134 252 88,1
Mörbisch 100 114 14,0 438 471 7,5
Pamhagen 43 62 44,2 214 368 72
Podersdorf 181 178 -1,7 509 572 12,4
Rust 118 130 10,2 522 560 7,3

Forrás: Statistik Austria, saját szerk.
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A gyakornoki munkavállalást  minimum 6 hó max. 1 év időtartamban korlátozta a törvény, 
csak 18-35 év közötti életkorban adható ki, feltétele a magyar állampolgárság, szükséges hozzá szak-
képesítés vagy legalább kétéves igazolt jártasság egy adott szakmában és természetesen a munkakör 
ellátásához szükséges német nyelvismeret 

A törvényeken túl az osztrák tartományok az egyes ágazatokban munkavállalási kvótákat ve-
zettek be, ezzel szabályozva a bevándorló munkaerő mennyiségét.  Igaz, hogy a határátlépés már 
szabad volt, de a munkavállaláshoz vízumra volt szüksége a munkavállalónak. Így a szabályozás és 
kvótamennyiség megállapítása az ágazatokon túlmenően a kiadott vízumok mennyiségére is vonat-
kozott.

Másik jelenség a „féllegális” munkaerőpiac színlelt szerződéssel foglalkoztatott „egyéni vállal-
kozók” megjelenése, ami a munkaadók számára kedvező anyagi és jogi helyzetet teremtett. Foglal-
koztatásuk módjáról, mennyiségéről a munkavállalási forma megfoghatatlansága miatt kevés hivata-
los adattal rendelkezünk.

A kutatási térség foglalkoztatottságban a kistelepüléseken is dinamikus változások következtek 
be, ami lehetővé tette a magyar munkaerő foglalkoztatását is.

Pamhagen és Klingenbach határtelepülés esetén valószínűsíthetően a megnövekedett határfor-
galom is a gazdaság élénkítő tényezője lett.

A Sopron-Eisenstadt és Sarród-Pamhagen térségben kérdőíves kutatást végeztünk, a határon 
átnyúló kapcsolatokkal rendelkező válaszadók között.  A kutatás a mikroszintű kapcsolatokra fó-
kuszálva olyan célcsoport kiválasztását tűzte ki célul, mely minden tagja valamilyen szintű „élő” ha-
tár menti kapcsolattal rendelkezik, lakóhelyét tekintve pedig az államhatár, a korábbi vasfüggöny vi-
szonylagos közelségében helyezkedik el ezáltal a magyar-osztrák tradicionális kapcsolatok újraépíté-
se az újra aktivizált térszerkezeti kapcsolatok révén valósuljon meg. Több korábbi kutatás tapaszta-
latai ugyanis azt tükrözték, hogy a határátkelőhelyektől 20 km-nél nem távolabbi települések migrá-
ció és mobilitás tekintetében lényegesen nagyobb potenciállal bírnak, mint az ennél távolabb eső te-
lepülések.

Jelen dolgozat felfogásában a közvetlen határmenti települések a létező kapcsolatok intenzí-
vebb, dominánsabb formáit valósítják meg emiatt a kapcsolatok feltételezhető jövőbeli fejlődési irá-
nyainak irányultságára is egy speciális rálátást biztosítanak. A kutatás Sopron térségi szerepének vál-
tozásainak bemutatása során a fenti típusok közül elsődlegesen a kistérségi szintet érinti, míg a kap-
csolatok vonatkozásában két urbánus településre (Sopron, Eisenstadt és két hasonló térszerkezeti 
kapcsolattal rendelkező rurális településre (Sarród, Pamhagen) terjed ki.  Számos érdekes kérdésre 
kerestük a választ és kaptuk is meg a kérdőívek kiértékelése után. A válaszokat feldolgoztuk és táb-
lázatos majd grafikus formában értékeltük ki. A mintánkban szerepelt minden fokú képzettségű 
szakember is. 
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A fizikai munkakörben szakképzetlenül foglalkoztatottak aránya tükrözi az iskolai végzettség-
ben jelzett  mutatókat.  Az Ausztriában állandó jelleggel agrármunkakörben foglalkoztatott  rurális 
férfi válaszadók 65% esetében korábbi magyar munkakörük hasonló jellegű volt és elsősorban a 
környékbeli mezőgazdasági nagyüzemek megszűnése miatt kényszerültek új munkahelyet keresni.

A fizikai munkakörben szakképzetten foglalkoztatottak arányában viszont az iskolai végzett-
ség viszonylatában ellentmondás fedezhető fel, ami az ausztriai munkahelyen történő alulfoglalkoz-
tatottság arányából adódik. A válaszadók régebbi hazai munkahelye általában Sopron város vagy 
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3. táblázat: A magyar válaszadók jelenlegi foglalkoztatása munkahelyükön (%)

diák
Fizikai mk. 

szakkép-
zetlen mk

Fizikai mk. 
szakkép-
zett mk

Admin. v.fizikai 
mk. középfokú 
végz. Alkalm. 

vagy hivatalnok

Felső- fokú 
végz. fogl. 

alkalm.
Vezető Váll.

Nyug- 
díjas, 

mknélk.
Házt.beli

RK 0 17 32 13 14 0 7 17 0
UF 5 0 52 0 8 17 13 5 0
RN 17 0 28 6 21 0 6 16 6
UN 5 5 11 21 32 5 21 0 0

Forrás: Kérdőíves felmérés (saját szerk.)

2. ábra. A magyar válaszadók jelenlegi foglalkoztatása munkahelyükön (%)

0 20 40 60
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Fizikai mk. szakkép-zett
mk

Felső- fokú végz. fogl.
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RN
UF
RK

Forrás: Kérdőíves felmérés (saját szerk.)
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Fertőd, Fertőszentmiklós ipari üzemeihez kötődött és az üzemek megszűnése vagy az alacsony ke-
resetek játszottak közre az ausztriai munkavállalásban. A mintában nem szerepel munkanélküli sze-
mély, mely a célpopuláció kiválasztásának módjából adódott.

A kutatási mintában a foglalkoztatási adatok vonatkozásában a rurális és urbánus válaszadói 
bontásban a jelzett kategóriák szűkített mintának foghatók fel.

A táblázat adatai a munkakapcsolatokat tárgyaló fejezetben kiegészülnek az ausztriai legális és 
illegális szezonális vagy időszaki foglalkoztatottság adataival és összefüggéseivel.
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4. táblázat. Az osztrák válaszadók jelenlegi foglalkoztatása munkahelyükön (%)
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RK 0 0 17 17 11 11 39 5
UF 5 0 30 25 10 5 15 10
RN 21 0 16 21 26 0 11 5
UN 0 0 33 20 20 7 7 13

Forrás: Kérdőíves felmérés (saját szerk.)

3. ábra. Az osztrák válaszadók jelenlegi foglalkoztatása munkahelyükön (%)
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Az osztrák mintában alacsony arányúak a diák státusú válaszadók, viszont az egyik válaszadó 
különlegessége, hogy noha osztrák állampolgár, de magyar középfokú intézményben folytat tanul-
mányokat német nemzetiségi osztályban, ami még a határ menti térségekben is nagyon ritka. Az 
osztrák válaszadók foglalkoztatási szintje magasabb szintű, mint a magyar mintáé. A szakképzetten 
foglalkoztatottak egy része is kapcsolatban van az agráriummal (mezőgazdasági vállalkozó), de a 
végzett munka összetettsége miatt (egyaránt végeznek fizikai és adminisztrációs munkát) a szakkép-
zettségét napi szinten hasznosítja. A rurális férfi válaszadók közt egy fő szakképzettsége alatt végez 
munkát. Ő személyes kedvtelésből foglalkozik mezőgazdasággal. A válaszadók közt szerepel olyan 
felsővezető nő, aki osztrák vállalkozás alkalmazásában áll ugyan, de Sopronban végzi napi rendsze-
rességgel munkáját.

Az osztrák minta rurális  férfi  válaszadói között  az agrárvállalkozók fordulnak elő nagyobb 
arányban (50%). A mintában szerepel panziótulajdonos, tanár, vasutas, ingázó szakmunkás és az 
osztrák nemzeti park dolgozója is. A női rurális mintában óvodapedagógus, tanár, vendéglő tulajdo-
nos, ápolónő, kereskedő, nyugdíjas agrárvállakozásban dolgozó és betanított szakmunkás ingázó vá-
laszadók vettek részt. Az urbánus férfi mintában vendéglős, szakmunkás, vámos, biztonsági őr, di-
ák, tanár, mérnök és civil szervezetek munkatársai (kerékpáros klub, Rotary) szerepeltek. Az urbá-
nus női válaszadók ágazati összetétele változatos, kereskedő, hivatalnok, pedagógus, testfestő, ve-
gyes vállalat ügyvezető igazgatója, kereskedő, mérnök, szakmunkás és nyugdíjas fordul elő különbö-
ző arányban. 
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5. táblázat: A foglalkoztatás ágazati megoszlása az osztrák mintán
RF RN UF UN Összes 

fő % fő % fő % fő % fő %
Mezőg. 9 50 1 5 0 0 0 0 10 14
Ipar. 1 6 5 25 1 5 1 6 8 11
Ker. 0 0 1 5 2 11 3 19 6 8
Id.forg. 2 10 2 10 2 11 1 7 7 10
Szolg. 0 0 2 10 2 11 1 7 5 7
Okt. 3 16 3 15 3 15 3 19 12 16
Szoc. 0 0 3 15 0 0 1 7 4 6
Közl. 1 6 0 0 0 0 1 7 2 3
Egyéb 1 6 0 0 4 21 2 14 7 10
Inaktív 1 6 3 15 5 26 2 14 11 15
Össz. 18 100,0 20 100,0 19 100,0 15 100,0 72 100,0
% 25 28 26 21 100,0

Forrás: Kérdőíves felmérés (saját szerk.)
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3.2.1. A munkakapcsolatok néhány jellemző vonása

A vasfüggöny szigorú határőrizetű időszakának kivételével a magyar-osztrák határ menti kap-
csolatok több-kevesebb gyakoriságú területét alkották, melyek az EU-bővítés és a schengeni folya-
mat nyomán ismét új alapokra helyeződtek. A kutatás a határ menti munkakapcsolatok jellegzetes-
ségeiből tár fel jelenségeket.

A kérdőív a munkakapcsolatokat kiemelt területként kezelte és az alábbi összetevőket vizsgálta 

• A munka előfordulása az utazási célok közt

• A válaszadók állandó hazai és osztrák foglalkoztatásának megoszlása

• Tárgyévi legális és illegális ideiglenes (alkalmi vagy szezonális) foglalkoztatásának meg-
oszlása

• A munkavállalás leggyakoribb motivációi

• A munkahely megszerzésének módja

• Az ingázás jellege

• Az ausztriai legális és illegális foglalkoztatásának ágazati megoszlása

• Az ausztriai foglalkoztatás szintjei

• Az ausztriai foglalkoztatottság területi kiterjedése

• A munkavállalás tervezett időtartama

• Elégedettségi mutatók

3.2.2. A válaszadók hazai és ausztriai foglalkoztatásának jellemzői

A munka az összes utazási cél között magas arányban (24%) fordult elő.
A kérdőív vizsgálta a hazai és osztrák állandó legális és illegális munkahellyel rendelkező vá-

laszadókat, továbbá külön kérdéskörként kezelte a tárgyévben az ideiglenes (alkalmi vagy szezoná-
lis) legális és illegális foglalkoztatásban résztvevő válaszadókat.
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A falusi  férfi  válaszadók közül 43%-nak van hazai állandó munkahelye,  4% munkanélküli, 
38% Ausztriában áll jelenleg is állandó foglalkoztatásban, 15% nyugdíjas válaszadó. Közülük a Ma-
gyarországon foglalkoztatottak 60%-a a 36-45 éves korosztályhoz, 30%-a a 46-55 éves korosztály-
hoz és 20% az 56-65 éves korosztályhoz tartozik. Az ausztriai foglalkoztatottak esetében arányelto-
lódás tapasztalható a 46-55 éves korosztály javára, mely 62%, az 56-65 éves korosztály 37%-ot tesz 
ki. Az állandó ausztriai munkahellyel rendelkezők aránya a mintavételből eredően átlagon felül ma-
gasnak tekinthető és reálisan csak a közvetlen határzónában állhat fenn.

A válaszok alapján a rurális és urbánus férfi válaszadók munkaerőpiaci helyzete, foglalkozta-
tottsági pozíciója jó, ami utalhat a térség viszonylag kedvező munkaerőpiaci státusára. Az életkori 
összetételben az ausztriai foglalkoztatottak idősebb életkora összefüggésben állhat foglalkoztatásuk 
hosszabb időtartamával, mivel a válaszadók osztrák kapcsolatfelvétele korábbi időszakra datálható.

A tárgyévi ausztriai alkalmi és szezonális foglalkoztatottak aránya a falusi férfi válaszadók kö-
rében 38%, melyből a legális foglalkoztatás csak kis arányt képvisel és az illegális foglalkoztatottság 
jellemző. az urbánus férfiak körében kisebb a szezonális foglalkoztatás és a legális-illegális munka 
aránya kiegyenlítettebb (13%-17%). A női válaszadók körében az illegális foglalkoztatás a jellemző. 
Elmondásuk szerint gyakori a háztartásokban és a panziókban végzett alkalmi takarítás, időszakhoz 
köthető mezőgazdasági munka (szüret). Az illegális foglalkoztatottság időtartama mindössze alkal-
manként 1-2 nap. Az illegális foglalkoztatásban résztvevők nagy hányada rendelkezett korábban ille-
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6 .táblázat. Hazai és osztrák állandó legális munkahelyek megoszlása a magyar mintán 
(%)

RF (%) RN (%) UF (%) UN (%)
Hazai állandó munkahellyel r. 43 33 40 69
Osztrák legális áll. munkahellyel r. 38 28 52 26
Munkanélküli 4 0 0 0
Nyugdíjas 15 16 4 0
Diák 0 17 4 5
Háztartásbeli 0 6 0 0
Összesen (%) 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: Kérdőíves felmérés (saját szerk.)

7. táblázat. Tárgyévi legális és illegális alkalmi vagy szezonális ausztriai foglalkoztatottság 
a magyar mintában (%)

RF (%) RN (%) UF (%) UN (%)
Osztrák alkalmi legális munka 5 0 13 5
Osztrák alkalmi illegális munka 33 33 17 32
Összes alkalmi f. 38 33 30 37

Forrás: Kérdőíves felmérés (saját szerk.)
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gális vagy legális munkakapcsolattal. A foglalkoztatók zöme nagy munkabírású, szorgalmas, önálló-
an dolgozni tudó, kipróbált, megbízható embereket alkalmaz szívesen a férfi és női munkavállalók 
köréből. 

A válaszadók nagy százaléka érintett elsősorban az illegális időszakos foglalkoztatásban, annak 
ellenére, hogy jelentős szigorítások vannak érvényben a feketemunka vonatkozásában. A magyar 
mintában a férfiak és nők körében egyaránt magas az illegális foglalkoztatottság a magyar állandó 
munkahellyel rendelkező válaszadóknál. A nyugdíjasok és diákok is alkalmilag érintettek. Az alkalmi 
munkákban csekély a legális foglalkoztatás aránya, ami adódhat a munka ágazati jellegéből (agrár) és 
a foglalkoztatás időpontjának változékonyságából (pl. az időjárást). Az időjárási körülmények ered-
ményezhetik gyors dömpingmunkaerő alkalmazásának szükségességét a zöldségágazatban érdekelt 
osztrák rurális területeken vagy az idegenforgalomban keletkezhet az aktuális vendégszámból követ-
kező alkalmi foglalkoztatási igény, melynek legalizálása jellegéből eredően is problémás.

A foglalkoztatás ágazati megoszlásában a mezőgazdaság dominál. A két minta foglalkoztatási 
jellege azonban lényegesen eltér. A falusi férfi válaszadók 52% mezőgazdasági munkát végzett, 15% 
ipari, építőipari tevékenységet, 9% az idegenforgalomban, 5% a szolgáltatásban 9% az oktatásban 
5% a közlekedésben volt foglalkoztatott. A mezőgazdaságban magas az illegális foglalkoztatás. Az 
urbánus válaszadók foglalkoztatása jellemzően az ipar (37%-8%), az idegenforgalom (26%-25%) és 
a szolgáltatások (11%-25%) terén történik, a kereskedelemben arányuk alacsony. A férfiak ipari fog-
lalkoztatása a legális munkák körébe tartozik, a másik két területen a korábban jelzett arányok jel-
lemzők. Új vonás a magyar foglalkoztatás az oktatás területén, mely nem tekinthető jellemzőnek, de 
az integrációs folyamatban fontos jelzésértéke van, hogy viszonylag kis mintán is megjelenik. A szo-
ciális és egészségügyi foglalkoztatás az idősek gondozását, betegápolását foglalja magában az adott 
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8. táblázat. Az Ausztriában legálisan és illegálisan foglalkoztatott magyar munkaerő 
foglalkoztatásának ágazati megoszlása a tárgyévben (%)

RF RN UF UN Összes fogl.
fő % fő % fő % fő % fő %

Mezőgazd. 10 52 7 64 1 5 4 34 22 36
Ipar,építőipar 3 16 0 0 7 37 1 8 11 18
Kereskedelem 0 0 0 0 2 11 0 0 2 3
Idegenforgalom 2 11 1 9 5 26 3 25 11 18
Szolgáltatás 1 5 2 18 2 11 3 25 8 14
Oktatás 2 11 0 0 0 0 0 0 2 3
Szociális, eü. 0 0 1 9 0 0 1 8 2 3
Közlekedés 1 5 0 0 1 5 0 0 2 3
Egyéb 0 0 0 0 1 5 0 0 1 2
Összes 19 100,0 11 100,0 19 100,0 12 100,0 61 100,0

Forrás: Kérdőíves felmérés (saját szerk.)
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mintán és az illegális foglalkoztatás jellemző erre a területre. A közlekedésben foglalkoztatottak le-
gális (GySEV) munkát végeznek. A minta arányai részben tükrözik azokat az arányokat, melyeket a 
burgenlandi foglalkoztatás szerkezeti ábrája mutat. 

3.2.3. A foglalkoztatás szintje a magyar mintán 

A kutatás közvetlen kérdések szintjén és a szocio-demográfiai adatokkal összevetésben is vizs-
gálta a foglakoztatás alakulását a magyar mintán.

Az ausztriai munkavállalásra egyik jellemző vonás az alulfoglalkoztatás. A magyar munkaválla-
lók  jelentős  része  kisebb-nagyobb  mértékben  túlképzett  vagy  nem szakmájában  foglalkoztatott 
Ausztriában.

A vizsgált mintán a magyarok foglalkoztatása eltérő szinteken történik, az összesített adatok a 
csoportértékek jelentős eltérését jelzik. Az urbánus férfiak kivételével jelentős az alulfoglalkoztatott-
ság, melyet a foglalkoztatottság ágazati jellegének a válaszadók iskolai végzettségével való összeveté-
se is jelzett. A végzettségnek megfelelő foglalkoztatás a rurális férfi mintán az alacsonyabb iskolai 
végzettséggel és az agrármunka túlsúlyával függ össze. A felülfoglalkoztatottság ritkán fordul elő. A 
rurális mintán egy magyar-osztrák vállalkozás ügyvezetője szerepel a mintában, aki nyugdíjas határ-
őrként ügyvezetői tisztséget tölt be. Az urbánus nők között hasonlóan ügyvezetői tisztségben egy 
más szakterületen végzett válaszadót találunk. Az urbánus magyar mintában szereplő személyt pe-
dig komolyzenei területen rendszeresen foglalkoztatnak alapfokú zenetanári végzettségű magyart.

A legális, kvalifikáltabb foglalkoztatottak esetében jellemzőbb a végzettségnek megfelelő fog-
lalkoztatás (urbánus minta). Az alkalmi és szezonális foglalkoztatás leggyakrabban az alulfoglalkoz-
tatással társul (9. táblázat). 
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9. táblázat. A foglalkoztatás szintje a magyar mintán (%)
RF RN UF UN Összesen

Végzettsége alatt 32 55 11 67 41
Végzettségnek megfelelően 63 45 84 25 54
Végzettsége felett 5 0 5 8 5
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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3.2.4. A munkahely távolsága a lakóhelytől 

A kutatás vizsgálta, hogy a közvetlen zóna válaszadóinak munkahelyei milyen térbeli megosz-
lást mutatnak. A válaszok alapján a vizsgált minta azt a jelenséget mutatta, hogy a munkahelyek vi-
szonylag közeli térben oszlanak meg. 

A minta 48%-nak ausztriai munkahelye 35 km-nél nem távolabb esik lakóhelyétől. A rurális 
nők zömének (82%)foglalkoztatása még kisebb távolsági körbe tartozik és a határ menti kistelepülé-
seken történik. Az adatok a közeli munkahelyek nagy arányát mutatják, mely alapján megfogalmaz-
ható, hogy a közvetlen zóna válaszadói körében realizált munkakapcsolatok elsősorban olyan közeli 
településekhez kötődnek melyek a lakóhelytől számított távolsága nem haladja meg a 60 km-t.

3.2.5. Ingázás

A rurális férfiak 94%-a személygépkocsival közlekedik és csak 6%-a ingázik vonattal. Az urbá-
nus válaszadóknál hasonló az arány 93% a személygépkocsival, 7% a vonattal közlekedők aránya. 
Az ingázó rurális nők zömmel személygépkocsival járnak, de a nyári időszakban előfordul motorke-
rékpárral vagy kerékpárral közlekedés is. Az ingázást az egy munkahelyen dolgozók általában közö-
sen oldják meg. A munkáltatók közlekedési hozzájárulást általában nem biztosítanak. Az építőipar-
ban foglalkoztatottak a bázismunkahelyig utaznak saját gépkocsival, a külső munkahelyekre a szállí-
tást a munkáltató biztosítja.

3.2.6. A munkahely megszerzésének módja a magyar mintán (%)

A közvetlen határzóna válaszadói ausztriai munkahelyüket elsősorban az informális csatornák 
segítségével szerezték. Mindkét mintán nagy százalékban fordul elő a rokonok, ismerősök által lét-
rejött foglalkoztatás. A rurális térségben a személyes ismeretség még hangsúlyosabb. A konkuren-
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10. táblázat. A magyar minta munkahelyének távolsága a lakóhelytől (%)
Távolság RF RN UF UN Összesen

25 km alatt 15 82 5 17 29
26-35 km 36 28 58 75 48
36-60 km 22 0 32 8 15
61-100 km 27 0 5 0 8
100 km felett 0 0 0 0 0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: Kérdőíves felmérés (saját szerk.)



Locsmándi Szabolcs: A lehullt vasfüggöny után. A Sopron-Eisenstadt térség munkaügyi kérdései 
Modern Geográfia, 2009. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/munkaeropiac/locsmandi_szabolcs_2009_2.pdf

ciaharc közepette napjainkra a rurális térségben kialakult az ideiglenes foglalkoztatottak köre, akik 
vagy az osztrák gazda személyes megkeresése alapján vagy kint dolgozó ismerős révén jutnak mun-
kához. A kör jól behatárolható, külső személy nehezen kerül be, a nem megfelelő munkát végzők 
pedig kihullanak. A kommunikáció alacsony szintje szintén elősegíti a munkaközvetítésnek ezt az 
informális formáját.

A hivatalos munkaközvetítők igénybevétele annak ellenére alacsony, hogy a munkaügyi együtt-
működések révén több munkaügyi irodában is van magyarul tudó munkatárs illetve a magyaroknak 
hazai és kinti helyszíneken munkajogi tájékoztatókat adnak (IGR, Eisenstadt).

3.2.7. Munkavállalási motivációk a magyar foglalkoztatottak körében

A vizsgálat érintette az osztrák munkavállalás motivációit, a válaszok nem mutattak jelentős el-
térés a határ menti térség vonatkozásában az átlagosnak tekinthető motívumokkal kapcsolatban.

Az ausztriai munkavállalás fő motívumának mindig a nagyobb jövedelem számított. A hazai 
munkaerőhelyzet rosszabbodásával új tényezőként jelent meg a hazai munkahely hiánya, de ez a vá-
laszadókra kevésbé jellemző (2%). A magasabb jövedelem a válaszadók közti kisebb választottsága 
azzal magyarázható, hogy ez az állandó foglalkoztatással érhető el, ők pedig kisebb arányúak a vá-
laszadói  körben.  A kedvező munkakörülményeket elsősorban az urbánus  ipari  foglalkoztatottak 
említették, a rurális válaszadók munkakörülményei a megterhelő körülmények közt végzett fizikai 
munka és nagy terhelés miatt nem tekinthetők kedvezőnek. A kiegészítő jövedelem választottsága 
az illegális foglalkoztatottak körében volt magas, ami jelzi, hogy még ez a kedvezőtlenebb foglalkoz-
tatás is nagy motivációt jelent. 
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11. táblázat. A munkahely megszerzésének módja a magyar mintán
RF RN UF UN

Önállóan 21 0 5 8
Rokoni 15 9 11 8
Barát, ismerős 64 82 58 76
Internet, újsághirdetés 0 0 5 0
Magán munkaközvetítő 0 9 5 0
Munkaügyi iroda 0 0 16 8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: Kérdőíves felmérés (saját szerk.)
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Az osztrák szociális juttatások és nyugdíj lehetősége csak a legális foglalkoztatottak számára le-
het reális esély. A juttatások magyarok általi igénybevétele feszültségi pontként jelentkezik az oszt-
rák válaszadók körében. A nyelvtudás megszerzése, mint motiváció a legalacsonyabb értéket képvi-
seli annak ellenére, hogy a nyelvi kommunikációs szint alacsony értékű a mintán. A nyelvtudás tar-
tós hiánya pedig korlátozza a munkahely megszerzését és megtartását is. A szakmai ismeretek bőví-
tése a mintán kis százalékban fordul elő, annak ellenére, hogy az aktuális munkaerőpiaci trendek 
alapján az osztrákok mind nagyobb hangsúlyt helyeznek a hazai munkaerő foglalkoztatására és csak 
a hiányszakmák szakemberei és az osztrák igényeknek megfelelő magasan képezett felsőfokú vég-
zettségű munkavállalói esetén kívánják az ausztriai munkalehetőségeket megtartani.

A munkahelyi elégedettség rávilágít, hogy mely feszültségpontok jelentkeznek a konkrét mun-
kavégzés során (4. ábra).
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12. táblázat. Az ausztriai munkavállalás motivációi az Ausztriában legálisan vagy illegálisan 
foglalkoztatottak körében (%)

RF RN UF UN Összes (%)
Nincs hazai munkahely 9 0 16 0 2
Magasabb jövedelem 52 45 63 42 16
Kedvezőbb 
munkakörülmények 14 27 63 42 12

Kiegészítő jövedelem 38 55 89 58 19
Osztrák szociális juttatások 33 45 63 42 15
Osztrák nyugdíjjogosultság 48 45 63 42 16
Nyelvtudás megszerzése 19 27 42 25 9

Szakmai ismeretek bővítése 24 27 63 25 11
Forrás: Kérdőíves felmérés (saját szerk.)
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A rurális válaszadók annak ellenére mutattak összességében nagy elégedettséget, hogy munká-
juk jellege és bérük relatíve a legalacsonyabbnak tekinthető. A legnagyobb elégedettségi mutató a 
rurális mintán a munkabér, a munkakörülmények és a bánásmód tekintetében áll fenn, mely a női 
mintában még kiegészül a munkatársakkal való elégedettséggel Az urbánus mintán a munkakörül-
mények, munkabér, a bánásmód és kommunikáció elégedettségi mutatói kedvezők. A munkakap-
csolatban a válaszok alapján problematikus területként jelentkezik a jogosultságokból való részese-
dés és a kinti szokások.

A válaszok kevésbé tükrözik azokat a jelenségeket, ami a magyar munkavállalók munkabér, 
munkakörülmények és bánásmód tekintetében hátrányos megkülönböztetését jelzik. Előfordulhat, 
hogy ez a foglalkoztatás személyes és hosszabb kapcsolatokkal áll összefüggésben.
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4. ábra. Az Ausztriában legálisan vagy illegálisan foglalkoztatott magyar válaszadók 
elégedettsége az ausztriai munkahellyel (%)
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3.2.8. Munkavállalás tervezett időtartama a magyar mintában 

Lényeges kérdés annak vizsgálata, hogy ez a munkakapcsolatok tekintetében preferáltnak te-
kinthető válaszadói kör milyen időtartamban kapcsolódik az osztrák munkaerőpiachoz.

A vizsgálat alapján három fő időtartam kategória tekinthető jellemzőnek, mely csak az urbánus 
mintán egészül ki egy negyedik kategóriával. Az alkalmi foglalkoztatottak magas aránya miatt az al-
kalomszerűen kategória választottsága magas (40%, 36%, 10%, 38%).

A falusi férfi válaszadók körében magas az alkalmi munkavállalási hajlandóságot mutatók szá-
ma, ami jelzi, hogy nem kívánnak vagy nincs lehetőségük tartós foglalkoztatásban részt venni. A 
nyugdíjig történő foglalkoztatás választása a tartós munkahellyel rendelkezők körében jellemző. Az 
amíg lehet válasz az építőiparban foglalkoztatott válaszadókból adódott, akik nem ítélték reálisnak 
nyugdíjig történő foglalkoztatásukat. 

A hosszabb távú foglalkoztatottságban a 6-10 éves időtartam a jellemző, mellyel már kiegészí-
tő nyugdíjjogosultság szerezhető 11%, 50%, 33%, 31%). Nagy választottságú a nyugdíjig kategória a 
rurális férfiak (37%) esetében és az urbánus mintán (14%, 24%). Az urbánus mintán az „amíg le-
het” kategória választottsága a szigorításokkal összefüggésben értelmezhető, valamint foglalkozta-
tottságuk ágazati szerkezetével.

A válaszadók reálisan értékelik esélyeiket a kinti munkaerőpiacon és aggályokat fogalmaztak 
meg a foglalkoztatás tartósságával és lehetőségével kapcsolatban, mivel körükben nem fordultak elő 
jellemzően a kedvezményezettnek tekinthető képzettségi foglalkozások és szintek.
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13. táblázat. Munkavállalás tervezett időtartama a magyar mintában (%)
RF RN UF UN

Alkalomszerűen 42 36 10 38
Max. 1 év 0 0 0 0
1-2 év 0 0 0 0
3-5 év 5 14 0 0
6-10 év 11 50 33 31
Amíg lehet 5 0 43 7
Nyugdíjig 37 0 14 24
Nem tudom 0 0 0 0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: Kérdőíves felmérés (saját szerk.)
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4. KÖVETKEZTETÉSEK

A terület vizsgálata megfelelő indikátorként működött. A munka célú kiutazás a férfi válasz-
adók körében volt magas arányú. A mintán elsősorban a tipikus ágazatok (mezőgazdaság, kereske-
delem, idegenforgalom, ipari szakmunka) jelentek meg, rurális mintán az agrárágazat túlsúlyával és a 
szigorodó feltételek ellenére magas az illegális foglalkoztatottak aránya. Az urbánus minta változato-
sabb ágazati összetételű és a munkakörök magasabb iskolai végzettséget és nyelvtudást igényelnek. 
A nőknél mennyiségileg kevesebb a munkavállalók száma, foglalkoztatásuk kibővül az egészségügy-
gyel és a szociális ellátással, melyek egy része az illegális foglalkoztatással történik. Mind a rurális, 
mind az urbánus mintán jelen van a háztartásokban történő alkalmazás (rendszeres vagy alkalmi ta-
karítás, házimunka), ezen a területen is az illegális foglalkoztatás magas aránya jellemző és magas is-
kolai végzettségű válaszadókat is érint.

A határtérségekre jellemző, hogy a rurális válaszadók munkahelyének megszerzése egyértelmű-
en a személyes kapcsolatokhoz köthető és ez az urbánus válaszadók körében is magas arányt képvi-
selt.  A munkahelykeresés  másik  módjaként,  bár  nagyságrendekkel  kisebb  mértékben az  osztrák 
munkaügyi iroda ajánlata és az internetes és újsághirdetéses információszerzés szerepelt. Egyáltalán 
nem jellemző a jutalék vagy egyéb díj ellenében dolgozó magán munkaközvetítők részvétele, akik 
viszont a távolabbi országrészekből érkező osztrák munkahelyet keresők esetén működnek közre.

A kutatás feltárta, hogy a magyar gazdasági érdekeltségű osztrák munkaadók magyarországi 
helyszínen is foglalkoztatnak illegálisan magyarokat. Ez a jelenség a határ menti agrárvállalkozások-
ban fordul elő. A vegyes vállalatok vagy zsebszerződések révén magyar földterülettel rendelkező 
osztrák  tulajdonosok  illegálisan  vagy  szerződéssel  foglalkoztatják  földterületeik  megművelésére, 
zömmel az osztrák munkaadó gépeivel a magyar agrárvállalkozó vagy őstermelő státusú munkavál-
lalókat. A termést a kedvezőbb árakat kínáló piacon értékesítik, miközben a termelés során közve-
tett módon igénybe veszik a magyar agrártámogatásokat. A jelenség további speciális vetülete az, ha 
az osztrák munkaadó eközben az osztrák területen támogatást kap földjének parlagon hagyásáért a 
nemzeti parkos terület tájkezelése érdekében. Ez a jelenség sajátosságaiból eredően kizárólag a vizs-
gált határ menti térségben mutatható ki.

A határmenti térségben a magyarok nemcsak alkalmazottként, hanem mind gyakrabban önálló 
vállalkozóként is megjelennek Ausztriában. A már bevezetett vagy hiányszakmákban működő vállal-
kozások főként a stabilabb gazdasági, jogi háttér és megfelelő kereslet miatt működtetnek vállalko-
zásokat Ausztriában, ezt újabban adminisztratív korlátozások (helyben lakás előírása a foglalkozta-
tottaknak, engedélyezési problémák) nehezítenek. A gazdasági kapcsolatokban a magyarok ennek 
következtében még nem egyenlő esélyekkel vesznek részt. A rurális és urbánus válaszadók üzleti 
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kapcsolatainak egy része informális, egyéni haszonszerzéssel és nem tartós jogi formákon alapuló 
kapcsolat. A válaszadók egy része szerint az ausztriai üzleti kapcsolat nagy kockázati faktort tartal-
maz, ami várhatóan hosszabb időtávon sem változik. 

A kutatás új jelenségként emeli ki, hogy a jelen kvalitatív, kis térségi körre és kistelepülésekre 
vonatkozó vizsgálat is talált olyan, a rurális térségben saját ingatlannal rendelkező magyar válaszadó-
kat, akik az osztrák munkaerőpiacon kedvező, magasan kvalifikált munkakörben foglalkoztatottak 
(egyetemi tanár, középiskolai tanár, zeneművész). A magyar rurális válaszadók eseti előfordulása (3 
fő, 7%) nem tekinthető tipikusnak, de jelzi, hogy a kapcsolatok kiszélesedése gyakorlatilag a teljes 
munkaerőpiacon esélyt jelent a magyar munkavállalók számára. 
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LETTORSZÁG NEMZETISÉGI SZERKEZETÉNEK 
ÁTALAKULÁSA A XIX-XX. SZÁZADBAN ÉS 

NAPJAINKBAN

NÉMETH ÁDÁM

1.  BEVEZETÉS

Az etnikai földrajz a társadalomföldrajz részeként a „világ, egyes országok, régiók etnikumai-
nak (múltbeli és jelenbeli) térbeli eloszlásának sajátosságait (etnikai határaikat, dinamikáját, népes-
ségszámát,  stb.)  kutatja.  Szoros a kapcsolata a történeti  földrajzzal  és  az etnikai  demográfiával.” 
(TRJOSNYIKOV, A. F. 1988). Mivel a szovjet geográfia - az állam multietnikus jellegéből kifolyólag - 
mindig is kiemelt figyelmet fordított a nemzetiségi kutatásokra, nem meglepő, hogy a mindmáig 
legkiérleltebbnek tartott definíció is a Szovjetunióból származik ( KOCSIS K. 2002). 

1. ábra. Lettország helye Európában

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Lettország 
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A 2,3 millió lakosú, 64 589 km2 területű Lettország 1991-ig ehhez a soknemzetiségű Szov-
jetunióhoz tartozott. A függetlenség elnyerése után e kis államnak azonban a gazdasági válságon túl 
komoly etnikai problémákkal is meg kellett, meg kell küzdenie, hiszen még napjainkban is kb. 41%-
ra tehető az országban élő kisebbségek aránya. Állampolgársági kérdés; vitatott nyelvtörvény; törté-
nelmi igazságtétel vagy túlzásba vitt nacionalizmus; feszültség vagy megbékélés – Lettország nemze-
tiségi nehézségei 2008-ban ilyen problémacsoportok köré rendezhetők. 

2. Lettország történelme

2.1. A kezdetektől az első világháborúig 

A Balti-térség – sajátos geopolitikai helyzete miatt – Európa egyik legklasszikusabb ütközőzó-
nája. A mindenkori nagyhatalmak érintkezési és súrlódási felületén élő apró népek (észtek, lettek, 
litvánok, poroszok) számára sohasem volt könnyű az élet, kaotikus történelmük kezdetektől fogva 
az életben maradásról, a szüntelen harcról szólt.

Az első finnugorok (köztük az észtek) a Kr. előtti III. évezredben jelentek meg a kelet-balti 
térségben, őket – néhány száz év elteltével – a litván, lett és porosz népek ősei követték. A közép-
korban „Livóniának” nevezett terület nyelvhatára ezután hosszú ideig a Daugava folyó mentén hú-
zódott (PROBÁLD F. 2002). (Maga a kifejezés a finnekkel rokon lív népcsoportra utalt, akik a Kr. utá-
ni  első évszázadokban érkeztek északról.  Utódaik napjainkban az ország talán legszínesebb,  ám 
drasztikusan  lecsökkent  létszámú  kisebbségét  alkotják,  számuk  alig  néhány  százra  tehető.) 
(KAPRONCZAY K. 1991)

Bár a vikingek és különböző germán népek a kora középkor folyamán számtalanszor feldúlták 
e területet,  a lett  történetírás  az idegen hódítás kezdetét  1201-ben jelöli  meg.  Ekkor alapították 
ugyanis német hittérítők Riga városát, melyet hosszan elhúzódó keresztes hadjárat követett az „Eu-
rópa utolsó pogányainak” nevezett balti népek megtérítésére. (Valójában a legfőbb szempont a fo-
kozatosan német befolyás alá kerülő – és a Hanza-szövetségbe tagozódó – tengerparti kereskedővá-
rosok feletti korlátlan uralom megszerzése volt.) 

A lettek szívós ellenállását végül az 1300-as évek közepén megjelenő  Német Lovagrend törte 
meg, akik – miután megvásárolták a dánoktól Esztóniát – egy államban egyesítették a mai Észt- és 
Lettország területét Riga központtal (2. ábra). A XVI. századra jól működő mezőgazdaság és virág-
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zó tengeri kereskedelem jött létre, ám ezzel párhuzamosan elkezdődött az ország sajátos társadalmi-
etnikai arculatának kialakulása is. Míg a gyorsan gyarapodó városok – viszonylag magas életszínvo-
nalon élő – polgárai, valamint a vidéki földbirtokok urai a lakosság 7-8%-át jelentő (PABRIKS,  A. 
2003) németek voltak, addig a szegény falvak lakosságát továbbra is döntő többségében az „ősho-
nos” lettek és lívek alkották ( KAPRONCZAY K. 1991).

Miután Hohenzollern Albert 1525-ben feloszlatta a Lovagrendet, áttért a lutheránus hitre és 
magát porosz hercegnek nevezve világi államot hozott létre, a belpolitikai élet instabillá vált, és ezt a 
szomszéd nagyhatalmak ki is használták.  A konfliktus (1558-1629) során előbb az oroszok (IV. 
/Rettegett/ Iván), majd a lengyelek (Báthori István), végül a svédek (II. Gusztáv Adolf) kezébe ke-
rült Livónia. A svéd uralom évtizedei páratlan gazdasági fellendülést és gyökeres társadalmi átalaku-
lást jelentettek. Állami kézbe kerültek pl. a nagybirtokok, de megszüntették a földesúri ítélőszéket és 
a röghöz kötöttséget is (javítva ezzel a parasztság életkörülményeit), valamint bevezették a kötelező 
elemi iskolai oktatást - a lett nyelv prioritásával! A protestantizmus igazi virágkora volt ez, megtör-
tént az első Biblia-fordítás, és a hivatali életben is egyre általánosabbá vált a lett nyelv használata 
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2. ábra. A Német Lovagrend (=Theutonic) állama (1400)

Forrás: http://www.reisenett.no/map_collection/historical/baltics.html 

http://www.reisenett.no/map_collection/historical/baltics.html
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(KAPRONCZAY K. 1991). A svéd fennhatóság idejére tehető a zsidóság megjelenése a Baltikumban. 
Az első – orosz, ukrán és lengyel területekről érkező – izraelita közösség Piltene városában jött létre 
1570-ben. A pogromok elől menekülő zsidóság a következő évszázadokban is biztonságra lelt Lett-
országban, létszámuk a XVIII. század végére már megközelítette a 100 000 főt  (PABRIKS, A. 2003). 
Fontos megemlíteni, hogy a svéd fennhatóság soha nem terjedt ki Latgale-ra (a mai Kelet-Lettor-
szágra), amely így egészen 1795-ig a Lengyelországhoz tartozó Litvánia része maradt. Ez az évszá-
zados különállás – mialatt kialakult egyfajta sajátos, „lettgalleni” identitás – számos egyéb jellegze-
tességet is kölcsönzött az oroszok, lengyelek, zsidók és lettek által már a XVIII. században keverve 
lakott tartománynak.

Az „északi háborúban” (1700-1721) elszenvedett svéd vereség nem csupán a nagyhatalommá 
váló  Orosz Birodalom katonai erőfölényének volt köszönhető, hanem a belső érdekellentéteknek is. 
Mindvégig Nagy Péter cárt támogatta ugyanis a német nemesség és városi polgárság, akik a győzel-
met követően abszolút vezető szerephez jutottak a gyorsan fejlődő régió gazdasági életében. Az új 
főváros, Pétervár közelsége (3. ábra), valamint az orosz haderő élelmiszer-ellátása sokat lendített a 
terület mezőgazdaságán és iparán. A XVIII. század iparosítási hulláma (először textil- és faipar, ké-
sőbb kohóipar és fémfeldolgozás) robbanásszerű urbanizációval járt, mely a városok nemzetiségi 
összetételét is gyökeresen megváltoztatta: a manufaktúrák, gyárak hatalmas létszámú, olcsó munka-
erejét elsősorban elszegényedett lett parasztok alkották ( KAPRONCZAY K. 1991). 
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A XIX. századot szokás Európában a népek öntudatra ébredésének időszakaként definiálni, és 
ez Lettországban sem volt másként. A nemzeti mozgalom bástyájává a fokozatosan megerősödő 
lett polgárság vált, amely igazságtalannak érezte, hogy saját hazájukban kettős elnyomást szenved-
nek: a politikai hatalom a nyílt russzifikálási programot hirdető cári Oroszországé volt, a gazdaság 
irányítása pedig a németek kezében összpontosult. 1900-ban pl. Riga jelentősebb vállalkozásainak 
több, mint 80%-a állt német tulajdonban (KIRBY, D. 1995), így ők bonyolították le a – dinamikusan 
fejlődő, népességét 1867 és 1897 között megduplázó – főváros szinte teljes kereskedelmi forgalmát 
(PABRIKS, A. - PURS, A. 2002). Az egyre radikálisabbá váló - autonómiát, ill. önálló lett államot köve-
telő – nemzeti mozgalmaknak az orosz cár 1881-ben parancsolt megállj-t, és keménykezű politiká-
val – újságok betiltásával, cenzúra bevezetésével, koncepciós perekkel – akarta térde kényszeríteni 
azokat. A német eltörlésével az oroszt nyilvánította az egyetlen hivatalos nyelvvé, melynek használa-
tát kötelezővé tette az iskolákban és közhivatalokban egyaránt. 

Az ország nemzetiségi képe is sokat változott az 1800-as évek során. Mindenképp kiemelendő 
a „lett falu” és a „német-zsidó többségű város” évszázados szembenállásának elhalványulása, kö-
szönhetően az ipari centrumokra „zúduló” lett munkástömegnek. Riga, mely a középkor óta a Bal-
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3. ábra. A cári Oroszország részeként (1809)

Forrás: http://www.reisenett.no/map_collection/historical/baltics.html

http://www.reisenett.no/map_collection/historical/baltics.html
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tikum  egyik  „legnémetebb”  városa  volt,  1867-re  csaknem  25 000  (23,6%),  1897-re  pedig  már 
106 000 lettnek (41,6%) adott otthont (RAUCH, G. v. - MISIUNAS, R. J. - TAAGEPERA, R. 1994). A mai 
államterület egészét vizsgálva pedig megállapítható, hogy a lett anyanyelvűek aránya 1897-ben, a leg-
első hivatalos népesség-összeíráskor mindössze 68%-ot tett ki (IWASKIW, W. R. 1995). A 120 000-es 
németséghez és 143 000-es zsidósághoz a központi hatalom által betelepített orosz anyanyelvűek 
hamarosan „felzárkóztak”, sőt a XIX. század végére már a legnagyobb számú kisebbséggé váltak 
(12% = 230 000 fő). Bár többségük az igencsak elmaradott (és ekkor még közigazgatásilag külön 
kormányzott) Latgale tartományban élt (4. ábra), a bizalminak tekintett állások esetében minden te-
lepülésen nyilvánvaló volt a túlreprezentáltságuk. Oroszok alkották a haderő 70-80%-át és ők töl-
tötték be az adminisztratív jellegű állások 30-45%-át. Az ország összes városlakójának 32%-át (!) ki-
tevő zsidóságnak az oroszokkal  ellentétben nem volt  etnikai  törzsterülete,  valamennyi városban 
nagyjából hasonló mértékben képviseltették magukat. Legmagasabb arányt mégis – a részben litvá-
nok és lívek által is lakott – Kurföldön (Kurzeme) sikerült elérniük, ahol a XIX. század végére már 
a teljes lakosság 8,2%-át alkották. A kis- és középvárosokban esetenként nemcsak a relatív, hanem 
az abszolút többséget is megszerezték: 1897-re ők tették ki pl. Tukums, Bauska, Jaunjelgava városok 
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4. ábra. Lettország történelmi régiói

Forrás: http://www.li.lv/images_new/images/lv_novadu_karte.jpg 

http://www.li.lv/images_new/images/lv_novadu_karte.jpg
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lakosságának több, mint 50%-át. A lengyel etnikum, melynek jelenléte az 1560-as évektől bizonyí-
tott Latgale-ban, 3,4%-os részesedéssel a negyedik legjelentősebb nemzetiséggé vált  (PABRISK,  A. 
2003).

2.2. Háború és függetlenség (1914-1939)

Az első világháború kirobbanásával szinte azonnal lángba borult az egész Baltikum, így a fe-
szült belpolitikai viszonyokkal terhelt Lettország is. Mint a történelem folyamán oly sokszor, ezúttal 
is itt csapott össze Európa aktuális keleti, ill. nyugati nagyhatalma. A háború első éveiben hol a né-
metek, hol az oroszok törtek előre vagy vonultak vissza, egészen a lettek 1919-es – észt és német 
alakulatok által is támogatott – hadműveletéig, amely végül döntőnek bizonyult. „A világháborúban 
kivérzett és a forradalmak zűrzavarába hullt Németország és Oroszország” közt váratlanul kinyíló 
hatalmi rést azonnal kihasználták a baltiak, és komoly diplomáciai bravúrral be is tették oda a lábu-
kat (BOJTÁR E. 1989). A balti országok önállóságát kezdetektől támogatta az antant, amely ütköző-
zónát akart létrehozni a Szovjetunió nyugati határán, de a bolsevik hatalom sem kívánta tovább 
húzni a világháborút (LJUBA S. 1993). 1920-ra a világ összes állama elismerte a független Észt-, Lett- 
és Litván Köztársaság törvényes létezését. 
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5. ábra. Lettország nemzetiségi összetétele 1897-ben

Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia nyomán szerk. NÉMETH Á.
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A hivatalosan 1920. augusztus 11-én megalakult, 65 000 km2 területű, 1,9 millió lakosú (74% 
lett, 10,6% orosz, 15,4% lengyel, német, fehérorosz, zsidó, stb.) Lettország igencsak nehezen birkó-
zott meg az államszervezés bonyolult feladatával. A ’20-as, ’30-as évek rendkívül zűrzavaros politi-
kai élete kérészéletű kormányok erőtlen szárnypróbálgatásaival, egy szélsőjobboldali puccskísérlettel 
(1927), egy nemzetközi visszhangot keltő szovjet kémbotránnyal, majd a kommunista párt betiltásá-
val (1933) jellemezhető. A gazdaság is a hanyatlás jeleit mutatta: visszaesett a termelés, nőtt a mun-
kanélküliségi ráta, drasztikusan lecsökkent a lakosság életszínvonala. Súlyos terhet rótt a lakosságra 
az újjáépítési kényszer is, hiszen előröl kellett kezdeni mindent: Rigában pl. egyetlen gyáregység sem 
vészelte át a háborút (PABRIKS, A. – PURS, A. 2002). Az 1933. évi alkotmánymódosítás vetett véget 
e kaotikus időszaknak, és bár az ország – a marxista történetírás szerint – „fasiszta, fél-diktatórikus” 
állapotba került (Ulmanis köztársasági elnök jogköre jelentősen kibővült), valójában csak így lehe-
tett megteremteni a hatékony kormányzás lehetőségét (KAPRONCZAY K. 1991). Érdemes kitérni az 
újonnan visszacsatolt, 567 000 lakossal rendelkező Latgale problémájára is. E keleti tartományt a 
„klasszikusan” lett territóriumtól nemcsak rendkívül színes etnikai arculata és sajátos „lettgalleni” 
identitása különböztette meg, hanem többségében katolikus vallása is, melyet még a lengyel-litván 
időkből örökölt; továbbá az a 350 évet felölelő fejlődési pálya, amit a balti tartományoktól különvá-
lasztva írt le 1561-től 1917-ig (RAUCH, G. v. - MISIUNAS, R. J. - TAAGEPERA, R. 1994).

Mivel a frontvonal 1917-ig kettészelte az országot, a világháború helyrehozhatatlan demográfi-
ai krízishez vezetett Lettországban. A történelmi országrészek közül Latgale: 4, Kurzeme: 16, Vid-
zeme: 18, Zemgale: 30%-át veszítette el korábbi népességének. Mialatt a 10 éven aluli gyermekek 
száma 535 000-ről 250 000-re, a 20 és 40 év közöttiek száma pedig 780 000-ről 383 000-re csök-
kent, aránytalanná vált a társadalom nemek szerinti megoszlása is. (1897-ben 37 515-el; 1920-ban 
152 277-el több nő élt, mint férfi.) (PABRIKS, A. – PURS, A. 2002). A második népszámlálásra a két 
világháború között, 1935-ben került sor. A függetlenség kikiáltása óta eltelt 15 év az ország összla-
kosságát tekintve alig hozott változást (1 905 936 fő), az etnikai arányok azonban csekély mérték-
ben ugyan, de változtak. Míg a lettek aránya 74%-ról – a történelmi csúcsot jelentő – 77%-ra emel-
kedett, az oroszoké 10,6%-ról 8,8%-ra csökkent. Ez nagyjából 34 000 orosz anyanyelvű lakos ki-
vándorlását jelentette, ami egyfelől az általános szovjetellenes légkörrel, ill. az orosz hivatalnokréteg 
feleslegessé válásával, másfelől a latgalei „lettesítési” törekvésekkel magyarázható. Az ország jelen-
tősebb etnikumai még az emigráció miatt 93 000 főre apadó (4,9%) zsidóság, valamint a 62 000-re 
csökkenő (3,3%) németség voltak. Az állam délkeleti vidékén továbbra jelentős számban éltek len-
gyelek (2,6%), de – az oroszokhoz hasonlóan betelepített, majd részben kivándorolt – beloruszok 
aránya is számottevőnek mondható (1,4%) (IWASKIW, W. R.  1995). Az etnikailag hagyományosan 
heterogénebb főváros 1935-ben az össznépesség valamivel több, mint egynegyedét tömörítette; la-
kosságnak pedig már 63%-a volt lett nemzetiségű.
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A két világháború közötti Lettország gazdasági élete jelentékeny átrendeződésen ment át. Míg 
1925-ben a 300-nál több embert foglalkoztató cégtulajdonosok között egyetlen lett sem volt, addig 
- a nemzeti protekcionista politika eredményeként - a harmincas évek második felében már az alap-
tőke mintegy 25%-ával ők rendelkeztek. Mivel az első világháborút kísérő emigrációs hullám a lett-
országi németeket érintette legérzékenyebben (lélekszámuk felére csökkent), a korábban szinte mo-
nopolhelyzetet élvező kereskedőik elvesztették vezető szerepüket a balti térség gazdasági struktúrá-
jában. Helyüket az erősen túlreprezentált zsidóság és a lassan „feléledő” lett kereskedők vették át. A 
parlamenti összetétel ennél sokkal kiegyensúlyozottabb képet mutatott: amennyire lehetett, töreked-
tek az etnikumok – tényleges lakosságszámot tükröző – arányos képviseletére (1. táblázat).
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6. ábra. Lettország Lettország nemzetiségi összetétele 1935-ben

Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia nyomán szerk. NÉMETH Á.
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2.3. A második világháború (1939-1945)

A történelem – úgy tűnik – valóban ismétli önmagát: a két nagy fogaskerék közt morzsolódó 
lett nemzet a ’30-as évek végén megint csak önhibáján kívül és akarata ellenére sodródott az újabb 
világégés felé. „Lettországra a második világháború kitörését megelőző hónapokban erőteljes német 
és szovjet nyomás nehezedett, hiszen Berlin a német kisebbség, Moszkva a szovjetellenes politika 
miatt interveniált.” Miután a lett kormány csak vonakodva, esetenként egyáltalán nem teljesítette 
Sztálin követeléseit (szovjet egységek beengedése, támaszpontok létesítése), 1940 nyarán a Szovjet-
unió előbb megszállta, majd - Lett Szovjet Köztársaság néven - a birodalomhoz csatolta az országot. 
Hitler nem avatkozott be, hiszen az időközben (1939) megkötött Molotov-Ribbentrop-paktum tit-
kos záradéka a Szovjetunió érdekszférájába rendelte a balti államokat (KAPRONCZAY K. 1991). 

A második világháború újjárajzolta Lettország nemzetiségi térképét. Lezárult egyrészt a né-
metség Baltikumban töltött 700 éves korszaka, hiszen – Hitler parancsára – előbb 52 000 német 
hagyta el az országot (1940-41-ben), majd a háborús évek alatt a „maradék” 10 000 is elmenekült. 
Ugyanezen évben a szovjet megszállók 28 370 (STRODS 1992) (más adatok szerint mintegy 35 000 – 
RAUCH, G. V. -  MISIUNAS, R. J. -  TAAGEPERA, R. 1994) lett állampolgárt gyilkoltak meg, börtönöztek 
be, vagy deportáltak Szibériába, „lefejezve” egyúttal Lettország komplett politikai, szellemi elitjét is. 
Nem meglepő tehát, hogy 1941-ben sokan felszabadítóként köszöntötték a bevonuló német hadse-
reget. A lettek fő célja országuk részleges függetlenségének megtartása, a Vörös Hadsereg elleni 
harc volt – akár a németekkel való kollaboráció árán is – így 1943-ra beleegyeztek a német mozgósí-
tás feltétel nélküli támogatásába. A náci megszállás idején kb. 150 000 főt toboroztak vagy soroztak 
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1. táblázat: A lakosság, a kereskedelmi szektor és a parlament összetétele nemzetiség 
szerint (1935, %) 

Lettország 
lakosságának 

etnikai megoszlása

Kereskedelem
1930 1936

Parlament 
összetétele

Lettek 77 41 48 83

Németek 3 11 8 6

Zsidók 5 38 37 3

Oroszok 8 3 2 6

Egyéb 7 7 5 2

Forrás: GRAUDINŠ, M. (1992) nyomán szerk. NÉMETH Á.
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be, ill. két, összesen 30 000 fős Waffen-SS hadosztályt állítottak ki a keleti határ megvédésére. A há-
ború után összeült nürnbergi törvényszék és az amerikai Menekültügyi Bizottság azonban a baltiku-
mi SS-alakulatokat nem tekintette (tekinti) háborús bűnösnek, mivel szakértőik szerint „emberiség 
elleni bűntetteket nem követtek el”, Németország oldalán ugyan, de a kommunizmus ellen harcol-
tak (LAGZI G. 2006).  A háború során becslések szerint összesen 240 000 balti-, köztük 70-80 000 
lett-zsidó lelte halálát, az ország izraelita közössége szinte teljesen eltűnt (IWASKIW, W. R.  1995). 

A lett haderő végül nem tudta megállítani a szovjet inváziót, 50 000-en a harcmezőn estek el 
vagy sérültek meg, 80 000-en pedig orosz hadifogságba kerültek (KING, G. J. 1965,  EKMANIS, R. 
1978,  MYLLYNIEMI, S. 1973). Az etnikai szerkezet további torzulását okozta a koncentrációs tábo-
rokban meggyilkolt (vagy Németországba deportált) 60 000 (EKMANIS, R. 1978), ill. a pusztítások 
elől külföldre menekülő 200 000 lett hiánya is. Komoly érvágás volt ez, mivel ekkor disszidált a lett 
„szürkeállomány” zöme: mintegy 2000 gimnáziumi és 197 egyetemi tanár, az ország orvosainak, 
mérnökeinek fele (KREICBERGS, H. - KRASTINS, J. 1989)!

2.4. A Szovjetunió részeként

2.4.1. A sztálini éra (1944 – 1953)

Miután a Szovjetunió 1944-ben ismét bekebelezte a Baltikumot, megismétlődtek a ’19-es és 
’41-es események: balti források szerint csak ebben az évben több, mint 150 000 lettet végeztek ki, 
vagy hurcoltak munkatáborba (E.  BUCHHOFER 1999). Napvilágot láttak azonban más becslések is, 
Romsics  Ignác  pl.  az  áldozatok  számát  –  orosz  szerzőre  hivatkozva  –  ennek  kb.  felére  teszi 
(PROBÁLD F. 2002). A második világháború Lettországban nem ért véget ’45-ben, az alig 5 000 tag-
ból álló Lett Kommunista Párt rémuralmát hosszan elhúzódó gerillaháború kísérte. Az 1949-ben 
felszámolt ellenállásra orosz oldalról immár „negyedik alkalommal” volt ugyanaz a válasz: mintegy 
43 000 embert - köztük 10 590 gyermekkorút - deportáltak Szibériába (IWASKIW, W. R. 1995). (Kis 
létszámú, rosszul felszerelt, marginális csapatok még ezután is harcoltak; az utolsó gerilla-alakulatot 
végül 1965-ben fegyverezték le.) 1945 után kezdték összeállítani az ún. „kuláklistákat” is, amelyek 
alapján 1949-ig Lettország parasztgazdáinak csaknem egytizedét hurcolták el Kazahsztánba vagy 
Szibériába.  A „kulák” definíciója nem volt pontosan meghatározva (az egyik kategória szerint pl. 
„akinek birtokában bármifajta komolyabb gép volt”), sőt a fiatalabb korosztályt visszamenőleg, már 
megszületése előtt kuláknak minősítették (RAUCH, G. v. - MISIUNAS, R. J. - TAAGEPERA, R. 1994).
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A sztálini érában ugyanazon mechanizmusok érvényesültek, mint a többi kelet-közép-európai 
ország esetében: államosították az összes ipari és kereskedelmi létesítményt, kollektivizálták a teljes 
mezőgazdaságot. Betiltottak valamennyi „ellenzéki” nyomdát és könyvkiadót, cenzúrához kötötték 
a heti- és napilapok megjelenését, korlátozták a vallásgyakorlást és újraírták a történelemkönyveket. 
Miután az oroszt emelték az ország egyetlen hivatalos nyelvévé, elkezdődött az utcák, terek nevei-
nek - szovjet hősökről történő - szisztematikus megváltoztatása. Egy új embertípus, a „szovjet em-
ber” megteremtését hirdették, akiből hiányzanak a burzsoá nacionalista és vallási előítéletek. Ideoló-
giai megfontolásból a nehézipar felfuttatását tűzték ki célul, amihez a Baltikum kétségkívül ideális 
feltételeket kínált: nagyszámú, képzett munkaerő állt rendelkezésre és viszonylag fejlett volt az infra-
struktúra. Az iparosítás nagyban hozzájárult a lakosság katasztrofálisan alacsony életszínvonalának 
relatíve gyors javulásához. A ’40-es évek végén, ’50-es évek elején még nem csupán az alapvető fo-
gyasztási cikkekből volt általános hiány, az élelmiszerkészletek is rendre szűknek bizonyultak. (A 
korszak mindennapjairól sokat elárul pl. a cukor kilójának 250-300 rubeles ára, összehasonlítva egy 
nagyvárosi tanár havi 350-400 rubeles jövedelmével! – RAUCH, G. v. - MISIUNAS, R. J. - TAAGEPERA, R. 
1994). Az ’50-es évek második felére sikerült végül a lett gazdaságot talpra állítani, ennek azonban 
nagy ára volt…

Mivel  a II.  világháború hatalmas emberveszteségei  elsősorban a férfi  lakosságot érintették, 
nem meglepő, hogy az 1959-es népszámlálás soha nem látott torzulást mutatott ki a nemek szerinti 
megoszlásban. A férfiak e történelmi mélypontot jelentő 43,9%-os részesedési aránya ezt követően 
csak lépésről-lépésre tudott feljebb kúszni, egészen 1989-ig (46,5%). 1959-ben 1000 férfira összesen 
1276, a 35-39 évesek körében pedig 1592 nő jutott! 1992-től mutatható ki ismét csökkenés, de ez 
már egészen más okokra vezethető vissza: a társadalom lassú elöregedését jelzi. (Az időskorúak ese-
tében ugyanis szinte mindig jelentős nőtöbbletről beszélhetünk, ezért az egész társadalomra kivetít-
ve is magasabb lesz a nők aránya.) 

Az 1959-es cenzus során 169 100 fővel kevesebb lett anyanyelvű állampolgárt számoltak össze 
(1935-höz képest) – még annak ellenére is, hogy jelentősen felgyorsult körükben a természetes sza-
porodás üteme, ill. a háború után elhurcolt hadifoglyok egy része az ’50-es évek közepén hazatérhe-
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2. táblázat: A kommunizmus áldozatainak száma Lettországban (1940-1985) 

Deportáltak száma Letartóztatottak vagy 
kivégzettek száma Összesen Százalék

1940-1941 20 700 7 670 28 370 14,8
1945-1953 119 000 41 762 160 762 83,8
1954-1985 - 2 541 2 541 1,3

Forrás: STRODS, H. (1992) szerint szerk. NÉMETH Á.
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tett. Gőzerővel folyt ezzel szemben a balti térség eloroszosodása: számuk Lettországban a világhá-
borút követő 14 év során csaknem három és félszeresére nőtt (Évente átlagosan 24 000, összesen 
338 000 fővel!) (7. ábra)! 

Tény, hogy a balti államok vonzó célpontot jelentettek a magasabb bérekre, biztosabb megél-
hetésre vágyó oroszok számára, ám – mivel Moszkva stratégiai fontosságúnak tartotta a „forrongó” 
balti térség stabilizálását – ez esetben talán helyesebb tudatos „russzifikálásról”, mint spontán „el-
oroszosodásról” beszélni. (A Kommunista Párt hierarchiája is ezt a szándékot szimbolizálta: az első 
titkár és a miniszterelnök tartozott csak a törzsnemzetiséghez, a másodtitkár és a miniszterelnök-
helyettes már orosz nemzetiségű volt.)  Az erőltetett nehézipari fejlesztések hatalmas munkaerőhi-
ányt teremtettek Lettország városaiban, amelyet Moszkva más tagköztársaságokból kívánt pótolni. 
A megoldást végül 1950 és ’60 között 640 000 szlávajkú letelepítése jelentette, akik közül – bár 
többségük hamarosan ismét elhagyta Lettországot – 180 000-en a végleges letelepedést választották 
(3. táblázat). Az ország ipari munkásainak 45%-a már ’48-ban sem a lett nemzethez tartozott, és ez 
az arány 1950 után csak tovább romlott (DREIFELDS, J. 1980). 

A félmilliós orosz etnikum mellett egyre markánsabbá vált a fehéroroszok (62 000 fő), ukrá-
nok (29 000 fő) és lengyelek (60 000 fő) jelenléte is, akiknek összesített aránya a második világhábo-
rú után csaknem megduplázódott (4%-ról 7,3%-ra) (8. ábra). A szocialista időszak e legelső és leg-
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7. ábra. Lettország nemzetiségeinek lélekszámváltozása (1935-2007)

Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia nyomán szerk. NÉMETH Á.
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nagyobb tömegeket érintő bevándorlási hulláma elsősorban a fővárosba, ill. a regionális ipari köz-
pontokba irányult. Ezt bizonyítja pl. Riga etnikai arculatának gyökeres átalakulása is: az akkor 373 
573 lakossal rendelkező városban a lettek (44,5%-os részesedéssel) már relatív kisebbségbe szorul-
tak! 

A 3. táblázatból kiderül: az igen jelentős migrációs pozitívumot a hihetetlen mértékű beván-
dorlás és az úgyszintén tömeges kivándorlás különbözete adja. 1950-tól napjainkig több, mint 2,2 
millióan költöztek Lettországba és csaknem 1,9 millióan hagyták el az államot. Irdatlanul nagy szá-
mok ezek, különösen, ha figyelembe vesszük: e kis köztársaság összlakosságszáma 1989-ben (maxi-
muma idején) is csak alig volt több 2,6 millió főnél. A különös jelenség magyarázata, hogy „mind a 
bevándorlók, mind a kivándorlók nagy részét a »hosszú rubelekre«, a könnyű pénzkeresetre vadá-
szó, az egész Szovjetuniót bejáró, fiatal orosz vendégmunkások tették ki” (RAUCH, G. v. - MISIUNAS, 
R. J. - TAAGEPERA, R. 1994). 
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8. ábra. Lettország nemzetiségi összetétele 1959-ben 

Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia nyomán szerk. NÉMETH Á.
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2.4.2. Az államszocializmus „fénykora” (1954 – 1985)

Sztálin  halála  (1953)  után,  már  valamelyest  szabadabb légkörben kezdett  tevékenykedni  az 
Eduards Berklāvs vezette „nemzeti kommunista” csoport, amely reformintézkedésivel eltávolodott 
a szigorúan meghatározott szovjet tervgazdálkodástól – kivívva ezzel a központi pártvezetés harag-
ját. Miután 1959-ben Hruscsov „megtisztította” a Lett Kommunista Párt vezetését, a megtorlás idő-
szaka kezdődött: az 1960-as években sehol máshol Európában nem volt példa – még Észtországban 
és  Litvániában  sem  –  olyan  kemény  elnyomásra,  amellyel  Lettországnak  kellett  szembenéznie. 
Moszkva a nemzeti kultúra teljes elnyomásával, az önrendelkezés minimalizálásával állt ismét bosz-
szút a „rebellis baltiakon” (IWASKIW, W. R. 1995). 

Bár a szovjet pártvezetés mindvégig „rövid pórázon tartotta” a letteket, e precedensértékű szi-
gor az 1970-es évekre valamelyest enyhült. Ellentmondásos időszak vette kezdetét, ahol a kulturális 
hatóságok ténykedése, a cenzúra beavatkozása nélkülözött mindenféle logikát vagy következetessé-
get. Így fordulhatott elő, hogy míg Vilniusban (Litvánia) pl. betiltották „az amerikai fiatalok életide-
gen, esztétikátlan, züllött táncát”, a twistet, Lettországban pedig soha nem látott propaganda-hadjá-
rat indult az orosz nyelv felsőbbrendűségéről a lettel szemben, addig engedélyezték a – gyakran erő-
sen nacionalista hangvételű, többszázezres közönséget vonzó – zenei  fesztiválok megrendezését 
(RAUCH, G. v. - MISIUNAS, R. J. - TAAGEPERA, R. 1994). 

Mindeközben Észt- és Lettország – az egy főre jutó nemzeti jövedelem terén – messze lekö-
rözte a többi tagköztársaságot: előbbi 44, utóbbi 42%-al haladta meg a szovjet átlagot (1968). A ’70-
es évekre Lettország az egész Szovjetunió egyik legfontosabb ipari körzetévé vált: a telefonkészülé-
kek 50, a rádiók 25, a trolik 22, a vagonok 29, a mosógépek 12%-át e kicsiny balti állam állította elő 
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3. táblázat: migrációs folyamatok Lettországban (1951-2006)
Bevándorlás Kivándorlás Vándorlási különbözet

Összes Éves átlag Összes Éves átlag Összes Éves átlag
1951-1960 639 880 63 988 459 832 45 983 180 048 18 005
1961-1970 476 934 47 693 335 872 33 587 141 062 14 106
1971-1980 548 643 54 864 428 235 42 823 120 408 12 041
1981-1990 506 576 50 658 423 953 42 395 82 623 8 263
1991-1995 30 842 6 168 168 230 33 646 -137 388 -27 478
1996-2000 12 223 2 445 47 064 9 413 -34 841 -6 968
2001-2006 10 587 1 557 22 520 3 454 -11 933 -1 897
Összesen 2 225 685 1 885 706 339 979
Átlag 317 955 269 387 48 568

Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia nyomán szerk. NÉMETH Á.
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(VIKSNINS, G. J. 1986)! E monumentális ipari fejlődés egyrészt jelentősen megváltoztatta a társada-
lom foglalkoztatási szerkezetét (1935-ben a lakosságnak csupán 17%-a, 1972-ben már 42%-a dolgo-
zott  a szekunder  szektorban),  másrészt  hihetetlen volumenű belföldi  és  nemzetközi  migrációval 
járt. 1960 és 1990 között több, mint másfél millió szláv munkás érkezett rövidebb-hosszabb időre 
Lettországba, és bár többségük néhány éven belül visszatért a Szovjetunió többi tagköztársaságába, 
348 000-en tartósan letelepedtek a balti államban (3. táblázat). Mivel a balti munkalehetőségek Le-
ningrádban,  Moszkvában és Közép-Oroszországban rendszerint jóval nagyobb hírverést  kaptak, 
mint a helyszínen, a szándékos russzifikálás gyanúja továbbra is megalapozottnak tűnt. Az ered-
mény önmagáért beszél: néhány évtized alatt Lettország legtöbb városában megduplázódott a szláv-
ajkúak száma (PABRIKS, A. – PURS, A. 2002)! Az ország északnyugati „sarka” szolgált talán a leg-
klasszikusabb példával a bevándorlások urbánus jellegére: míg Ventspils a ’80-as évek végén a máso-
dik leghomogénebb körzet volt (86% lett, 8% orosz), addig centruma, az azonos nevű ipari köz-
pont az egyik legkevertebb lakosságú várossá vált (43% lett, 39% orosz, 6% belorusz, 6% ukrán, 
6% egyéb).

Lettország népessége 1960 és ’89 között összesen 564 642 fővel gyarapodott, amelynek két 
összetevője a teljes növekmény 61,6%-át jelentő vándorlási különbözet (lásd fent) és a természetes 
szaporodás (216 581 fő) volt. Az egyes nemzetiségek születési arányszámai között soha nem volt 
nagy különbség (mindegyik esetében 14-16‰ körül ingadozott az érték), az ezer lakosra jutó halá-
lozások száma azonban jelentős eltérést mutatott. A halálozási ráta ugyanis a jóval idősebb korösz-
szetételű helyi lakosság körében 15‰, míg a betelepülők esetében csupán kb. 8‰ volt – köszönhe-
tően a fiatal vendégmunkások nagy számának. 

A ’60-as években ez az eltérés, valamint az átlagosan 14 106 bevándorló évente, tovább hígí-
totta az amúgy is heterogén állam etnikai képét. 1970-re a lett anyanyelvű lakosság aránya 56,8%-ra 
esett vissza (oroszok: 29,8%, beloruszok: 4%, lengyelek: 2,7%, ukránok, 2,2%, litvánok: 1,7%, zsi-
dók: 1,6%, egyéb: 1,2%) (9. ábra). A szláv „beözönlés” első számú célpontját továbbra is a főváros 
jelentette: a lettek aránya – bár számuk az eltelt tíz év során 40 000 fővel nőtt – összességében 
40,9%-ra zuhant.
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Az orosz bevándorlás mértéke a ’70-es évek elején kezdett minden addiginál riasztóbb mérete-
ket ölteni. 1973-74-ben a migrációs különbözet már meghaladta a 15 000 főt, és mialatt a szlávajkú-
ak  természetes  szaporulata  elérte  a  4 000-t,  a  lettek  körében  ez  az  érték  mindössze  2 000 
gyermek/év volt. 1978-tól ’81-ig azonban a bevándorlók nettó száma hirtelen leapadt, amely való-
színűleg annak a következménye, hogy két évtizeddel korábban az orosz születési arányban zuha-
násszerű csökkenés következett be (RAUCH, G. v. - MISIUNAS, R. J. - TAAGEPERA, R. 1994). (10. ábra)
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9. ábra. Lettország nemzetiségi összetétele 1970-ben

Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia nyomán szerk. NÉMETH Á.
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Annak ellenére, hogy a Baltikum továbbra is az egész Szovjetunió egyik leggazdagabb régiója 
maradt (1985-ben pl. 12-28%-al haladta meg az egy személyre jutó fogyasztás a szovjet átlagot - 
SCHROEDER, G. E. 1990), egyre többen emelték fel hangjukat nemzeti önrendelkezésük sárba tiprása 
és hazájuk szisztematikus eloroszosítása miatt. A ’70-es évek valamivel „tágabb kulturális mozgáste-
re” ugyanis az 1980-as évek elejére ismét beszűkült, a Balti-térségben új erőre kaptak az oroszosító 
törekvések. Ennek hátterében minden bizonnyal az 1979-es népszámlálás keserű valósága állt, mely 
szerint az oroszok aránya néhány éven belül a lélektanilag fontos 50% alá fog csökkenni a Szovjet-
unióban. Bár (orosz szemmel nézve) a legrosszabb helyzet Közép-Ázsiában állt elő, Moszkva vá-
laszlépései  mindegyik  tagköztársaságot  egyformán  érintették  (RAUCH,  G.  v.  -  MISIUNAS,  R.  J.  - 
TAAGEPERA, R. 1994).

A szovjet pártvezetés legfontosabb fegyvere az orosz nyelv prioritása volt, amely az élet min-
den területén előnyt élvezett a lettel szemben. Mivel az orosz lakosságnak csak kevesebb, mint 20%-
a tanulta meg a többségi nyelvet (1979), a letteknek pedig kötelező volt oroszul tanulniuk, a meg-
szálló hatalom elérte célját: hamarosan a lettek 60%-a már kizárólag az oroszt használta a minden-
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10. ábra. Nemzetközi vándorlási különbözet és természetes szaporodás (1960-2006)

 

Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia
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napi érintkezései során. Moszkva azonban hosszútávon a lett identitás felszámolásáért szállt síkra, 
és az ügy érdekében bármire hajlandónak látszott. Egy határozat értelmében pl. a gyermekkönyvek 
kizárólag oroszul, cirill betűkkel jelenhettek meg, az óvodákban pedig kötelezővé tették az orosz 
nyelvű foglalkozást (legalább a nap egyik felében). Az orosz nyelvoktatással foglalkozó utasítások 
nemcsak a középiskolai, hanem az egyetemi tantervre is vonatkoztak, sőt az amatőr színjátszó cso-
portokra is kiterjedtek. Növelték továbbá a szláv nyelvű rádió- és tévéadások amúgy is igen magas 
(Észtországban pl. ’75-’76-ban 74%-os!) műsoridejét. Kényesen ügyeltek az orosz többség fenntar-
tására a rendőrségen belül (61-66%) és a hivatali életben (72%) is. Ezen állások betöltése egyébként 
is párttagságot igényelt, amelynek bázisa a három balti állam közül Lettországban volt a legvéko-
nyabb (még 1989-ben is csak a lakosság 39%-a volt párttag - Észtországban 50%, Litvániában 71%) 
(HOYER, S. ET AL. 1993). Az etnikai ellentétek kiéleződéséhez azonban nemcsak a központi pártve-
zetés járult hozzá, hanem maguk a bevándorlók is érintettek voltak. Az orosz kolónia tagjainak 
többsége ti. csak átmeneti jelleggel tartózkodott a köztársaságban, így nem tudtak és gyakran nem is 
akartak beilleszkedni a társadalomba; vendégnek tekintették magukat, és – hatalmuk tudatában – el-
várták  a  „házigazdáktól”,  hogy hozzájuk  alkalmazkodjanak.  Hatványozottan jelentkezett  mindez 
azokban a keleti megyékben, ahol az oroszok létszáma és aránya felülmúlta a lettekét. Mivel Ludzas, 
Krāslavas, Daugavpils megyéiben sok településen pl. egyáltalán nem volt lett iskola és helyi újság 
vagy televízió, itt sokkal gyorsabb volt a lett anyanyelvűek asszimilációja.

Az oroszok és lettek – sokáig igen éles – társadalmi szegregációja először a nagyobb városok-
ban kezdett oldódni a ’70-es, ’80-as évekre. Ezt a vegyes házasságkötések egyre gyakoribbá válása 
(25%) mutatja, amely hosszútávon tovább csökkentette a lett anyanyelvűek számát. (A vegyes há-
zasságban született gyermekek közül ugyanis csak 71% vallotta magát később lettnek.) (PABRIKS, A. 
– PURS, A. 2002) 

2.4.3. „A vég kezdete” (1986 – 1991) 

A ’80-as évek végére világossá vált, hogy a Szovjetunió korábbi formájában képtelen tovább 
működni. „A birodalmat a gazdaság katasztrofális állapota, a hosszú ideje meglévő katonai túlköltés, 
a szibériai ipari komplexumba ölt és a fejlődő országok megsegítésére elpocsékolt milliárdok, a re-
konstrukció hiánya tette tönkre” (RUDL J. 1999). A darabjaira hulló világhatalom elkésett reformin-
tézkedései, a Gorbacsov által véghezvitt glasznoszty és peresztrojka, ismét reményt keltettek az éb-
redező baltiakban, hogy visszanyerhetik függetlenségüket. A nemzethalál vízióját - mely korábban 
általánosan elterjedt volt a lettek körében - lassan bizakodás kezdte felváltani. Az első megmozdulá-
sok 1986 őszén bontakoztak ki,  az azt követő években pedig rendszeressé  váltak a „Most vagy 
soha!” jelszó mögé felsorakozó baltiak tömegtüntetései. Miután 1989. augusztus 23-án (a Molotov-
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Ribbentrop-paktum aláírásának 50. évfordulóján) kétmillió ember alkotott élő láncot Tallinntól Ri-
gán át Vilniusig, felpörögtek az események. 1988-ban létrehozták a kiválást előkészítő Népfrontot, 
’89-ben pedig visszaállították a lett nyelv, címer és zászló hivatalos státuszát. Lettország 1990 máju-
sában kiáltotta ki függetlenségét, melyet Moszkva 1991. szeptember 6-án ismert el. 

Ilyen felfokozott hangulatban került sor az 1989-es népszámlálásra. Az 1979 óta eltelt időszak 
a maga 83 000-es vándorlási pozitívumával tovább színesítette a 2 666 567 lakosúvá váló Lettország 
etnikai palettáját. A lettek elkeseredettsége nem volt alaptalan, hiszen számarányuk saját hazájukban 
52%-ra zuhant, miközben a teljes lakosságnak már több, mint harmadát orosz anyanyelvűek alkot-
ták (905 000 fő). Sőt, a többi szláv népcsoport összesített aránya is 10% fölé emelkedett: ’89-ben 
120 000 belorusz és 92 000 ukrán élt az országban. Az asszimiláció és a fokozódó kivándorlás miatt 
csökkent viszont a lengyelek, a litvánok és a zsidók száma, előbbiek részesedése 2,5%-ról 2,3%-ra, a 
litvánoké 1,5%-ról 1,3%-ra, az izraelitáké pedig 1,1%-ról 0,9%-ra (11. ábra).

1989-re az ország hét legnagyobb városában kisebbségbe szorultak a lettek (Jelgava: 49%, Jūr-
mala: 44%, Ventspils: 43%, Liepāja: 39%, Rēzekne: 38%, Daugavpils: 13%), de legkilátástalanabb-
nak mégis a főváros helyzete tűnt, ahol az oroszok 48%-ával szemben a lakosságnak már csupán 
alig több, mint egyharmadát alkották! E ténynek sokak szerint a lélektani hatása volt igazán megrázó 
a lettek számára, és nem a kisebbségi lét tényleges következménye. Mivel Riga mindig is a Lettor-
szágban élő nemzetiségek első számú gyűjtőhelye volt,  nem meglepő az az etnikai  sokszínűség, 
amely 1989-re kialakult. Itt koncentrálódott az oroszok és ukránok 47, a beloruszok 36 és a lengye-
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11. ábra. Lettország nemzetiségi összetétele 1989-ben
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Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia nyomán szerk. NÉMETH Á.
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lek 28%-a, ellentétben a lettekkel, akik közül csak minden negyedik volt a főváros lakója. (A litván 
volt az egyetlen népcsoport, amely dominánsan vidéken élt, 30%-uk a négy déli körzetben – anya-
országuk határa közelében – koncentrálódott.) 

Az ország megyéinek etnikai összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a lettek aránya a rend-
szerváltást megelőző években sehol sem érte el a 90%-ot! Az államterület etnikai struktúrája érde-
kes képet festett: a történelmi provinciák közül a nyugati Kurzeme és az északkeleti Vidzeme bizo-
nyult a leghomogénebbnek, itt a lettek többnyire 80%-nál is magasabb arányt képviseltek (pl. Talsu: 
89%, Ventspils: 86%, Cēsu: 81%, Valkas: 74%). Legkevertebb lakossággal, ezzel szemben a köz-
ponti területek, ill. a déli (Zemgale) és délkeleti (Latgale) megyék rendelkeztek, különösen színes 
populációval bírt Krāslavas (43% lett, 27% orosz, 20% fehérorosz) és Daugavpils (36% lett, 41% 
orosz, 7% fehérorosz, 11% lengyel) (12. ábra).
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12. ábra. Lettország megyéinek nemzetiségi összetétele 1989-ben 

Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia nyomán szerk. NÉMETH Á.
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3. A FÜGGETLEN LETTORSZÁG (1991-TŐL NAPJAINKIG)

Miután a balti államok 1990-ben kinyilvánították függetlenségi szándékukat, népszavazást írtak 
ki a Szovjetunióból való kiszakadás kérdéséről. 1991 februárjában Litvánia lakosságának 90, Észtor-
szág 78, Lettország 74%-a szavazott igennel a szuverenitásra – annak ellenére, hogy saját országuk-
ban a litvánok 80, az észtek 60, a lettek pedig csupán 52%-os részesedést könyvelhettek el. E jelen-
tős eltérés az orosz „igenek” feltűnően nagy számával magyarázható, ugyanis több, mint 38%-uk 
szavazott a függetlenség deklarálása mellett! Rigában pl. az urnához járulók 60%-a, Daugavpilsben 
– ahol a lettek aránya mindössze 13% volt – 51%-a voksolt a Szovjetunióból való kiválásra (URDZE, 
A. 1991). Ez annak fényében még meglepőbb, hogy 1989-ben – egy közvélemény-kutatás szerint – 
az oroszoknak mindössze 9%-a (bár a letteknek is csak 55%-a) támogatta a szuverén Lettország 
megteremtésének gondolatát (PABRIKS, A. 2003). A változást eredményezhette egyrészt az ingatag 
politikai légkör (az instabilitás mindig a „nyerésre álló”, többségi oldal számára hoz szavazatokat), 
másrészt az oroszok egy részének a szocializmusból való kiábrándultsága is. Más vélemény szerint a 
balti oroszok többsége – amely mindvégig inkább a közeli Leningrádhoz, mint Moszkvához igazo-
dott  – azonosulni  tudott  a lettek vágyával  és  egyetértett  elégedetlenségükkel,  amely a központi, 
nemzetek feletti nomenklatúrával szemben jelentkezett (LJUBA, S. 1993). 

3.1 Gazdasági átalakulás

Lettország kiválása a Szovjetunióból nem volt zökkenőmentes, a fiatal állam ipari termelése 
1992-re – a nyersanyag- és energiahiány, továbbá az orosz piacok elvesztése miatt – 35%-al vissza-
esett,  az egész  gazdaság csőd szélére  került.  Mialatt  a  rubel  inflációja  meghaladta  az 1000%-ot 
(1993), a kereső lakosság közel 6%-a (80 000 ember) vált munkanélkülivé.  A gazdaság csak 1993 
után, az új pénz (lat) bevezetését követően kezdett talpra állni. Elkezdődött a kereskedelmi szektor 
és a mezőgazdaság privatizációja, a törvény értelmében külföldiek 99 évre bérelhettek földet Lettor-
szágban. A társadalom foglalkoztatási szerkezete azonban sokáig még annak ellenére is indusztriális 
jellegű maradt, hogy a csődeljárások és gyárbezárások elsősorban a túlméretezett ipari szférát érin-
tették. 1993-ban a lakosság 16%-a a primer, 40%-a a szekunder, 44%-a a tercier szektorban dolgo-
zott (RUDL J. 1999). A ’90-es évek közepétől kezdődött el a lett gazdaság igazi fellendülése: a bruttó 
hazai össztermék értéke 2001-ben az 1995-ös szint 140%-a (EU-átlag 40,6%-a), 2006-ban pedig 
már 216%-a (EU-átlag 54%-a) volt! A foglalkoztatási szerkezet átértékelődését mutatja, hogy mi-
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alatt a mezőgazdaság GDP-hez való hozzájárulása 9%-ról 4%-ra, az iparé pedig 30%-ról 21%-ra 
mérséklődött, addig a tercier szektoré 61%-ról 75%-ra emelkedett (Statistical Yearbook Of  Latvia, 
ill. CIA World Factbook 2007). 

A 13. ábrán az egyes országrészek eltérő fejlődési dinamikája követhető nyomon. Jól látható, 
hogy az elmúlt évtizedben kiéleződtek a regionális különbségek, köszönhetően a – hagyományosan 
erősebb gazdaságú – nyugati és főváros-közeli megyék átlagon felüli GDP-növekedésének. 2005-
ben az országos GDP-átlag (jegybanki árfolyamon 5 508 $/fő) felét sem érték ezzel szemben a 
többségében szlávajkúak által  lakott  délkeleti  megyék (Daugavpils:  2 338 $/fő,  Krāslavas:  2 507 
$/fő), de a minimális lett-többségű megyék sem „szerepeltek” sokkal jobban (pl.  Ludzas:  2 833 
$/fő, Rēzeknes: 2 057 $/fő). 

A 2006. évi átlagfizetéseket ábrázoló térkép is hasonló tanulságokkal szolgál (14. ábra). Maga-
san kiemelkedik Riga (447 LVL/fő) és Ventspils (398 LVL/fő), ahol az átlagos bérszínvonalak csak-
nem kétszeresen múlják felül a daugavpils-i, ill. krāslavas-i értékeket (236; 233 LVL/fő). A délkeleti 
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13. ábra. A lett anyanyelvűek aránya (2006), ill. az egy főre jutó GDP (1996, 2000, 2006) 
megyénként

Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia nyomán szerk. NÉMETH Á.
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megyék  Lettország  hagyományosan  legelmaradottabb  körzetei,  helyzetüket  napjainkban  tovább 
rontja elavult ipari struktúrájuk és a – jelentős részben szlávajkú – lakosságot sújtó munkanélküli-
ség. 2002-ben az aktív keresőkhöz viszonyított munkanélküliségi ráta Latgale-ban 17% volt, az or-
szág egyéb területein viszont csak átlagban 11,1% (2006-ban ugyanez: 10,8, ill. 6,3%). Az átlagosnál 
valamelyest tehetősebb megyék Riga körül patkószerűen helyezkednek el Valmeiras-tól Dobeles-ig. 
Az ingatlanárak közti különbségek hasonló törvényszerűségek szerint változnak: a dinamikusan fej-
lődő, modern ipari és kereskedelmi funkciókkal bíró főváros mellett kezd felértékelődni annak von-
záskörzete is.

Lettország gazdasági struktúrája (legalábbis annak primer- és szekunder szektora) a 15. ábra 
alapján jól megragadható. Míg a legértékesebb termőföldek az állam déli, ill közép-nyugati megyéi-
ben találhatók, addig a fontosabb ipari gócok elszórtan helyezkednek el az államterületen. Vitatha-
tatlan a főváros dominanciája, amely egymaga termeli ki az ország ipari teljesítményének több, mint 
felét (háztartási gépgyártás, vegyipar, élelmiszeripar stb.), de kezd felzárkózni hozzá agglomerációja 
és közvetlen vonzáskörzete is. Liepāja és Ventspils Lettország „ablakai” a külvilágra, előbbi jégmen-

24

14. ábra. Átlagos bérszínvonal ill. átlagos ingatlanárak megyénként (2006)

Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia nyomán szerk. NÉMETH Á.



Németh  Ádá m: Let tor szá g  nemze t i s ég i  s zerkeze tének  á ta laku lá sa  a  XIX-XX.  században és 
napja inkban

Modern Geográfia, 2009. 2. szám, 
http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/tarsadalomfoldrajz_altalaban/nemeth_adam_2009_2.pdf

tes kikötőjének, utóbbi a Barátság I. kőolajvezetéknek köszönheti töretlen fejlődését. Jelgava az or-
szág mezőgazdasági körzetének centruma, ill. a Latvia mikrobusz gyártási központja, Daugavpils 
pedig – amellett, hogy a kiemelt vasúti csomópont – évtizedek óta a vegyipar fellegvára. 

3.2 Általános demográfiai tendenciák

Az 1990. év nemcsak politikai és gazdasági rendszerváltozást hozott Lettország számára, 
hanem egy új demográfiai korszak kezdetét is jelentette. Ez volt ugyanis az utolsó olyan esztendő a 
második világháborút követően, amikor a születések száma meghaladta a halálozások számát (16.  
ábra). 1989 és 2000 között összesen 289 000, 2000 óta pedig további 96 000 fővel csökkent az or-
szág lakosságszáma (7. ábra), amelyből 118 000, ill. 71 000 tudható be a természetes fogyás jelensé-
gének. A születések számának drasztikus csökkenése 1997-ig tartott (a mélyponton csaknem fele 
annyi - 18 830 - gyermek született, mint 1990-ben), és csak az utóbbi 10 évben mutat ismét lassú 
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15. ábra. A lett anyanyelvűek aránya, ill. az ipari termelés értéke és néhány mezőgazdasági 
termény mennyisége megyénként (2006)

Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia nyomán szerk. NÉMETH Á.
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növekedést: a 7,7‰ 2006-ra 9,8‰-re emelkedett. A halálozási arányszám egy gyors felfutás után 
1994-ben érte el csúcspontját (16,6‰), azóta 14‰-es átlag körül (évi 11-12 000 fő) ingadozik. A 
’90-es évek elejére - közepére jellemző katasztrofális demográfiai adatok jól tükrözik az ország gaz-
dasági és politikai bizonytalanságát.

Az ország lélekszámának markáns csökkenéséhez tehát a hatalmas tömegeket megmozgató 
kivándorlási hullám is hozzájárult, melynek következtében 1990 és 2006 között összesen 238 000-
en hagyták el az államot (17. ábra), 2/3 részük közvetlenül a rendszerváltás utáni 1-2 éven belül.
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16. ábra. 1000 lakosra jutó születések és halálozások száma (1960-2006)

Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia
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3.3. Lettország etnikai földrajza

A természetes fogyás folyamata – a cigányságot kivéve – 1989 óta Lettország minden etni-
kumára jellemző (18. ábra). (A diagram narancssárga és zöld oszlopai közti különbség a migrációs 
folyamatokat szimbolizálja.) A nagyobb népcsoportok közül kiemelkedik a lengyelek és fehéroro-
szok igen magas halálozási (2006: 18,7‰) és rendkívül alacsony születési arányszáma (előbbieknél 
7,6‰, utóbbiaknál 5,5‰).  Az ország kisebbségeinek további csökkenését eredményezi a litvánok 
évi 9, az ukránok 7,5 és az oroszok 7,9‰-es természetes fogyása, mialatt a lettek „csak” 2,3‰-es 
negatívumot könyvelhetnek el (19. ábra).
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17. ábra. A kivándorlók etnikai összetétele (1990-2006)

Oroszok;
 -97566; 57,7%

Fehéroroszok;
 -20146; 11,9%

Ukránok;
 -24264; 14,3%

Lengyelek;
 -2357; 1,4%

Litvánok; 
-2108; 1,2%

Zsidók; 
-13361; 7,9%

Egyéb; 
-9200; 5,4%

Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia nyomán szerk. NÉMETH Á.
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18. ábra. Lettország nemzetiségeinek 1989-hez viszonyított arányváltozása (%, 2006) 

Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia nyomán szerk. NÉMETH Á.
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Mindez szorosan összefügg a népességszám-változás másik meghatározó elemével, a migráci-
óval, amely módosította a társadalom korcsoport szerinti összetételét is. Míg 1989-ben a 22-24 éves 
korosztálynak csak 43%-át alkották a lett anyanyelvűek, addig 2000-re (természetesen már a 33-35 
éveseket vizsgálva) ez az érték 53,4%-ra változott.  A migrációs folyamatok törvényszerűségéhez 
tartozik ugyanis az a tendencia, hogy leggyakrabban a fiatal, mobilis korosztály tagjai mozdulnak el 
a térben. Lettország emigránsainak döntő többsége középkorú férfi volt, akik közül sokan az ipari 
leépítések miatt  váltak munkanélkülivé.  (Mivel ezek családjai,  gyermekei is elhagyták az államot, 
nem meglepő a fiatalabb korcsoportok térvesztése sem.) 

Az utolsó hivatalos népesség-összeírás (2000) 2 377 383 főben határozta meg Lettország lako-
sainak számát; ez csaknem 290 000-el volt kevesebb, mint a ’89-es érték. Az etnikai struktúra a kü-
lönböző népcsoportok eltérő ütemű természetes fogyásának, ill. a nagyszámú kivándorlónak kö-
szönhetően jelentősen módosult (20. ábra). A törzsnemzethez tartozók aránya – bár tényleges lét-
számuk 17 000-el csökkent – az eltelt 10 év alatt 52%-ról 57,2%-ra emelkedett, mialatt a markáns 
kisebbségek szinte mindegyike térvesztést könyvelhetett el. Legkomolyabb visszaesés az emigrációs 
bázis 58%-át kitevő orosz kolóniánál jelentkezett, lélekszámuk 202 000-el, arányuk 4,6%-al csök-
kent. A fehéroroszok 22 000, az ukránok 28 000 fővel voltak kevesebben; a társadalom egyetlen 
gyarapodó közössége az 1160-as pozitívummal „záró”, 8 000 fős cigányság volt. 
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20. ábra. Lettország nemzetiségi összetétele 
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Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia 
nyomán szerk. NÉMETH Á.

21. ábra. Lettország nemzetiségi összetétele 
2007-ben 
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A főbb demográfiai trendek 2000 után már nem változtak jelentősen, de az emigráció volume-
nének mérséklődése mindenképp figyelmet érdemel (3. táblázat, 21. ábra). A vándorlási különbözet 
éves (negatív) átlaga a ’96 és 2000 közti időszakra a korábbi 27 000-ről 7 000-re süllyedt, majd to-
vább mérséklődött. Az ezredforduló óta mindössze 22 520-an hagyták el a balti államot, ami éves 
szinten átlagosan 5 630 embert jelent (a vándorlási különbözet az elmúlt 60 év során soha nem volt 
ilyen alacsony: -2 983 fő/év)! Az emigrációs hullám csillapodásával fokozatosan a természetes fo-
gyás és az asszimiláció jelensége válik Lettország etnikai arculatának domináns formáló erejévé. A 
22. ábrán jól látszik, hogy 2007-ben a természetes fogyás mértéke azokban a megyékben és megyei 
jogú városokban volt a legmagasabb, ahol a nagy halandósági rátával rendelkező nemzetiségek (oro-
szok, fehéroroszok, lengyelek, ukránok) jelentősebb számban éltek. Pl. Krāslavas: 14,2, Daugavpils: 
12,1, Ludzas: 14,3, Rēzeknes: 12,9‰-es negatívumok könyvelhet el, szemben a lett dominanciájú 
nyugati vagy északkeleti területekkel, ahol ugyanez az érték 3-6‰ körül ingadozik. Nem véletlen te-
hát, hogy a természetes fogyás listáját „vezető” hat megye mindegyike a mindössze 43,9%-ban let-
tek által lakott Latgale régióban található.
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22. ábra. A lettek aránya és a lakosság természetes szaporodása megyénként (2007)

Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia nyomán szerk. NÉMETH Á.
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Hasonló eredményt mutat az öregedési index megyék szerinti lebontása is, amely a 100 gyer-
mekkorúra (<15 év) jutó idősek (65< év) arányát hasonlítja össze (23. ábra). A 10 legrosszabb érték-
kel (146-176) jellemezhető megye (vagy megyei jogú város) közül 7 szintén a délkeleti Latgale-ban 
található, csak Valkas, ill. Jūrmala és Riga városa „lóg ki” a sorból. Utóbbi szereplése első ránézésre 
ellentmondásosnak tűnhet, hiszen míg a fővárosban relatíve sok gyermek születik (az 1000 lakosra 
jutó születések száma: 10,3 - ezzel a 33 közigazgatási egység közül Riga a 6. helyen áll), addig a 15 
éven aluliak aránya meglepően alacsony (12,2% - a második legkevesebb egész Lettországban)! A je-
lenségre a belföldi migráció adja meg a választ, hiszen a szuburbanizáció keretében 1995 és 2006 
között mintegy 49 000-en hagyták el a fővárost, és települtek a rigai agglomeráció távolabbi pontjai-
ra.

Az etnikai  összetétel  hosszú távú módosulását  eredményezi  az asszimiláció jelensége is, 
amely talán a kevert házasságok egyre nagyobb számával fogható meg legjobban. (A vegyes házas-
ságból született gyermekek többsége rendszerint lett identitású lesz.) 1989-ben a lett anyanyelvűek 
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23. ábra. Öregedési index (2007)

Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia nyomán szerk. NÉMETH Á.
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18%-a, 2006-ban pedig 20-21%-a kötött vegyes házasságot. Ugyanezen érték ezzel szemben az oro-
szoknál 37%-ról 43%-ra, a fehéroroszoknál 86%-ról 94%-ra, az ukránoknál 87%-ról 95%-ra, a len-
gyeleknél 89%-ról 90%-ra, a litvánoknál 89%-ról 93%-ra, a zsidóknál pedig 55%-ról 100%-ra nőtt! 

Az etnikumok területi elhelyezkedése napjainkban jobbára az 1989-es állapotokat tükrözi (24.  
ábra), de az eltelt 18 év alatt a lettek arányszáma minden megyében nőtt. Az államterület fele etnika-
ilag viszonylag homogénnek tekinthető a kisebbségek max. 20%-os részarányával, ám ezek pont a 
legritkábban lakott körzetek (pl. Ventspils: 5,5 fő/km2, Aluksnes 11 fő/km2). Jellemző adat, hogy 
míg a lettek a nagyvárosok népességének csupán 43%-át alkotják, addig „vidéken” 4-ből 3-an lett 
identitásúak. Bár a kisebbségek összesített aránya a 33 közigazgatási egység közül csak 5-ben haladja 
meg az 50%-ot és további 11-ben a 25%-ot, az eltérő népsűrűségi értékek miatt az ország lakossá-
gának mégis 41%-át alkotják. Az orosz anyanyelvűek (645 000 fő) 11 megyében vagy nagyvárosban 
adják a népesség legalább egynegyedét; legmagasabb arányban Daugavpils és Rēzekne városokban 
(53, ill. 49%), valamint Rigában (42%) képviseltetik magukat. Míg a beloruszok (85 000 fő) az előbb 
említetteken kívül Krāslavas-ban (16%) és Jelgavas-ban (ill. annak központjában: 6-6%) is túllépik 
az 5%-os „küszöböt”, az ukránok (57 000 fő) csupán Liepāja városában érik ezt el. Ők alkotják 
egyébként a legurbánusabb etnikumot: több, mint 60%-uk a 7 megyei jogú városban tömörül. A 
lengyelek (54 000 fő) klasszikusan Latgale lakói: Daugavpils városában pl. 15, az azonos nevű me-
gyében pedig 12%-al vannak jelen. A legnagyobb számú litván közösség Rigában koncentrálódik 
(6 300 fő), de többségük továbbra is anyaországuk határa mentén él, ahol mindenütt erős – 5-7%-
os kisebbséget – alkotnak. A 722 000-es Riga hárompólusú várossá vált, ahol a lettek (305 000 fő) 
és oroszok (304 000 fő) száma közel egyenlő, a többi etnikum pedig együttesen 15,6%-os, markáns 
tömböt alkot.
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4. NEMZETISÉGI PROBLÉMÁK

4.1. Az „orosz kérdés”…

4.1.1. …orosz perspektívából

Egy 1992-ben készült közvélemény-kutatás kimutatta, hogy a balti oroszok, ukránok, beloru-
szok jobban ragaszkodtak „új” otthonukhoz, mint korábban a „helyiek” gondolták volna. A meg-
kérdezettek 55%-a ugyanis azt válaszolta, hogy semmilyen körülmények között nem hajlandó el-
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24. ábra. Lettország nemzetiségi összetétele megyénként (2007)

Forrás: Central Statistical Bureau of  Latvia nyomán szerk. NÉMETH Á.
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hagyni Lettországot, mivel egész életét ott élte le, és családja, otthona, munkája már teljesen oda 
kapcsolja.  Míg 26% bizonytalan választ adott,  csupán 19%-uk érvelt  határozottan a kivándorlás 
szükségessége mellett. Ez az erős kötődés elsősorban abból adódik, hogy 1989-re a lengyelek 66, az 
oroszok 55 a zsidók 53, a litvánok 36, a fehéroroszok 31 és az ukránok 19%-a már Lettországban 
látta meg a napvilágot és azt is tekintette hazájának (IWASKIW, W. R. 1995). Az emigráció így első-
sorban azokat a szlávajkúakat érintette (együttesen az összes kivándorló 84%-át alkották), akik nem 
tudtak, vagy nem akartak megfelelni a szuverén Lettország elvárásainak

Az – ugyanezen a kérdéskört egészen más perspektívából szemlélő – orosz szerzők munkái 
azonban teljesen más megvilágításba helyezik a függetlenné vált Lettország nemzetiségi – migrációs 
problémáit. Ami az egyik oldalon jogos történelmi revánsnak tűnt, orosz szemszögből nézve az ész-
szerű határokat túllépő nemzeti protekcionizmust jelentette.  Arról volt szó ugyanis, hogy a Szovjet-
unióval való kapcsolatokat elsőként megszakító balti köztársaságok az állampolgársági és nyelvhasz-
nálati  kérdéseket  tekintve  egyoldalúan  megsértették  az  Oroszországgal  1991  januárjában  kötött 
megállapodásokat. 

Az új alkotmány ugyanis  - a nemzetiségek anyanyelvi oktatásával egyáltalán nem törődve - a 
lettet nyilvánította végül az egyetlen hivatalos nyelvvé. A politikai fejlődés e korai szakaszában (1991 
– 1993) a három balti állam közül Lettország hozta a legszigorúbb állampolgársági törvényt, amely 
legalább 16 év helyben lakást és a lett nyelv ismeretét tette szükségessé. Feltétel volt továbbá a hű-
ségeskü  letétele  a  lett  alkotmányra  és  kötelezettségvállalás  az  ország  fegyveres  megvédésére,  ha 
szükséges. Az emigráció legfőbb bázisát tehát azok a – főként konzervatív pravoszláv vallású – oro-
szok, ukránok, fehéroroszok alkották, akik számára ezen kritériumok elfogadhatatlanok voltak. A 
törvény célja egyértelmű volt: megállítani és visszafordítani a korábban Moszkva által koordinált 
russzifikációs folyamatot, amely az állam heterogenizációjához vezetett. Az országban élő kisebbsé-
gek tagjai közül így első körben csak azok kapták meg a lett állampolgárságot, akik bizonyíthatóan 
már a II. világháború előtt Lettországban éltek (ill. ezek leszármazottai) és soha nem voltak tagjai a 
szovjet biztonsági vagy fegyveres erőknek. Mivel a párttörvény értelmében csak állampolgárok sza-
vazhatnak, az első, 1993-ban megtartott választásokon nem vehetett részt a teljes lakosság 30%-a 
(MORRIS, H. M. 2004). Még két évvel később is „állampolgárság nélküli” státuszba volt sorolva a 
lettországi oroszok 62, az ukránok 94, a fehéroroszok 81, a litvánok 80, a lengyelek 39, az egyéb la-
kosságnak pedig 64%-a! Ez a helyzet nem csupán a (parlamenti és helyi) választás és választhatóság 
jogát vonta meg tőlük, az élet egyéb területein is komoly hátrányt jelentett. (A földtulajdon-birtok-
lástól kezdve egészen addig, hogy bizonyos állások és tisztségek betöltése – pl. jegyzők, ügyvédek, 
jogi asszisztensek – egyenesen lehetetlenné vált számukra. Kellemetlenséget jelent továbbá a vízum-
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kötelesség is, amely a Nyugat-európai országok (Dánia kivételével) mindegyikébe szükséges. Nincs 
probléma ezzel szemben az Oroszországba történő utazásukkor, és a 2006-ig kötelező jellegű sor-
katonaság sem vonatkozott rájuk (MUIŽNIEKS, N. 1995). 

A konszolidáció időszakában (1993 – 1997) került sor először az állampolgári törvény módosítá-
sára. Bár az észt minta alapján öt évre mérsékelték az államterületen élés szükségességét, és semmis-
sé nyilvánították azt a korábbi tervezetet, amely 2000 fő/évben határozta volna meg a befogadási 
kvótát, Ulmanis elnök kijelentette, hogy Lettország továbbra sem kíván az összes „betelepültnek” 
állampolgári jogokat adni.

A törvények liberalizációja felé történő – korábban elfogadhatatlannak tartott – lassú elmoz-
dulás akkor kezdődött el, amikor kiderült: a kirekesztő politika ára az EU-tárgyalások megszakadása 
lehet (1997 utáni liberalizációs időszak). Főként az új elnök, Vaira Vike-Freiberga 1999-es megválasztá-
sát követően eszközöltek e téren változtatásokat. Habár a kifejezetten szigorú nyelvtörvény tovább-
ra is tartalmaz korlátozásokat a nem állampolgárok foglalkoztatását illetően, egyre szélesebb azon 
munkakörök listája, amit már ők is betölthetnek. (MORRIS, H. M. 2004). Egyre szélesedik az állam-
polgársággal rendelkezők bázisa is: 2003-ban a teljes lakosság 78%-a, 2007-ben pedig már 83%-a 
rendelkezett a fent említett papírokkal. Ez a tendencia azonban nem elsősorban a bürokratikus eljá-
rás könnyebbé válására utal (hiszen 392 000 lakos számára az állampolgársági státusz továbbra is 
csak álom maradt), hanem a Lettországban született gyermekekre; ők automatikusan megkapják a 
lett állampolgárságot.

Különösen érzékeny pontot jelent továbbá a nyelvhasználati kérdés is. 2001-ben lépett hatály-
ba az a szabályozás, amely a nem latin írásmódot használó kisebbségek tagjait megfosztja attól a le-
hetőségtől, hogy a hivatalos dokumentumokat cirill betűkkel tölthessék ki. Ugyanez vonatkozik a 
magánvállalkozások és civil szervezetek ügyintézéseire is. Az állami hatóságok számára megtiltották 
egyúttal azt is, hogy - a sürgősségi eseteket kivéve - a letten kívül bármilyen más nyelven megfogal-
mazott írásos beadványt elfogadjanak. Az oroszok sérelmezik továbbá, hogy habár a törvény meg-
követeli a lett nyelv magas szintű ismeretét az állami szektorban (és néhány munkakör tekintetében 
a magánszektorban is), az állam nem biztosítja a feltétel teljesítéséhez szükséges mértékű nyelvokta-
tást. 

Az oroszok, ukránok, beloruszok kikérik maguknak azt is, hogy a baltiak „megszállóknak”, 
vagy egyszerűen a „gyilkosok leszármazottainak” titulálják őket.  Többségük ugyanis már Lettor-
szág szülötte, így sokkal erősebben kötődik a balti államhoz, mint anyaországához. Az oroszok má-
sik csoportja ezzel szemben a lett nacionalizmus ellenpólusát képviseli: ők úgy tartják, hogy Lettor-
szág – amely a Szovjetuniónak köszönheti felemelkedését – továbbra is csak az ideiglenesen szét-
esett Orosz Birodalom nyugati kapuja. Ők azok, akik nem hajlandók beletörődni, hogy hirtelen ki-
sebbséggé váltak egy apró országban, mikor azelőtt egy nagyhatalom többségéhez tartoztak.
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4.1.2. …lett perspektívából

Szociológiai felmérések sora mutatta már ki: a lettek többsége egyáltalán nem tartja diszkrimi-
natívnak a törvényi szabályozást, sőt mi több: kifejezetten bosszantja őket az orosz kisebbség nyelv-
használattal és állampolgársággal kapcsolatos „cirkusza”. Véleményük szerint minden lettországi la-
kos előtt ugyanolyan érvényesülési lehetőségek állnak, „egyszerűen csak meg kell tanulni a többségi 
nyelvet”, ami (lévén Lettországról van szó) szerintük egyáltalán nem nagy kérés. Jellemző, hogy a 
„legyen-e az orosz a második hivatalos államnyelv?” kérdésre a lett válaszadók 81%-a mereven el-
utasító választ adott, míg az oroszok 87%-a támogatta a felvetést. Míg az orosz kisebbség a nyelv-
használat korlátozása miatt tiltakozik, a baltiak arra panaszkodnak, hogy saját hazájukban sok eset-
ben semmire sem mennek az anyanyelvükkel. Mivel a szocialista érában mindenki számára kötelező 
volt oroszul tanulni, nem meglepő, hogy a felmérés során megkérdezett lettek 73%-a „többé-kevés-
bé jó” orosz nyelvtudásról számolt be. Annál megdöbbentőbb viszont, hogy a keleti-szláv válasz-
adók mindössze 47%-a nyilatkozott hasonló mélységű balti nyelvismeretről, ill. hogy minden tizedik 
orosz, fehérorosz vagy ukrán egyáltalán nem tud lettül (ZEPA, B. ET AL. 2005)! Az általános tapaszta-
lat ezért az, hogy az alkotmány hiába ragaszkodik foggal-körömmel a balti nyelv dominanciájához, a 
nemzetiségek közti érintkezésben a mai napig gyakrabban használják az oroszt; különösen Rigában, 
ahol a Lettországban élő „lettül nem tudók” fele él (ERNSTSONE, V. - JOMA, D. 2005). 

A baltiak által előszeretettel használt „mentalitásbeli különbségek” (és ehhez hasonló fogal-
mak) igen nehezen mérhető és számszerűsíthető kifejezések. Érdekes viszont, hogy mindkét etnikai 
csoport felfigyelt a „kulturális szakadékra”: a megkérdezett lettek mindössze 13%-a, az oroszoknak 
pedig csak 19%-a mondta azt, hogy semmilyen különbséget nem vél felfedezni a helyiek és az egy-
kori bevándorlók átlagos életvitelében, gondolkodásmódjában. Azonban míg az oroszok ezt egyál-
talán nem tekintik súlyos problémának, a lettek igen tekintélyes hányada épp ebben látja kulturális 
közeledés gátját. (A lettek 42%-a szerint az eltérő habitusú bevándorlók még hosszú évek után sem 
képesek normálisan beilleszkedni a társadalomba – az oroszok 15%-a gondolja ugyanezt – ZEPA, B. 
ET AL. 2005.) 

Egy másik kutatás kimutatta azt is, hogy a két kultúrkör médiája élesen elkülönül egymástól. 
Lettországban ugyanis két, egymással alig érintkező információs tér létezik, melyek közül az orosz 
nyelvű média sokkal inkább az oroszországi események és az orosz érdekek felé orientálódik. Rá-
adásul azokban a kérdésekben, amelyek az ország minden lakosát érintik, a lett, illetve az orosz nyel-
vű újságok, televízió- és rádióadások gyakran teljesen ellentétes álláspontot képviselnek. Sok olyan 
vélemény látott már napvilágot, amely kifejezetten a médiumokat teszi felelőssé a nyelvi konfliktu-
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sok időnkénti fellángolásáért. A felmérés rámutatott továbbá arra is, hogy az orosz lakosság negye-
de  a  lett  nyelvű  médiát  ritkán  vagy  egyáltalán  nem veszi  igénybe,  és  ugyanez  igaz  fordítva  is 
(LACZHÁZI A. 2005).

Történelmi törvényszerűségnek tűnik, hogy ha egy „alacsonyabb kulturális szintet” képviselő, 
ám nagyobb erővel rendelkező birodalom tart megszállva egy nála kisebb, de „nyugatiasabb, fejlet-
tebb” népet, akkor utóbbiban kialakul egyfajta kulturális fölény-érzet, ami gyakran a nemzeti identi-
tás részévé válik. Így történt ez pl. Székelyföldön, vagy Finnországban, és hasonló folyamat játszó-
dott le a Baltikumban is. A lettek, akik sokak szerint (talán éppen ezért) a világ egyik legegységesebb 
nemzetét alkotják, nem tudják elfelejteni, és nem akarják megbocsátani a szovjet elnyomás kegyet-
lenségeit.  A lettek többségének a mindennapi életben nem jelent problémát az oroszokkal  való 
érintkezés, de ha a szovjet idők tömeges bevándorlása során betelepült kisebbségekre – mint nép-
csoportokra – tekintenek, esetenként automatikus ellenszenvet éreznek. Számukra az orosz kisebb-
ség a szovjet megszállás öröksége éppúgy, mint az elhagyott gyártelepek és katonai bázisok. Hang-
súlyozzák, hogy ők mindvégig a Nyugathoz tartozónak tudták magukat, és tudatosan próbálták a 
legteljesebb mértékben elkerülni az orosz gondolkodásmód és mentalitás átvételét. Ennek megfele-
lően – a gyakorta kétségkívül alacsonyan kvalifikált („munkás”) – szláv kisebbséget lenézik, idegen 
testnek tekintik, s úgy is kezelik (KURTH, J. 1999). 

4.2. EU- és NATO-csatlakozás

Nem csillapodtak az etnikai súrlódások 2004, az EU-csatlakozás óta sem, holott az Unió ki-
emelt kérdésként kezeli az ügyet. Mivel – megfogalmazásuk szerint – minden kisebbséggel kapcso-
latos feszültség közvetlen veszélyt jelent Európa békéjére, különböző projektekkel (pl. az ún. Balla-
dur Tervvel) igyekeznek támogatni a rasszizmus, ill. xenofóbia visszaszorítását, továbbá pénzbeli tá-
mogatással járulnak hozzá az oroszok nyelvtanulásához. Az Európai Unió keleti bővítésénél jóval 
komolyabb  diplomáciai  feszültséget  eredményezett  ezzel  szemben  a  balti  államok  –  ugyancsak 
2004-es  –  NATO-csatlakozása.  Míg  Moszkva  ezen országok  katonai  semlegességét  követelte  – 
ahogy az Finnország esetében is megvalósult –, a lettek a mielőbbi csatlakozást sürgették. Féltek 
ugyanis attól, hogy Oroszország precedensnek tekinteni az 1999-es koszovói NATO-beavatkozást, 
és a térségre támad az ott élő oroszok jogainak védelme érdekében. (ARNSWALD, S.) Katonai inter-
vencióra végül nem került sor, de a két ország – amúgy sem túl baráti – külpolitikai kapcsolata to-
vább romlott, a diplomáciai közeledés lehetősége pedig igencsak messzire sodródott. 
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5.  Összefoglalás

Összefoglalva megállapítható, hogy Lettország nemzetiségei között napjainkra talán oldódott 
valamelyest a feszültség, de az ellenséges viszony még az élet számos területén tetten érhető.  A 
mindkét részről fennálló ellenséges érzelmek, az eltérő karakterek, a mentalitásbeli különbségek to-
vábbra is sok feszültséget okoznak a demokratikus fejlődésben. Az oroszok a diszkrimináció ellené-
re is maradnak, és inkább élnek másodrendű polgárként az erős gazdaságú balti államban, mint el-
sőrendűként a (még) elmaradottabb Oroszországban. A „lett Lettországra” vágyó baltiak – akiknek 
az elmúlt évszázadokban mindössze 19 esztendőnyi függetlenség jutott – viszont a nehezen meg-
szerzett szabadságukat semmi pénzért nem tennék kockára. Ezzel magyarázható a kompromisszu-
mokra egyelőre alig hajlandó lett állam szigorú magatartása a kisebbségekkel szemben. Egyesek sze-
rint az idő múlása önmagában is megoldást kínál a konfliktusra, hiszen a szlávajkúak nagy része 
előbb-utóbb integrálódik majd – már állampolgárként – a nemzeti többségbe. Nem szabad azonban 
szem elől téveszteni azt a tényt, hogy a Balti-térség két fő civilizáció (a nyugati és az ortodox) kon-
taktzónáját alkotja éppúgy, mint Erdély, vagy éppen a kelet-lengyel, ill. a szerb-horvát határ. Samuel 
P.  Huntington a XXI.  század legnagyobb kihívásának a különböző civilizációk közti  súrlódások 
megfelelő kezelését tartja, ezért – mint potenciális összeütközési felület – a Baltikumra is felhívja a 
figyelmet (S. P. HUNTINGTON 2006). A függetlenség kivívása után Észtország, Lettország és Litvánia 
geopolitikai szerepe hirtelen felértékelődött a „Nyugat” számára (nem véletlen a NATO-csatlako-
zás), amely – mint oly sokszor – itt is szembetalálta magát Oroszországgal. A nemzetközi aktuál-
politikai helyzet elfogadása ellenére néha úgy tűnik, az esetenként igen arrogáns moszkvai külpoliti-
ka továbbra is orosz érdekszférának tekinti a Baltikumot, így Lettországot is. Csak a rigai és moszk-
vai álláspontok közeledése hozhat enyhülést, ill. mindenki számára elfogadható, kompromisszumos 
megoldást.
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A REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK SZEREPE NYUGAT-
DUNÁNTÚL IDEGENFORGALMÁBAN

PINTÉR ÁKOS

1. BEVEZETÉS

Magyarország kis területe ellenére bővelkedik látnivalókban, idegenforgalmi értékekben. An-
nak ellenére, hogy számos országgal turistaforgalmát tekintve nem veheti fel a versenyt hazánk, 
mégis jelentős fogadó országnak számít a nemzetközi turizmus szempontjából. A 2007-es eszten-
dőben Magyarország határait 42,4 millió külföldi látogató lépte át, kereskedelmi szálláshelyeinken 
pedig 3,4 millió külföldi töltött el legalább egy vendégéjszakát (KSH, 2007). Ez a viszonylag magas 
vendégszám több tényező kedvező hatásának köszönhető. 

Magyarország természeti  adottságai  az idegenforgalom tekintetében jónak mondhatóak.  Az 
ország éghajlata kedvez a vízparti szezonális üdülő idegenforgalomnak, a változatos domborzat al-
kalmas kirándulásra, a felszín alatti vizek kiaknázására pedig az utóbbi időben jelentős változáson 
átesett egészségturizmusunk épül rá. Érdekesség, hogy 2007-ben a 20,1 milliós összes vendégéjsza-
ka szám 13,6%-át (2,7 millió) a gyógyszállodákban éjszakázó vendégek tették ki (KSH, 2007). Emel-
lett Magyarország változatos történelmének fennmaradt egyházi és világi műemlékei szintén érdeke-
sek lehetnek a hazánkba látogató turisták számára, illetve kiemelendő a gasztronómia is. Természeti 
értékeink közül nemzeti parkjaink, tájvédelmi körzeteink, és fokozottan védett tájaink teszik egyedi 
desztinációvá hazánkat.

A turizmus kiemelten fontos tényezője a közlekedés, így úgy érzem a közlekedésföldrajzi as-
pektusok vizsgálata mindenképpen izgalmas és naprakész kutatási témát adhatnak a modern geo-
gráfia számára. Tanulmányomban a turizmus és a légi közlekedés lehetséges kapcsolatait kívánom 
vizsgálni Magyarország, illetve régiós szinten a Nyugat-Dunántúli Régió példáján. 
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2. A LÉGI KÖZLEKEDÉS SZEREPE AZ IDEGENFORGALOMBAN

Az idegenforgalom több színtéren bonyolódik le. A közlekedési ágazatokat vizsgálva a be- és 
kiutazó turizmusnál egyaránt számos jelentős tényezőt kell figyelembe venni. Különösen fontosnak 
tűnik az idő szerepe napjainkban. Úgy gondolom, a gazdaság különböző szektoraiban tevékenykedő 
emberek szabad idejükben szeretnének a lehető leghosszabb időt értelmesen eltölteni egy utazás so-
rán. Így az utazási idő lecsökkentése fontos szempont. 

A leggyorsabb közlekedési ágazat a repülés. Középhosszú – itt a 400-500 km-es távolságokra 
gondolok – utazások esetében a jól kiépített közút, vagy vasút komoly versenytársa a repülésnek, hi-
szen az ekkora távolságokra történő repülőút teljes ideje a repülőtéri várakozások miatt nem sokkal 
rövidebb. Hosszabb utazások során azonban – már 500-1000 km-től – a turizmusban a repülés egy-
értelműen a vezető közlekedési  ág,  különösen,  ha  interkontinentális  távolságokról  beszélünk.  A 
2007-ben hazánkba látogató külföldiek (42,4 millió fő) 72%-a (30,52 millió fő) a szomszédos orszá-
gokból érkezett. Így nem véletlen, hogy a legtöbben közúton léptek be Magyarországra – 38,4 mil-
lió, 90,5% – azonban a légi úton érkezők száma évről évre növekszik, 2007-ben 2,2 millió, azaz 
5,3% volt (KSH, 2007). 

Azok az országok, melyek jól kiépített regionális repülőterekkel rendelkeznek, előnyben van-
nak azokkal szemben, melyeknél esetlegesen csupán a főváros közelíthető meg légi úton. Sajnálatos 
módon Magyarország azon európai államok sorába tartozik, melyek kevés jól működő regionális re-
pülőtérrel rendelkeznek. Ha rangsort állítanánk az Európai Unión belül, országunk a regionális re-
pülést tekintve a lista hátsó részében állna. Ma már általános elvárás az unión belül, hogy 200 km-
ként legalább egy regionális repülőtér működjön (ERDŐSI F. 2000).

Magyarországon jelenleg 73 repülőtér, illetve fel- és leszállóhely található. Az 1. és 2. ábra Ma-
gyarország repülőtereinek földrajzi, regionális eloszlását szemlélteti.
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1. ábra: Magyarország repülőterei

Forrás: Maracskó Média, Internet: www.hungaryairport.hu 

2. ábra: Magyarország repülőterei régiónként 
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A repülőtereket méretük,  jellemzőik alapján különféle  kategóriákba sorolják.  A beosztást  a 
kördiagram szemlélteti (3. ábra).

Nyilvánvaló, hogy a reptereknek csak kis százaléka lehet alkalmas nemzetközi légi forgalom le-
bonyolítására. Többek között a szilárd burkolat, valamint pályafény, utas biztonság, légi irányítás 
alapvető feltétel. A felsorolt kritériumoknak csak néhány repülőtér felel meg Magyarországon. Ez 
azonban nem probléma az ország kis területe miatt. Egy esetleges magasabb gazdasági fejlettség 
sem garantálná sok regionális repülőtér racionális működtetését. A magyarországi repülőterek fel-
adata nem az egymással versengés, hanem az egymás kisegítése a különböző profilú légikikötők ese-
tén. Minden repülőtérnek meg kell találnia a megfelelő helyet a légikikötők rendszerében. Az álta-
lam meglátogatott 10 Nyugat-Dunántúli repülőteret elemezve úgy gondolom, hogy azok jobbára si-
keresen illeszkednek környékük gazdasági életébe. Példaként a Győrszentiván-Bőnyi repülőtér leg-
inkább a repülőgép javító műhelyéről, valamint mezőgazdasági permetező funkciójáról ismert. Ez-
zel ellentétben Fertőszentmiklóson a reklám- és sportcélú repülések, légi-taxi szerepe jelentős, vagy 
az autós gyorsasági versenyek rendezése is említhető köszönhetően jó minőségű aszfalt burkolatá-
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3. ábra: Magyarország repülőtereinek minősítése

Forrás: Maracskó Média, Internet: www.hungaryairport.hu 
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nak. Megint más példát tekintve, Tokorcs repülőtere sétarepülő funkciójával a helyi turizmust szol-
gálja, hiszen a fűborítású reptér mellé szálláshelyek épültek, étteremmel, sportolási lehetőségekkel. 
Itt a repülőtér komplexen szolgálja a környék idegenforgalmát.

Ezek után érdemes megvizsgálni jelentősebb repülőtereink létszámadatait, utasforgalmát. Az 
ország legforgalmasabb repülőtere, Budapest–Ferihegy után idegenforgalmi szempontból Sármellék 
és Debrecen regionális repülőterek következnek utaslétszámokat tekintve. A 4. ábráról megfigyelhe-
tő, hogy előbbi utaslétszámai az utóbbi néhány év sikeres fejlesztéseinek következtében jócskán 
megelőzik az utóbbit. 

A fejlesztésre érdemes repülőterek tárgyalásánál feltétlenül utalnék TIBOLDI T.: A regionális 
repülőterek fejlesztési kilátásai a régiók nélküli Magyarországon - című, nemrég megjelent cikkére, 
melyben a szerző a NUTS 2-es régióinkban megvizsgált 8 fejlesztésre esetleg érdemes repülőteret 
osztályoz különböző szempontokból adott pontrendszer – külföldi érdekeltségű vállalkozások, net-
tó átlagkereset, lakosságszám, kereskedelmi szálláshelyadatok, politikai támogatás, háztartások uta-
zási hajlandósága a régiókban – alapján. Az adatok elemzése során a legtöbb pontot Győr-Pér kap-
ta, melynek további fejlesztése egyértelműen indokolt a jövőben, Sármellék és Veszprém-Szentki-
rályszabadja következik ezután holtversenyben a fejlesztésre javasolt légikikötők közül. A negyedik 
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4. ábra: Sármellék és Debrecen repülőterének utasforgalma
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Pécs-Pogány esetleges fejlesztése indokolt  lehet a jövőben.  Azonban a további két reptér,  az 5. 
Debrecen és a 6. Szeged további fejlesztése nem javasolt, ott inkább a határokon túli regionális köz-
pontokkal való együttműködésben látja a szerző a megoldást, végül Nyíregyháza és Miskolc repülő-
terei azt bizonyítják, e repterek jövőbeni fejlesztése nem indokolt. (TIBOLDI T. 2008) 

3. A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ LÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK 
KOMPLEX ELEMZÉSE 

Magyarország beutazó turizmusát tekintve az elvégzett statisztikai adatok elemzéséből egyér-
telműen kiderül, hogy Budapest és tágabb értelemben a Közép-Magyarországi NUTS 2-es régió el-
ső helye szembetűnő. A főváros idegenforgalmon belüli súlyát jelzi, hogy 100 turista forintból 70-et 
Budapesten költenek el a turisták (RÓNA I. 2009). Az ország régióinak kereskedelmi szálláshely ada-
tait szemlélteti az 5. ábra.
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5. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma
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Az ábrát tanulmányozva jól látható, hogy a vendégek megoszlását – mind a külföldiek, mind 
az összes vendégszámot tekintve – második helyen a Nyugat-Dunántúli régió található a rangsor-
ban, a 2006-as esztendőben például közel 1,2 millió fővel. Ebben a magas vendégszámban termé-
szetesen a régióhoz tartozó balatoni partszakasz vendégfogadásra alkalmas megannyi szálláshelye is 
meglátszik a térség gyógyfürdőivel együtt. A patinás régi szálláshelyek mellett a térségben rendkívül 
sok, modern szálloda, panzió épült. A szezonális idegenforgalmat lebonyolító Balaton mellett fon-
tos szerep jut a gyógyvizekre épült, egész évben jól kihasznált szállodáknak, s a napjainkban oly je-
lentős wellness- és konferencia hotelek növekvő számának. (A Balaton esetében jelenleg a hazai 
üdülővendégek részaránya 70% körüli, a többi 30%-ot a külföldi vendégek teszik ki – RÓNA I. 
2009). Ha az eddig említetteket kiegészítjük azzal, hogy a szomszédos Ausztria és Szlovénia közel-
sége is fontos szempont – Ausztriából jelentős a térségbe érkező, az éjszakát nem itt töltő kirándu-
lók száma, akik a különféle egészségmegőrző kezelésekre érkeznek, vagy csupán vásárlásra, anyagi 
indokkal. A Nyugat-Dunántúli régiót vizsgálva, az EU-27 GDP átlagának körülbelül 70%-ával ren-
delkezik, Magyarországon csupán Közép-Magyarország előzi meg e téren (102%). Úgy gondolom, 
nem véletlen a Nyugat-Dunántúli régió második helye a gazdasági mutatók alapján. Érdemes átta-
nulmányozni Magyarország régióit egy gazdasági fejlettségi mutató, a GDP/fő értékek szempontjá-
ból (6. ábra).

Véleményem szerint a Nyugat-Dunántúli régiónak figyelnie kell idegenforgalmának alakulásá-
ra, fejlesztésére. Ehhez a közlekedés ágainak további javítása elengedhetetlen. 
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A légi közlekedést tekintve 10 működő repülőtér található a régióban. Szilárd burkolattal kö-
zülük három rendelkezik:

• A közel 1000 méteres aszfaltos kifutópályával rendelkező, 1996-ban épült modern Fer-
tőszentmiklósi repülőtérnek osztrák tulajdonosa van. A 90%-ban külföldiek által hasz-
nált repülőtér kedvező infrastruktúrájú területen fekszik. Légi fotózás, reklámrepülés, pi-
lótaképzés, légi taxizás alkotja a fő profilját. 

• Győr-Pér regionális repülőterének fő mozgatórugója a kereskedelem, az AUDI autógyár 
használja elsősorban. Az 1450 méteres modern aszfalt kifutópályával rendelkező repülő-
térről a folyamatos kereskedelmi használat mellett nyaranta Charter-járatok közlekednek 
az Adriai-tengerre. A jövőben a reptér további fejlesztése várható a lakosság növekvő re-
pülési igényeinek köszönhetően. Ez azonban nagymértékben függ attól a ténytől, hogy 
sikerül-e a repülőtér értékesítése (amely tervbe van véve) a jelenlegi tulajdonos önkor-
mányzatok által.
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6. ábra: Magyarország régióinak gazdasági fejlettsége a GDP/fő (HUF) alapján
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• Idegenforgalmi szempontból a régió egyértelműen legjelentősebb repülőtere a Sármellék 
és Zalavár települések között található FlyBalaton repülőtér. Az 1953-ban épített kato-
nai repülőtér 1991-óta működik a polgári repülést szolgálva. A 2500 méter hosszú, jó mi-
nőségű bazalt-beton kifutópálya szélessége 60 méter. A reptér 150-200 fős utasszállító 
repülőgépek fogadására kiválóan alkalmas. Mint minden nemzetközi regionális repülőtér-
nek, a FlyBalatonnak a működtetése is komoly anyagi ráfordítást igényel. A regionális re-
pülőterek – melyek az elérhetőség új minőségét jelentik a régiók számára (ERDŐSI F. 
2000) – üzleti vállalkozásként funkcionálnak. Az esetleges állami támogatás mellett szük-
séges a helyi vállalkozások, idegenforgalmi szálláshelyek, önkormányzatok anyagi hozzá-
járulása, nélkülük a működtetés esélytelen. A FlyBalaton repülőtér utaslétszámainak ala-
kulását a 7. ábra jól szemlélteti. 
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Láthatóan a repülőtér működése során 1991-2005 között lassú fejlődés mutatkozott csupán. 
Ennek oka elsősorban az volt, hogy pályafény és modern légi irányító berendezések hiányában csak 
nappal és jó látási viszonyok mellett volt lehetséges repülni. Emellett hiányoztak azok a külföldi be-
fektetők, akik a repülőtér használatából megfelelő haszonra tehetnek szert. Köztudottan, a regioná-
lis repülőterek működtetéséből származó haszon csak évek múltán realizálódik. 

A kedvező változás ezután következett be a repülőtér életében. A repülőteret 2005 januárjától 
az ír-magyar Cape Clear Aviation Repülőtér Üzemeltető és Fejlesztési Társaság működteti. Az új 
üzemeltető azonnal hozzálátott a szükséges fejlesztési munkálatokhoz. Új, modern terminál, parko-
ló, vendéglátó egységek épültek, kiegészülve utazási irodával, bankjegy automatákkal, transzferszol-
gáltatásokkal. Az eddig működő, s Sármellékre járatokat hozó légitársaságok mellett új jelent meg: a 
RYANAIR „fapados” légitársaság. Az új járatok közül a Sármellékről London-Stanstedre és Frank-
furt-Hahnra közlekedő járatok utaslétszáma volt kiemelkedő. Az említett desztinációk mellett fon-
tos  még Düsseldorf,  Berlin,  Hamburg,  Köln,  Zürich,  Amsterdam repülőtereivel  való  kapcsolat 
megemlítése utasforgalom szempontjából, a teljesség igénye nélkül. Áttanulmányozva az ábrát a fej-
lődés szignifikáns különbséget mutat a korábbi esztendők utaslétszámait tekintve.
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7. ábra: A FlyBalaton repülőtér utasforgalma
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Az utaslétszámok további növelése mellett a jövőbeni tervek között szerepel a térségben szó-
rakoztató központ, szálloda, CARGO bázis létesítése is. A repülőtér nagy előnye a jó közúti megkö-
zelítése. A repülőtérnek közvetlen csatlakozása van a közelben haladó M7-es autópályához. Negatí-
vum a vasúti közvetlen elérhetőség hiánya. 

A repülőtér üzemeltetője a magas költségek – főleg a légi irányítás és az utas biztonsági rend-
szer működtetésének díjai – fedezéséhez 2007-ben, 2008-ban is marketingszerződéseket kötött az 
idegenforgalmi térség nagyobb fogadó településeinek jelentősebb kereskedelmi szálláshelyeivel; na-
gyobb hévízi, keszthelyi, zalakarosi, kehidai, tapolcai hotelekkel. Érdekes, hogy csak a Lufthansa cég 
évente háromezer olyan vendéget hoz német városokból, akik üdülésre, gyógykezelésre érkeznek 
Hévízre, s ötvenezer éjszakát töltenek el a településen (LUKÁCS F. 2009). S mivel a gyógykezelésre 
érkező turisták zöme az idősebb korosztályok lakosaiból kerül ki, ők a hosszú utat szívesebben te-
szik meg a gyorsabb és kényelmesebb repülőgép segítségével, mintha autóbusszal, egy egész napon 
át, vagy esetleg transzferszállás következtében megnőtt költségekkel, fáradtan érnék el úti céljukat. 

Természetesen az önkormányzatok támogatása is nélkülözhetetlen, így többek között Hévíz, 
Keszthely, Zalakaros, Nagykanizsa, Balatongyörök is szerepet vállalt a költségek fedezésében. 

A térség egyéb kedvező adottságai mellett a FlyBalaton repülőtér megléte és működése is sze-
repet játszott abban, hogy Sávoly település határában megindulhatott a Balatonring építése, melyet 
egy spanyol nagyvállalat kivitelez. A versenypályán a jövőben többek között nemzetközi motorver-
senyek (MOTO GP) rendezése is a program részét képezi, melyre külföldről igen jelentős nézőse-
reg várható (A legutóbbi hírek szerint ez utóbbi program 2009-ben nem kerül megrendezésre). A 
versenyekre érkező turisták számának alakulását egy a térségben jól működő regionális repülőtér 
megléte igen komolyan befolyásolja. 

4. KÖVETKEZTETÉSEK

Úgy gondolom, hogy a régió rendelkezik azokkal a potenciálokkal, melyek következtében egy 
regionális repülőtér optimális működtetése a jövőben is megoldható. A jelenlegi kedvezőtlen nem-
zetközi gazdasági helyzet nemcsak a családok anyagi helyzetében, hanem a repülőterek, repülőjára-
tok működtetésében is komoly nehézségeket okoz. Valószínűsíthető azonban, hogy a turisták zöme 
inkább a második és harmadik utazásról, városlátogatásról mond le, mint a nyári vízparti üdülésről 
és gyógykezelésről, ezért a térség idegenforgalma talán nem csökken majd drasztikusan a jövőben 
sem. Amennyiben a külföldi küldő városokat vizsgáljuk, a nehéz gazdasági helyzet a Nyugat-Du-
nántúli régió, s a Balaton üdülőkörzet számára akár pozitív is lehet, hiszen valószínűleg a távolabbi 
desztinációk helyett a közelebbi helyeket keresik majd fel a turisták. 

11



Pintér Ákos: A regionális repülőterek szerepe Nyugat-Dunántúl idegenforgalmában 
Modern Geográfia, 2009. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/kozlekedesfoldrajz/pinter_akos_2009_2.pdf

Véleményem szerint a FlyBalaton repülőtér jövőbeni működtetése jócskán túlmutat közvetlen 
környékének idegenforgalmi szerepén, s megtartása nem csupán a Nyugat-Dunántúli régiónak, ha-
nem az egész országnak közös érdeke.
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A VÁLLALKOZÁSOK TERÜLETI JELLEGZETESSÉGEI A BAJAI 
KISTÉRSÉGBEN

SZENORADSZKI ENDRE

1. BEVEZETÉS

A tömeges és tartós munkanélküliség, mint területi válság különösen súlyosan érinti a centru-
moktól távol lévő, határ menti térségeket (BALCSÓK I. 2005). A határmenti kistérségek gazdaságának 
periférikus jellege erősödött. Vizsgálatomban a Bajai kistérség vállalkozásainak területi és strukturá-
lis változásait tanulmányoztam. Fontosnak tartottam annak feltárását, hogy milyen tényezők létez-
nek a vállalkozások és a foglalkoztatók körében. 

2. A KUTATÁS MÓDSZEREI

A kistérségi munkaerő-piaci kutatás egyik problémája az adatgyűjtés. Ennek egyik oka, hogy 
egyáltalán nem, vagy csak nehezen szerezhetőek be a szükséges adatok a KSH-tól, és más intézmé-
nyektől. A vizsgálathoz szükséges adatbázis összeállítása alapvetően két forrásból történt. Egyrészt 
a már meglévő adatbázisokból, másrészt magam gyűjtöttem adatokat. 

A KSH és a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (továbbiakban FSZH) településsoros adatait 
válogattam, rendszereztem, táblázatokba foglaltam. A települési szintű adatokat egyenként telepü-
léshatáros térképen ábrázoltam. A 2001-es népszámlálásból a demográfia, foglalkoztatottság, mun-
kanélküliség. alapadatait használtam fel. Egyéb adatok kerültek feldolgozásra a TeIR 2007-es és a T-
STAR 2007-es adatbázisából, az interjúkból, a munkanélküliségi és foglalkoztatottsági adatokat az 
ÁFSZ KMSR-ből (Kistérségi Munkanélküliség Statisztikai Rendszere) válogattam. 
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3. EREDMÉNYEK

3.1. A Bajai kistérség a periférián

 A Bajai kistérség jellemző módon hordozza a periféria összes jegyeit. A Dél-alföldi régió, a 
Dél-dunántúli régió, Bács-Kiskun, Tolna és Baranya megye határán helyezkedik el, egyetlen termé-
szetes határa a Duna, amely a kistérség nyugati oldalán húzódik. Déli határa a magyar - szerb or-
szághatár). Az általam vizsgált kistérség az ország olyan periféria-területeinek egyike, ahol a munka-
nélküliség, mint társadalmi, gazdasági és területi probléma állandósult része a munkaügyi gazdálko-
dásnak. 

A 2004-es csatlakozás után a schengeni határ egy része keletre és délre tolódott. Tóth József 
szavaival e körzetekben a határ olyan falat jelent, ami elvágva a kívánt átjárhatóságot, megcsonkítva 
– távolítva – határmenti hagyományos térségeket. A Bajai kistérség az eddigi multiperiférikus hely-
zetéből a csatlakozás után, véleményem szerint  „szupermultiperiériává” vált.  Ez a periférikusság 
vélhetően átmeneti, mivel Szerbia EU-s csatlakozása nem hogy megszüntetheti ezt az állapotot, ha-
nem új távlatokat nyithat térség a gazdaság élénkülésében. 

A Bajai kistérség a Bács-Kiskun megye tíz kistérségének egyike. Területe 1191 km2, a második 
legnagyobb a megyében, s ugyanez a sorrendi pozíciója népessége számát tekintve (76 979 lélek)
(Népszámlálás 2001) (1. ábra). Településeinek száma 20, amelyből egy város és 19 község. Terület-
fejlesztési szempontból kedvezményezett települések száma (7/2003. Korm. rendelet szerint) 4, tár-
sadalmi-gazdasági  szempontból  elmaradott  település:  4,  országos  átlagot  jelentősen  meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott település 3, leghátrányosabb kistérséghez nem tartozó leghátrányosabb 
helyzetű település 3.
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Baja fontos  közlekedési  csomópont,  hiszen itt  található a  Dél-Alföld  egyetlen Duna-hídja, 
amely utat nyit Dunántúl felé. Az 55. sz. főút Szegeddel, az 51. és 54. sz. főút pedig a fővárossal és 
a megyeszékhellyel teremt összeköttetést. A kistérség falvainak közel fele azonban csak alsóbbrendű 
utakon – nemegyszer kerülővel – közelíthető meg. Térkapcsolatok szempontjából Baja, mint pozí-
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1. ábra. A Bajai kistérség települései

Forrás: MEH
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cióját javító középváros ma már nemcsak kereskedelmi, hanem felsőoktatási és ipari központ is. 
Térszerkezeti helyzete kedvező, középponti fekvésének köszönhetően – Dunafalvát kivéve – a kis-
térség valamennyi településéről viszonylag könnyen megközelíthető.

A Bajai kistérség 20 települése jellemzően 2-3 ezres lélekszámú, a 3500-as lélekszámot csupán 
Sükösd és Vaskút haladja meg, Bácsszentgyörgy és Érsekhalma népessége ugyanakkor az ezer főt 
sem éri el. Ebből a sorból Baja város emelkedik ki 38 ezres lakosságával. Nagy a hasonlóság a társa-
dalmi viszonyokban, a több nemzetiségű – magyar, székely, német, bunyevác, szerb lakosság múlt 
századi történelmében, vallási, kulturális hagyományaiban. E tipikusan „vidéki térség” átlagos nép-
sűrűsége 37 fő/km2, lakossága elöregedő és jellemző az elvándorlás. A vidék négy települése köz-
vetlen határ menti, egyikük a megye legkisebb lélekszámú (207 fő) községe, egyben zsáktelepülés is. 
A hátsági területekre települt községek a jellegzetesen nagy területen fekvő, szabályos rendben tele-
pült alföldi településképet mutatják (széles utcák, nagy területű építési telkek, gazdálkodásra is alkal-
mas kertek, stb.) 

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság az erre épült feldolgozóipar, jelentősek a szállítá-
si-forgalmi és a tercier-kvaterner funkciók is. Térségi jelentőségű területrendezési feladatot elsősor-
ban a logisztikai jellegű fejlesztések jelentenek (kikötő, vasút, közút kapcsolata, raktárbázis, stb.). 
Hercegszántó, Nagybaracska, Dávod, Dunafalva mellett Baja is csatlakozott a mohácsi vállalkozási 
övezethez, mely az euro-régiós fejlesztésekbe való bekapcsolódás lehetőségét nyújtja (MTA RKK 
Alföldi Tudományos Intézete és a VÁTI Kht. 1998).

3.2. Baja gazdasági súlyának változásai 

Baja már a 15. században mezőváros, már ebben a korai időszakban megalakultak céhei. A hó-
doltság után, a térség jórészt puszta volt, 1699-ban, a már lakott 47 Bács megyei községben 298 ipa-
ros élt, ebből 199 Baján (Zomborban 31, Újvidéken 13), ami városunk jelentőségére utal a korabeli 
munkamegosztásban. A 18. század vége, a 19. század első kétharmada – a dunai gőzhajózás követ-
keztében -  a  bajai  kereskedelem fénykora (RAPCSÁNYI J. 1934).  A délvidéki  gabonakereskedelem 
centruma lett a város, ahol szinte minden megyebeli, sőt számos távolabbi településnek külön raktá-
ra üzemelt. Az 1802-ben befejezett és hajózhatóvá tett Ferenc-csatorna tovább erősítette Baja pozí-
cióit. Egyre több városi szerepkört betölteni képes piacközpont lett belőle. Baján 1890 táján össze-
sen 1117 vállalkozás (beleértve a kismestereket is) működött, közöttük egy 25 fős gazdasági gép-
gyár, egy 27 fős szeszgyár és egy 21 fős szálloda. Szabadkán már 2670, Újvidéken 1484, Zomborban 
1293 vállalkozás működött, Baja tehát a 19. század közepéhez hasonlítva helyzetét, veszített súlyá-
ból. Hanyatlása a XIX. századi vasútépítések következtében kezdődött. Az újonnan épülő vasúti fő-
vonalak elkerülték a várost és a térséget. 1879-ben a vasút építéséért eljáró kalocsai, bajai, zombori, 
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apatini küldöttek és az 1883.évi – közlekedési miniszterhez benyújtott - kérvény kudarcot vallott, 
így a fővonal Budapest – Szabadka között épült meg, amelyet 1885-ben át is adtak a forgalomnak 
(RAPCSÁNYI J.1934).  Tíz évvel  később,  1895-ben épült  meg a Baja-Zombor-Újvidék szárnyvonal, 
amely nem tudta visszaadni Bajának az időközben fővonalak mentén kiépülő gazdasági központok 
által elhódított szerepet. Trianon számos piaci kapcsolatot elvágott, forgalmas utakat tett zsákutcá-
vá, de a jelentős létszámú iparos, kereskedő és értelmiségi rétegek nem adták fel, s a város hamaro-
san stabilizálta piacközponti és intézményi centrum szerepét. 

A II. világháború utáni szocialista rendszer a jugoszláv határ menti területeket jóformán erőd-
dé  tette.  Titó  (a  „láncos  kutya”)  elszigetelése  úgyszólván  a  lövészárokrendszerrel  volt  egyenlő. 
Ahogy a vasmű nem Mohácson, hanem Dunaújvárosban létesült, úgy más beruházások is elkerülték 
a határzónát, s így elmaradtak az infrastrukturális fejlesztések. Az 1960-as évek közepétől gépipari 
beruházásokra is sor került, az 1970-80-as években a száznegyvenezer kistermelő zömét már terme-
lési rendszerek integrálták. Az 1970-80-as években több ezer ipari munkahely létesült Baján, ezek az 
üzemek jórészt budapesti vállalatok leányvállalatai voltak. A 70-80-as évek legnagyobb foglalkozta-
tói: Finomposztó Vállalat 2000-2200 fővel, Kismotor és Gépgyár 1500 fő fölötti foglalkoztatottal, 
Bácshús Vállalat 1200-1300 fővel, a Ganz bajai üzeme 1100-1200 fővel, a BÉFA 500-600 fővel, a 
NETT  Konfekció  Gyár  700-800  fővel,  a  Hűtőház  400-500  fővel,  az  EVIG  300-400  fővel,  a 
BLÉVISZ 700-800 fővel, a FOKA Hajógyár 350-400 fővel, Háziipari Szövetkezet 300-400 fővel, a 
Bácska Sütőipari Vállalat 300-400 fővel. Megemlítendő a Bajai Mezőgazdasági Kombinát, mint a 
térség legnagyobb mezőgazdasági üzeme, amely több ágazatában és telephelyén 2000-2200 főt, a 
Bács-Volán vállalat 200-250 főt, a Baja és Vidéke ÁFÉSZ 350 főt, a Bácskai Gabonaforgalmi Válla-
lat 200, a Gemenci Erdészet 400-500 főt foglalkoztatott. Jelentős volt a bajai foglalkoztatók köré-
ben a Magyar Néphadsereg, ahol kb. 5-600 hivatásos katona és 100-nál több polgári alkalmazott 
dolgozott. A kistérség községeinek legnagyobb foglalkoztatói a helyi termelőszövetkezetek voltak, 
amelyek melléküzemágaikban ipari bedolgozó tevékenységet is folytattak. Néhány településen talál-
kozhattunk  a  mezőgazdaságtól  eltérő  tevékenységgel  is.  Érsekhalmán és  Sükösdön működött  a 
Hosszúhegyi Mezőgazdasági Kombinát, Vaskúton működött a Bajai Mezőgazdasági Kombinát bo-
rászati üzeme, Sükösdön a kalocsai KAGE paprikafeldolgozó üzeme, Csátalján a Ganz egy kihelye-
zett üzemcsarnoka, Bácsbokodon a Tejüzem. Mátéházán Bácsbokodon, Csátalján és Garán a Bajai 
Mezőgazdasági Kombinát telephelyei működtek. A közigazgatásban, közoktatásban, egészségügyi 
és szociális ágazatban jelenős számú munkaerőt foglalkoztattak mind a kistérség településein, mind 
Baja városában. A Baján foglalkoztatottak jelentős része a településekből ingázott naponta, mivel a 
települési munkalehetőségek korlátozottak voltak. A bajai üzemek 1990. után felszámolásra kerültek 
vagy a privatizáció után jelentősen átalakultak. A magyarországi száz legnagyobb üzemből Baján és 
környékén volt található a Bácska Agráripari Rt., az Elektro-Computer Rt., a Bácsker, a Reáltransz 
Kft., a Bács-Volán Rt., a Baja és Vidéke ÁFÉSZ, a Bácskai Gabonaforgalmi Kft. Baján, a Rémi Ke-
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verő Kft., és a Hercegszántói Herz Kft. A Dél-Alföld tizenöt, a foglalkoztatottak számát tekintve 
legnagyobb vállalkozásából a harmadik a bajai Duna Kötöttárugyár (2003-ban megszűnt), és ötödik 
a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság az árbevételt tekintve, ugyanakkor az iparban nem volt az első ti-
zenötben bajai cég. A mezőgazdaságban viszont második a Gemenci Erdészet. Kezelésében 33 ezer 
hektár erdő és hetvenezer hektár vadászterület van. A gazdaság évente harmincezer köbméter fát 
értékesít,  fűrészüzeme működik Pörbölyön és Dávodon. A harminc kilométer hosszú fővonallal 
rendelkező gazdasági vasút zömmel a Duna és a Sió árterén halad, és évi hatvanezer látogatót utaz-
tat a remek tájon át, illetve kielégíti az erdészet és vadászat szállítási igényeit.

Azokon a településeken, ahol a II. világháború előtt is jelentősebb kisipar működött az álla-
mosítás után KTSZ-ekbe tömörültek a kisiparosok. A rendszerváltás után a KTSZ-eket jórészt fel-
számolták. Az ezredfordulóra a termelőszövetkezetek nagyobb része, ezzel együtt a legnagyobb te-
lepülési  foglalkoztatók  is  megszűntek,.  Kiemelendő  Nemesnádudvar,  ahol  a  nagyszámú  német 
nemzetiségű lakos közül sok iparos volt. A háború után az asztalos iparág volt a szövetkezet húzó-
ága. A kilencvenes évek elején néhány ügyes asztalos magánvállalkozásokat, alapított.(pl.:Schuma-
cher István, Délity József, stb.) Ennek a következménye, hogy a településen fa és bútorgyártással je-
lenleg több mint ötszázan foglalkoznak. Öt nagyobb magánvállalkozás van, ami a települési munka-
nélküliséget is minimális szinten tartja.

A térség igazi traumáját nem is a rendszerváltozást követő átalakulás okozta, hiszen ez a folya-
mat az egész országban nagyjából hasonlóan játszódott  le.  A kilencvenes évek autópálya építési 
koncepcióiban, és az azt követő hanyatlásban szinte megismétlődött egy 100 évvel korábbi gazda-
ságtörténeti esemény Bajával kapcsolatban. A fejlett európai gazdasági térségek elsősorban - mint 
leggyorsabb és legrugalmasabb szárazföldi közlekedési infrastruktúra – az ipari és kereskedelmi cso-
mópontokban, valamint az autópályák mentén jöttek létre.

A rendszerváltás utáni magyar közlekedés – ezzel együtt a gazdaság – fejlesztésében is első he-
lyet kapott az autópálya építés. A kilencvenes években megépült autópályák messze elkerülték a ba-
jai térséget és ezzel együtt a kilencvenes évek befektetései is. Várhatóan 2011 körül készül el az M6-
os autópálya Szekszárd-Pécs közötti szakasza, amely 15 km-es közelségbe hozza az autópályát Bajá-
hoz. 

1895-ben, mire 10 évvel később megépült a bajai vasúti szárnyvonal, már behozhatatlan előny-
re tettek szert a vasút menti térségek. Napjainkban mikor sokkal gyorsabb a fejlődés, mint 100 éve, 
az autópályához csatlakozás 15 éves késése behozhatatlan hátrányokhoz vezetett Baja és térsége 
gazdaságára nézve (2. ábra).
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A kistérség északi peremét érinti a – Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban jelenleg ter-
vezés alatt lévő, s a tervek szerint 2013-ig megépülő - M9 jelű gyorsforgalmi út (Sopron-Nagykani-
zsa-Szekszárd-Szeged), a transzeurópai kiegészítő elemeként, 2x2 sávos távlati kiépítésre tervezett 
nyomvonallal, mely a kelet - nyugat kapcsolatának javításához járul hozzá.

Az 1970-80-as években több ezer ipari munkahely létesült Baján. A 90-es évek első privatizáci-
ós hullámában a nagy bajai vállalatok közül a legtöbben megszűntek, ezek közé tartozott a Kismo-
tor és Gépgyár, az EVIG, a NETT konfekció gyár,  a FOKA Hajógyár, a Bajai  Mezőgazdasági 
Kombinát, a BLÉVISZ vállalat. A Finomposztó Vállalatot amerikai érdekeltségű cégcsoport mű-
ködtette tovább Duna Kötöttárugyár néven, kb. ezer fővel csökkentett létszámban, a Ganz bajai 
üzeme Ganz Ansaldo kft részeként, felére csökkentett létszámmal működött.  A Bácshús vállalat 
többször is gazdát cserélt, aminek következtében szintén feleződött a dolgozók létszáma. A hadse-
reg 1997-ben zárta be végleg a bajai laktanyákat megszüntetve ezzel közel 500 munkahelyet. A BÉ-
FA vállalat a kilencvenes évek végére megszűnt, a Bács-Volán Vállalat, a Baja és Vidéke ÁFÉSZ, a 
Gemenci Erdészet napjainkban is működnek, jóllehet lényegesen kisebb létszámot foglalkoztatva. 
A térség településeinek legnagyobb foglalkoztatói a helyi termelőszövetkezetek, előbb melléküzem-
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2. ábra. 2015-re tervezett gyorsforgalmi úthálózat Magyarországon

Forrás: GKM
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ágaikat, később fő tevékenységüket is sorra megszüntették, ezzel a legnagyobb települési foglalkoz-
tatók tűntek el. A legkevesebb alkalmazottat a közigazgatásból, közoktatásból, egészségügyi és szo-
ciális ágazatból bocsátották el, a települési önkormányzatok napjainkra a legnagyobb foglalkoztatók. 

A Baján foglalkoztatottak zöme naponta ingázott a kistérség településeiről, így a munkanélkü-
liek első és legnagyobb hulláma a közülük kerültek ki. Az interjúk során elhangzott például, hogy 
csak a Mezőgazdasági Kombinát 20-nál több saját autóbuszával szállította dolgozóit a települések-
ről működése fénykorában. Ennek a folyamatnak a következményeként 1993 nyarára több mint 
6000 fő munkanélkülit regisztrált a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Bajai Kirendeltsége. 

3.3. Gazdasági környezet 

 A Bajai kistérség általános gazdasági teljesítményét, a kistérségi jövedelmi viszonyok alakulását 
nem kezelhetjük elkülönítetten Bács-Kiskun megye, illetve a Dél-alföldi régió gazdaságának helyze-
tétől. A gazdasági folyamatok, problémák számos esetben megegyeznek, illetve többségében hason-
lóak a megyében, illetve a régióban zajló folyamatokkal. A helyzet romlása a 2001-es évre megállni 
látszott, azonban a negatív tendencia később ismét folytatódott. Bár a Központi Statisztikai Hivatal 
nem közöl kistérségi GDP adatot, a Váti Kht. által kezelt TeIR rendszer közelítőleg pontos becslést 
tartalmaz a GDP számítás alapját képező bruttó hozzáadott érték tekintetében, kizárólag a gazdál-
kodó szervezetek adatai alapján (a GDP számítása termelési oldalról a bruttó hozzáadott érték + 
termékadók – terméktámogatások – pénzközvetítés  ágazatokra fel nem osztott  szolgáltatási  díja 
alapján történik). A kistérségi szintű fejlettség e mutató alapján jól becsülhető, különösképpen az 
egyes kistérségekhez, illetve a magasabb szintű térségi adatokhoz viszonyítva. A Bajai kistérségben 
az alábbi adatok alapján az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték jóval a Bács-Kiskun megyei át-
lag alatt van, annak 72,6%-át éri el (1. táblázat).
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Ebből az a következtetés vonható le, az itt letelepült vállalatok kevésbé magas hozzáadott ér-
tékű termékeket állítanak elő. A szolgáltatásnyújtást is alacsonyabb hatékonyság jellemzi, akár a me-
gyei, akár a régió átlagát vizsgáljuk. Ez nagyrészt a mezőgazdaság túlsúlyával, a feldolgozóipar ke-
vésbé korszerű technológiájával, az innovatív tevékenységek alacsony jelenlétével magyarázható. 

Érdemes az egy főre jutó külföldi tőkebefektetéseket megemlíteni, ami a Dél-alföldi régión be-
lül jelentősen elmarad a régiós és a megyei átlagtól, az ezredforduló utáni időszakban pedig merede-
ken csökkenő tendenciát mutat (3. ábra).
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1. táblázat. 1 lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (2003)

Kistérség, megye, régió
1 lakosra jutó bruttó

hozzáadott érték, Ft/lakos
Bajai 127 082
Bácsalmási 107 069
Jánoshalmi 173 881
Kalocsai 133 981
Kecskeméti 257 629
Kiskőrösi 218 618
Kiskunfélegyházi 154 779
Kiskunhalasi 101 879
Kiskunmajsai 82 500
Kunszentmiklósi 70 652
Bács-Kiskun megye 175 038
Dél-alföldi régió 192 159

Forrás: Váti Kht., TeIR alapján



Szenoradszki Endre: A vállalkozások területi jellegzetességei a Bajai kistérségben 
Modern Geográfia, 2009. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/munkaeropiac/szenoradszki_endre_2009_2.pdf

A gazdasági szerkezet vizsgálatához szorosan kapcsolódik a foglalkoztatottak ágazatok szerinti 
megoszlása. A foglalkoztatottak számát tekintve a 2001. évi KSH adatok alapján a kistérségben a 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya elérte az országos átlag(5,5%) kétszeresét (11%), ugyan-
akkor összehasonlítva Bács-Kiskun megye más kistérségeivel a Bajai kistérség értéke nem kiugró. A 
teljes Dél-alföldi régióhoz hasonlóan a kistérségben is az országos átlaghoz viszonyítva nagyobb a 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak részaránya, és kisebb a szolgáltatási szektorban foglalkoztatot-
také.(2. Táblázat)
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3. ábra. Egy főre jutó befektetett külföldi tőke (ezer Ft)

Forrás: APEH, KSH

2. táblázat. A foglalkoztatottak gazdasági ág szerinti megoszlása (2001)

Mezőgazdaság Ipar és építőipar Szolgáltatások

foglalkoztatottak az összes foglalkoztatott %-ában
Bajai 11,0 32,5 56,5
Bács-Kiskun megye 13,7 32,4 53,9
Dél-alföldi régió 12,5 31,6 55,9
Magyarország 5,5 32,9 61,6

Forrás: KSH, 2001.
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A több mint egy évtized változása jelentősen átformálta a kistérség foglalkoztatottsági mutató-
it. 33,6%-kal csökkent a foglalkoztatottság, a legfejlettebb településen, Baján is csökkent közel 12%-
ot. A települések többségében 50% fölötti volt a foglalkoztatottság visszaesése. Ezzel együtt jelen-
tősen csökkent a mobilitás, a napi ingázás. A nagy foglalkoztatók térségi dekoncentrációja után, egy 
Baja irányába mutató új foglalkoztatói koncentráció figyelhető meg az ezredforduló után. 

 3.4. A vállalkozások és a területi foglalkoztatás főbb jellegzetességei

Egy térség munkanélküliségének fontos tényezője a vállalkozói aktivitás léte, vagy hiánya. A 
vállalkozások számbavételekor a legfontosabb a működő vállalkozások száma, illetve – az összeha-
sonlíthatóság érdekében – még inkább annak a lakosságszámhoz viszonyított aránya, valamint a vál-
lalkozási szerkezet vizsgálatához a vállalkozások által foglalkoztatottak létszáma (4. ábra).

Az 5679 működő vállalkozásból 2189 a társas vállalkozások száma, közülük az 1225 bt., a 772 
kft., a 17 rt. és a 21 mezőgazdasági szövetkezet emelhető ki. A bajai kistérség társas vállalkozásainak 
gazdasági forma szerinti megoszlásában egyedül a betéti társaságok aránya haladja meg a megyei át-
lagot (22,3%-kal), míg a korlátolt felelősségű társaságoké 12,2%-kal, a részvénytársaságoké 7,4%-
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4. ábra. A működő vállalkozások jellemzői

Forrás: KSH, 2006.
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kal, a mezőgazdasági szövetkezeteké 4,1%-kal elmarad attól. A mezőgazdasági szövetkezetek aránya 
jelentősen, több mint 65%-kal, a betéti társaságoké 3,8%-kal magasabb az országos átlagnál, míg a 
korlátolt felelősségű és részvénytársaságok aránya 24, illetve 36%-kal alacsonyabb annál.

 A működő vállalkozások létszám-kategória szerint azok több mint 60%-a, (3422) a 0, vagy is-
meretlen számú alkalmazottat foglalkoztat, további 36%-a (2055) 1-9 főnek ad munkát (5. ábra).

A kistérségben ezeken kívül 156 kis-, 41 közepes- és 5 nagyvállalat volt található. Az összes 
működő vállalkozásból az 1-9 fős mikro-vállalkozások aránya több mint 6%-kal meghaladta a me-
gyei átlagot. A térségben 3490 egyéni vállalkozás működött ekkor, ezer főre vetítve 44,61, amely 1-
gyel elmarad az országos átlagtól, így ezzel 55. az országos, és 5. a megyei rangsorban. A működő 
társas vállalkozások száma 2001-ben 2189 volt, ezer főre 27,98 jut, amellyel kedvezőbb pozícióba 
került mind az országos (35.), mind a megyei (2.) rangsorban. A kistérségben a vállalkozások közel 
31%-a a kereskedelem, javítás területén működött. Ezer lakosra 22,34 e nemzetgazdasági ágban te-
vékenykedő vállalkozás jut, amely az országos átlagérték 115%-a volt (6. ábra).

A térségben a mindössze 424 gazdasági szervezetet tömörítő mezőgazdasági szektor a másik 
olyan nemzetgazdasági ág, ahol a vállalkozássűrűség (5,42) az országos átlagot 47%-kal meghaladja. 
A vállalkozások jellege alapján a harmadik legnagyobb ágazat az ipar, ezer lakosra 8 ipari vállalkozás 
jut, mely alig több, mint 2%-kal marad el a hazai átlagtól. Negyedik az építőipar, ahol a vállalkozás-
sűrűségi mutató 5,64, az országos átlag 79,2%-a. A legkevesebb vállalkozást tömörítő szektor a szál-
lítás, raktározás, távközlés, posta (275). A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágak 
(257), ezer lakosra jutó értéke 3,52; ill. 3,29; mely mindkét szektor esetében a magyarországi átlag 
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5. ábra. A működő vállalkozások megoszlása létszám-kategóriák szerint

Forrás: KSH 2006.
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80%-át adja. A második legtöbb vállalkozást (1179) tömörítő nemzetgazdasági ág, az ingatlanügyle-
tek, gazdasági szolgáltatások,  vállalkozássűrűségi mutatója 15,07; ami az átlagérték 63%-át közelíti 
(3.táblázat). 

A táblázatból látható, hogy a Bajai kistérségben működő vállalkozások 1000 lakosra jutó szá-
ma a megyei, valamint a regionális átlagértéktől nem mutat szignifikáns eltérést. Ugyanakkor a vál-
lalkozások számában 2000. évről 2004-re a kistérségi értékben 5%-os mértékű csökkenés tapasztal-
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6. ábra. A vizsgált működő vállalkozások gazdasági forma szerint

Forrás: KSH, 2006.

3. táblázat. Működő vállalkozások egyes adatai 2001. és 2004-ben.
Működő 

vállalkozá-
sok 2001 

(db)

Népesség 2001 
(fő)

1000 lakosra 
jutó működő 
vállalkozás 

2001

Működő 
vállalkozá-
sok 2004 

(db)

Népesség 
2004 (fő)

1000 lakosra ju-
tó működő vál-
lalkozás 2004

Bajai kistérség 5 679 75 759 74,96 5 591 76 545 73,04
Bács-Kiskun 
megye 38 697 547 954 70,62 39 958 541 584 73,78
Dél-Alföld 97 361 1 380 387 70,53 99 216 1 360 214 72,94
Magyarország 840 261 10 200 298 82,38 871 595 10 116 742 86,15

Forrás: KSH célzott adatszolgáltatás alapján
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ható (ezen belül az egyéni vállalkozások száma 10%-kal csökkent), miközben a megyei értékben kis 
mértékű növekedés valósult meg. A Bajai kistérségben működő vállalkozások 1000 lakosra jutó szá-
ma elmarad az országos átlagtól (az országos átlagot nagy részben Budapest és környékének kiugró-
an magas értéke okozza), az ország többi régiójához képest pedig nem tapasztalható nagyobb elté-
rés sem pozitív, sem negatív irányban. A kistérségen belül 2004-ben a vállalkozások kétharmada Ba-
ján működött, 5591-ből 3729 (7. ábra).

Érdemes a térségben működő külföldi érdekeltségű vállalkozások számának, illetve azok tőké-
jének vizsgálata. E tekintetben kistérségi adat nem áll rendelkezésre, viszont a megyei adat jól jel-
lemzi az adott térség külföldi,  működőtőke-vonzó képességét.  Bács-Kiskun megyében az utóbbi 
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7. ábra. Vállalkozások számának változása 2000 – 2004 között (db)

Forrás:KSH adatok alapján saját szerkesztés
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években folyamatosan csökkent a külföldi érdekeltségű vállalkozások száma. Ez a csökkenés jóval 
nagyobb mértékű, mint az országos átlag, ahol inkább stagnálásról beszélhetünk. Ugyanakkor a ke-
vesebb számú külföldi érdekeltségű vállalkozás saját tőkéje növekedett, de a növekedés az országos 
szintű növekedési tendenciától jóval elmaradt. A Dél-alföldi régión belül 2004-ben e vállalkozások 
45,9%-a Bács-Kiskun megyében működött, ami rendkívül jó arány, ugyanakkor az itt működő vál-
lalkozások saját tőkéje csak a regionális érték 29,3%-át teszi ki. Ez arra utal, hogy zömmel mikro-, 
illetve kisvállalkozásokat hoznak létre a térségben külföldi érdekeltséggel. Ez a megállapítás a szerb 
állampolgárok magyarországi cégalapításainak is betudható, mivel a balkáni háborúk elöl menekül-
ve, sokan érkeztek Bajára és környékére, akik tartózkodási engedélyük feltételéül vállalkozási kény-
szerhelyzetbe kerültek. A vállalkozások területi eloszlását a települések lakosságának arányában vizs-
gáltam, tény, hogy a vállalkozói aktivitás nem egyenletes a kistérség településein (8. ábra). 
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8. ábra. Ezer lakosra jutó működő vállalkozás térképe településenként (2003) 

Forrás: KSH 2003-as adatai alapján saját számolás
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A térségközpont Baján kiemelkedő az ezer lakosra jutó vállalkozások száma. Az adatokat Baja 
nélkül vizsgálva azokat a településeket emelem ki, amelyeken a vállalkozói aktivitás legalább 20%-
kal eltér a térségi átlagtól. A 19 településnél 4 esetben találtam pozitív eltérést, 7 esetben negatív el-
térés tapasztalható az ezer főre jutó vállalkozások számában (9. ábra).

Nemesnádudvar (68 vállalkozás/ezer fő) Bajától északra fekszik, mintegy 25 km-re az 54-es szá-
mú főútvonal mentén. Az 1720 körül a Felvidékről érkező magyarok és az 1724-ben érkező német 
telepesek (25 család) építkeztek, a mai falu helyére. A német bevándorlás egészen 1787-ig tartott.

1947. április 18-tól a lakosságcsere értelmében megkezdődött a németek kitelepítése, helyükre 
bácskai és felvidéki magyarok érkeztek. Lakossága ma is túlnyomórészt német ajkú, a kitelepítések 
miatt jelentős számú német rokonsággal és nagyon jó németországi gazdasági és kulturális kapcsola-
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9. ábra. A kistérségi átlagtól nagyobb vállalkozói aktivitású települések (2003)
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tokkal. Az asztalosok az államosítás után faipari KTSZ-be tömörültek, a rendszerváltáskor innen 
kerültek ki a mai faipari vállalkozók. A jelentős munkaerő-kínálat és a csekély munkanélküliség nap-
jainkban is főleg e cégeknek köszönhető.

Érsekcsanád (65 vállalkozás/ezer fő) Bajától északra 8 km távolságra, az 51. számú főút mentén 
fekszik. A község életmódja hasonló volt a Duna túlsó oldalán fekvő sárközi falvakéhoz. A közép-
korban és egészen a 18. század végéig ún. ártéri gazdálkodást folytattak. A fokgazdálkodás alkalma-
zásával együtt éltek a vízzel. Lakosai döntően magyar nemzetiségűek. A 19. század közepén indult el 
a katolikus lakosság nagyobb arányú bevándorlása, jelenleg a többi kistérségi településhez viszonyít-
va a legnagyobb számú nazarénus vallású közösség él a településen. A települési interjúk kapcsán ki-
derült, hogy a hívő közösségből sok, hagyományosan megbízható kisvállalkozó került ki.

Sükösd (68 vállalkozás/ezer fő) Bajától északra, 13 km-re, az 51. számú főút mentén fekszik a 
kistérség legnagyobb lélekszámú települése. Ósükösd területén, a Duna mellett feküdt hajdan az 
egész falu. 

A környék mocsaras volt, ezért a kalocsai érsek a 19. században átköltöztette a lakókat a maga-
sabb partra. Így alakult ki a mai falu. A települési népszámlálási adatokból és a lefolytatott interjúk-
ból tudható, hogy a kistérség legnagyobb roma közössége lakik itt. 

Vaskút (62 vállalkozás/ezer fő) Bajától 7 km-re délkeletre fekszik, alig 20 km-re a déli ország-
határtól. Kedvező természeti adottságainak köszönheti, hogy évezredes település. A térség 3. legna-
gyobb települése. A községbe a bajai Grassalkovich család a XVIII. század közepén németeket tele-
pített. Az újjáépülő, betelepült falu mérnökien tervezett, széles utcás, rendezett arculatát a mai napig 
megtartotta. A második világháborúig a falu több mint 90%-a sváb nemzetiségű volt. A világháború 
után két transzporttal a vaskúti svábok 60%-át kitelepítették Németországba. A helyükre délvidéki 
menekültek, magyarországi nincstelen magyarok (Mezőtúr, Sarkad 82 család), bukovinai székelyek 
és moldvai csángók érkeztek. (73 család, 325 fő). 1947-ben, a szlovák-magyar lakosságcsere egyez-
ménynek nevezett szerződés következtében felvidéki magyarok is érkeztek (83 család). Ennél fogva 
a település lakói széleskörű nemzetközi rokoni kapcsolattal rendelkeznek.

Figyelemreméltóak a kistérségi átlag alatti települések. A feldolgozott adatokból készített tér-
képen a következő településeket emelem ki (10. ábra).

Bácsszentgyörgy (22 vállalkozás/ezer fő) Bajától 18 km-re délre, a déli országhatár közvetlen kö-
zelében fekszik.  Lakossága 207 fő (2005).  A déli  szomszédsága két település (Rasztina,  Regőce) 
Szerbiában, mindkettő határátkelő híján zsáktelepülés. A magyar területen északi szomszédja Gara, 
a legtöbb települési funkciót is átvette. A kistérség legkisebb települése. Bácsszentgyörgy három-
nyelvű község, magyarok mellett bunyevácok és németek lakják.
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Gara (32 vállalkozás/ezer fő) Bajától délkeleti irányban, mintegy 16 km-re, a szerb határ köze-
lében fekszik. Lakossága 2579 fő (2005). Egy gyenge minőségű közúti kapcsolata van Bajával. Szi-
lárd burkolatú közúton elérhető szomszédos falvak délről  Bácsszentgyörgy, keletről  Bácsborsód, 
északról Vaskút. 1734-ben érkeztek az első németek a faluba. Az 1941-ben még 3941 fős lélekszám 
csökkenés akkor kezdődött, amikor a német nemzetiségűek 37%-át, 990 főt kitelepítették a II. vi-
lágháború után, kb. 400 lakost pedig „málenkij robotra” hurcoltak el. 1941-ben bukovinai székelyek 
települtek az Észak-Bácskába. 1947-ben a lakosságcsere-egyezmény következtében felvidéki magya-
rokat, szlovákokat telepítettek Garára. Ekkor a népesség száma 4534 főre nőtt, ez volt Gara legna-
gyobb lélekszáma, innen folyamatosan ismét csökken. 
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10. ábra. A kistérségi átlagtól kisebb vállalkozói aktivitású települések (2003)
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Dunafalva (34 vállalkozás/ezer fő) a Duna bal partján fekszik a kistérség nyugati határán, 17 
km távolságra Bajától. Lakónépessége 1035 fő (2005). A Duna árvízi töltésén épült egy nyomtávú 
úton lehet Bajától leghamarabb elérni. Valamivel jobb minőségű közút köti össze Nagybaracskával. 
A Duna jobb partján lévő Dunaszekcsővel komp kapcsolata van. össze. Dunafalva 1954 óta önálló 
település, története így nem választható el az „anyatelepülés”  Dunaszekcső történetétől. A vissza-
emlékezések alapján a húszas évek végén 3 kovács, 2 asztalos, 2 bognár, 1 kőműves, 2 cipész, 1 fol-
tozóvarga, 4 borbély és 2 pék tevékenykedett a szigeten (GOSZTONYI J). A község korábban Baranya 
megyéhez, 1996. január 1-jétől Bács-Kiskun megyéhez tartozik.

Dávod (35 vállalkozás/ezer fő) a kistérség déli részén, Bajától 20 km-re az 51. sz. főút mellett, 
10 km-re az országhatártól fekszik. Lakossága 2260 fő (2005). A település 1315-ben mindössze 15 
házból állt, lakói pedig halászattal foglalkoztak. 1699-ben 47 gazda volt a faluban. 1762-ben 100 ró-
mai katolikus felekezetű magyar palóc család érkezett. Az 1880-as években Dulánszki Nándor, pécsi 
püspök  kezdeményezésére erdőirtást  végeztek,  szánóföldeket  vettettek be,  magtár,  közigazgatási 
épületek épültek, valamint elkészült a kendergyár is. Az  1960-as években a lakosság zöme a helyi 
Augusztus 20. Mg. Tsz-ben dolgozott, akkor 3500 fő élt a községben. 

Bácsborsod (36 vállalkozás/ezer fő) Bács-Kiskun megyében, a Bácska északi részén, Bajától 19 
km-re DK-re, a határ mentén fekszik. Három számjegyű, gyenge minőségű közúton érhető el. Né-
pessége  1287 fő (2005).  2717 fős  lakossága  1910-ben  magyar,  német,  horvát nemzetiségű  volt. 
1781-től a földesurak a falut magyarokkal népesítették be. A Latinovics család három kastélya még 
ma is áll, egyikben a híres Őszi Napfény Szociális Otthon helyezkedik el, amely a falu legnagyobb 
foglalkoztatója jelenleg is. Az I. világháború után a terület a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz tar-
tozott (1918–21). A II. világháború után német lakóinak többségét kitelepítették Németországba.

Hercegszántó (39 vállalkozás/ezer fő) a Duna közelében, az 51. számú főút mellett, közvetlenül 
a szerb határnál, Bajától 30 km-re található. Lakossága 2172 fő (2005). A mohácsi vészt követő tö-
rökdúlás idején a falu elnéptelenedett. Csak akkor népesült be újra, amikor megkezdődött a délszláv 
népek felköltözése. 1687-ben Petrovics Novák rác kapitány hozta magával szerb fegyvereseit, akik-
kel Szabadka, Szeged és Baja várát népesítették be. A lélekszám a történelmi vihar közepette is fo-
lyamatosan emelkedett. Az 1890. évi népszámláláskor 3357 lakost, és 582 házat tartottak nyílván. 
Az itt élők közül 1915 sokác, (valószínűleg a szerb lakosságot is ez az adat tartalmazza), 1336 ma-
gyar, 41 szlovák, 35 német. Lakossága mai is döntően délszláv nemzetiségű. 

Mind a négy - ezer főre jutó vállalkozások szempontjából átlag feletti  - település lakossága 
meghaladja a kétezer főt. A négy településből kettő Bajával közvetlen szomszédos, Érsekcsanád és 
Vaskút. Három település főútvonal mentén fekszik. Nemesnádudvar és Vaskút a kistérség német 
nemzetiségek által legnagyobb arányban lakott települései. Érsekcsanád településének egyik jellegze-
tessége a nazarénus vallású lakosok kiemelkedő aránya. 
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A tipikus, kiemelkedő vállalkozói aktivitású település ismérvei az alábbiak: kistérségi központ-
hoz közel fekvő, nagy lélekszámú, átlagtól nagyobb népsűrűségű, főútvonal menti, német nemzeti-
ségű vagy nagyarányú keresztény hívő lakosságú település.

 A kisebb vállalkozói aktivitású településekre jellemző, hogy a hét - ezer főre jutó vállalkozá-
sok szempontjából átlag alatti - település a kistérség peremén, Bajától délre, több mint 15 km-re 
fekszik. Négy település a szerb határon található, de periféria szempontjából Dunafalva is a Duna 
által elválasztott kistérség határán található. Egyik település sem szomszédos Bajával, és csak két te-
lepülés van főútvonal mellett. A három határmenti településen jelentős számú délszláv nemzetiségű 
lakos él. Dávod az egyedüli település, ami nem a kistérség peremén van. Mindezek alapján a tipikus 
átlag alatti vállalkozói aktivitású települések a kistérség déli perifériáján fekszenek, kis népsűrűségű-
ek, délszláv nemzetiségek által lakottak. 

4. KÖVETKEZTETÉSEK

A Bajai kistérség magán hordozza a periféria terület összes jegyeit. A kistérség multiperiférikus 
helyzetéből a 2004-es csatlakozás után „szuper-multiperifériává” vált.  A kevés munkalehetőségből 
adódik, hogy a fiatalok körében egyre jelentősebb a munkavállalási célú elvándorlás, a terület fő de-
mográfiai jellemzője: a népesség fogyás és a népesség elöregedése. 

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült feldolgozóipar, de jelentősek a 
szállítási-forgalmi és a tercier-kvaterner funkciói is. A kistérség gazdaságának egyik problémája az, 
hogy a létrehozott termékek az országos átlaggal összehasonlítva is jóval alacsonyabb hozzáadott 
értéket tartalmaznak. Ez nagyrészt a mezőgazdaság túlsúlyával, a feldolgozóipar kevésbé korszerű 
technológiájával, az innovatív tevékenységek alacsony jelenlétével magyarázható. A kistérségben a 
foglalkoztatás túlnyomórészt az 1-9 főt foglalkoztató vállalkozásoknál történik. Az ebbe a kategóri-
ába tartozó foglalkoztatók 66%-a Baján található. A foglalkoztatók maradék 34%-a a kistérség 19 
településén nem egyenlő mértékben van jelen. A foglalkoztatás területi változásait összegezve az 
egyre inkább Baja irányába mutató foglalkoztatói koncentráció figyelhető meg, a kistérségi periféri-
án lévő, határ és Duna menti településeken eltűnőben vannak a vállalkozások.

A helyzet megváltoztatáshoz szükséges, hogy a települési önkormányzatok adókedvezmények-
kel és egyéb ösztönzőkkel járuljanak hozzá a korszerű technológiával rendelkező, új vállalkozások 
betelepüléséhez, illetve a meglévők technológia váltásához. A kistérségi összefogással és célzott te-
rületfejlesztéssel, valamint települési ösztönzőkkel (kedvezményes terület átadás, infrastuktúra fej-
lesztési támogatások, adókedvezmények, stb.) kell az innovatív iparágakat a térségbe csábítani. En-
nek a célnak az eléréséhez szükséges a bajai Eötvös József Főiskola bevonása, a vállalkozási képzé-
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sek fejlesztése. A Bajai kistérség összes településére lebontva célszerű a közös vállalkozásfejlesztő 
stratégia kidolgozása, a vállalkozás-hiányos településekre külön akciótervekkel. A soknemzetiségű 
térség nemzetközi kulturális kapcsolataira építve lehetséges a külföldi vállalkozások tőke bevonását 
serkenteni nem csak települési, hanem kistérségi ajánlatokkal is. A területi foglalkoztatás növekedé-
séhez vezetne, ha a jó minőségű, bácskai termékek egykori hírnevére (pl. a Kincses Bácska) és ha-
gyományaira alapozva a Bajai  kistérség kezdeményezné a szomszédos bácsalmási  és jánoshalmi, 
esetleg a határon túli zombori térséggel az összefogást, az egységes „Bio Bácska” imázs megterem-
téséhez. 

5. IRODALOM

• BALCSÓK I. 2005: A munkanélküliség területi egyenlőtlenségei és legjellemzőbb folyamatainak alaku-
lása az 1992-2002 közötti időszakban. Kézirat. Doktori (PhD) értekezés. Debreceni Egye-
tem, 157 p.

• BRANDICSNÉ URBÁN A. - REKETTYE S. - SZENORADSZKI E. 2005: A bajai körzet munkaerő-piaci  
folyamatainak főbb jellemzői. Munkaügyi Szemle 49.évf. 9, pp. 40-43.

• ERDMANN GY. 2004: Bajai kistérség. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest.

• GOSZTONYI J. 1892: Duna-Szekcső múltban és jelenben. Pécs, 1892.

• KAPÁS F. 1995: Kistérségi helyzetfeltárás. NOS Kft, Szeged

• RAPCSÁNYI J. 1934: Baja és Bács-Bodrog vármegye községei. Magyar Városok Monográfiája Ki-
adóhivatal, Budapest

• TÓTH J. 1996: Határon innen – határon túl. In: Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konfe-
rencia kiadványa, Szeged, pp. 27-44.

21


	Távolság

