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Context of the linguistic landscape and social processes
in North Macedonia

ABSZTRAKT

A nyugat-balkáni ország, amellyel az összes szomszédjának kisebb-nagyobb problémája van, 
amelynek társadalma etnikailag, kulturálisan, politikailag és demográfiailag egyaránt szélsőségesen 
megosztott, amely a korábbi Jugoszlávia legszegényebb része volt, amelyet súlyos kivándorlás sújt, 
amelyben néhány éve valóságos polgárháború dúlt, és amely külső kényszer hatására a belügyeit 
érintő szerződéseket ír alá, sőt a saját nevét is megváltoztatja – mindez Észak-Macedónia. A népesség 
alig kétharmadát alkotó macedónok és a gyorsan növekvő albán kisebbség közötti ellentét kiéleződése 
párhuzamos társadalmak létrejötte felé mutat, az albán térnyerés az élet szinte minden területén szem-
beötlő. A macedón közösség – miközben elszegényedik és elvándorol – aggódva tapasztalja, hogy 
saját államának ügyeibe mindenki másnak (a helyi albán kisebbségnek, a szomszéd országoknak, az 
Európai Uniónak vagy a NATO-nak) több beleszólása van. A tanulmányban a politikai és a gazdasági 
élet közelmúltbeli átformálódását a társadalomkutatók egyik hatékony módszerével, a nyelvi tájkép 
felmérésével kívánom bemutatni.
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ABSTRACT

A country in the Western Balkans, with which all its neighbours have some problems, whose society 
is extremely divided ethnically and politically, suffered by intensive emigration now and a civil war 
a few years ago and which signs agreements on its internal affairs and even changes its name – is 
called North Macedonia. The tension between Macedonians, who make up barely two-thirds of the 
population and the rapidly growing Albanian minority will lead to the emergence of parallel societies. 
Otherwise, the expansion of Albanians is spectacular in all areas of everyday life. The Macedonian 
community experiences that everyone else (the Albanian minority, neighbouring countries, the 
European Union or NATO) has more impact on the affairs of the Macedonian State than he has. In 
this study, I am going to present the recent transformation of the Macedonian political and economic 
situation with an effective method, the survey of the linguistic landscape. 
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BEVEZETÉS

A települések arculatán számos esetben nyomot hagy az etnikai sokféleség, a különböző szokások, 
a tér eltérő módon történő értelmezése, illetve használata. Az utcákat járva vizuálisan, valamint a 
helyi hangulat és miliő érzékelésével felfedezhetjük, hogy az adott tér milyen különböző tradíciókkal, 
kultúrával, anyanyelvvel rendelkező csoportoknak ad otthont. A kulturálisan eltérő közösségekre 
utaló sajátos jegyeket fellelhetjük az épületeken, a települések morfológiai vonásaiban, a gazdálko-
dási sajátosságokban, továbbá a közterületeken elhelyezett feliratok, írott jelek vagy szimbólumok 
formájában. Utóbbiak sokfélesége, nyelvi és méretbeli különbségei, valamint egymáshoz viszonyított 
lokalizációja és szemantikai megfeleltethetősége együttesen a települési szövet egy sajátos rétegét 
alkotják.

Egy terület multietnikus vagy multikulturális karakterének mérésére napjainkban már széles kör-
ben – bár Európa keleti felében még kevésbé – elterjedt módszer a nyelvi tájkép vizsgálata. A nyelvi 
tájképet kutatók szerint egy településen vagy annak kiválasztott részén élő népesség sokféleségét 
híven tükrözi a közterületeken felfedezhető feliratok, írott és egyéb vizuális jelek nyelvi megosz-
lása. Észak-Macedónia etnikailag diverz társadalmában a nyelvi tájkép vizsgálata a lokális hatalmi 
viszonyok, konfliktusok detektálását segíti elő, az eredmények politikai, demográfiai és gazdasági 
kontextusba helyezése pedig a közelmúltban lezajlott macedóniai változások hatásainak értelmezésé-
hez járul hozzá. Szintén említést érdemel, hogy az országban két évtizeddel ezelőtt tartottak utoljára 
népszámlálást, így a nyelvi tájkép felmérése az etnikai mintázat átformálódásának vizsgálatához is 
alternatívát kínál. A kutatás egyúttal választ ad arra a kérdésre is, hogy a nyelvi tájkép elemzése 
mennyire használható a kiválasztott területen a kulturális és etnikai sokszínűség kvantifikálására. 

A kutatás kiindulópontja az észak-macedóniai albán közösség utóbbi két évtizedben tapasztalható 
látványos demográfiai, politikai és gazdasági térnyerése (ld. Háry 2010, 2018), amely a hivatalos 
statisztikák, valamint a szakirodalom és a nemzetközi média által egyaránt sugallt kép. A vizsgálat 
fő kérdése, hogy a közterületek nyelvi tájképe alátámasztja-e a fent nevezett folyamatot. Viszonyítási 
alapnak – a témával foglalkozó szakmai munkák és a médiából nyert információk mellett – a 2002. évi 
népszámlálási eredményeket tekintettem, amely az eddigi utolsó hivatalos cenzus Észak-Macedóniá-
ban, s amelyet lényegében a macedón-albán konfliktus kezdetével megegyező időpontban tartottak. 

A kutatás általam kiválasztott észak-macedóniai városok közterületeinek nyelvi tájképére fókuszál, 
az empirikus felmérés eredményeit az országot érintő demográfiai, gazdasági és politikai változások 
kontextusába helyezve. Hipotéziseim a következők voltak:

1. Feltételeztem, hogy az albán kisebbség fizikai jelenléte a nyelvi tájképben is látványosan mani-
fesztálódik (tehát vizuálisan is jól érzékelhető), ugyanakkor arra számítottam, hogy – mivel egy 
etnikai csoport jelenléte nem mutat közvetlen összefüggést annak etnolingvisztikai vitalitásával 
(ld. később: Barni & Bagna, 2010) – az albán nyelvű feliratok részesedése nem feltétlenül egyezik 
minden mintaterületen a lokális népességbeli súlyukkal.

2. A demográfiai változások miatt az utóbbi években folyamatosan növekedett az interetnikus találkozá-
sok valószínűsége, ebből – valamint a nyelvhasználatot érintő politikai egyezményekből – kiindulva 
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feltételeztem a kétnyelvű feliratok számottevő (10% feletti) részesedését. A határérték megállapítása 
szükségszerűen – legalább részben – szubjektív; ez esetben véleményem szerint a 10% már olyan 
érték, amely a közterületeken jól érzékelhető módon gyakorol hatást a nyelvi tájképre. 

3. Az Észak-Macedónia politikai, demográfiai és gazdasági viszonyait bemutató szakmai munkák 
áttekintése nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy a helyi társadalom számos etnikumspecifikus elem-
mel, részlettel bír. Tény, hogy macedónok és albánok között számos társadalmi faktorban etnikai 
alapú különbségek fedezhetőek fel. Harmadik, legfontosabb hipotézisem szerint ezen differenciák 
a nyelvi tájképben is leképeződnek, tehát annak vizsgálatával jól megragadhatóak.

KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK

A nyelvi tájkép meghatározására a nemzetközi szakirodalom Landry és Bourhis 1997-es definícióját 
idézi leggyakrabban, amely szerint „a hivatalos útjelző táblák, a reklámtáblák, utcanevek, helynevek, 
kereskedelmi egységek feliratai és kormányzati épületek hivatalos táblái adják az adott terület, régió 
vagy városi agglomeráció nyelvi tájképét” (Laihonen, 2012: 27). Azon túl, hogy e feliratok rendel-
keznek egyfajta alapvető tájékoztató szereppel (pl. útbaigazítanak), egyben szimbolikus jelölők is, 
amelyek tükrözik a nyelvek közti hierarchiaviszonyt, a hatalom nyelvideológiáját, de a településen, 
régióban élő kisebbség(ek) nyelvi vitalitásáról, nyelvállapotáról és a nyelvhasználat tudatosságáról 
is benyomást szerezhetünk általuk (Landry & Bourhis, 1997). A nyelvi tájképre fókuszáló munkák 
egyaránt alkalmaznak kvantitatív és kvalitatív módszereket, illetve ezek kombinációját. A kvantitatív 
adatgyűjtés során felépített adatbázis rendszerint dokumentálja (pl. fotók révén) a kiválasztott terep 
közterületein látható összes feliratot. Ezt követi a felmért egységek kódolása, amely lehetővé teszi az 
elemzést. A kvalitatív kutatás során az adatok (pl. egymáshoz képesti pozíció, a köztérben hallható és 
látható nyelvek viszonya, a térhasználók percepciói) árnyalása, kontextusba helyezése valósulhat meg. 

Az elmúlt két évtizedben mind kutatási terep, mind témaválasztás tekintetében rendkívüli meny-
nyiségű tudásanyag halmozódott fel a nyelvi tájképről, jelen tanulmány csak a témához szorosan 
kapcsolódó szakirodalomból válogat. A városok nyelvi tájkép elemzésének egyik lehetséges kerete az 
identitás témaköre. Ebben a megközelítésben a nyelvi tájképben fellelhető jelek és kódok az ott élők 
azonosságtudatának kifejezői, jelölői, tehát a köztérben fellelhető, kollektív identitást kifejező nyelvi 
kódok vizsgálata segít felmérni ezen identitások állapotát, a többség-kisebbség viszonyt is.

A nyugat-európai nagyvárosokban a nyelvi tájkép kutatások relevanciáját a bevándorló hátterű 
népesség magas aránya és több évtizede tartó migrációja nyújtja. Az így létrejött etnikai és kulturális 
sokféleség számos kihívással jár, amelyek elsősorban integrációs programokban és a mind a többségi, 
mind a kisebbségi közösségek körében előforduló sztereotípiák, előítéletek kezelésében csúcsosodnak 
ki. Berlinben például a nagyszámú „kelet-európai”, török, ázsiai és afrikai bevándorló mellett a volt 
Szovjetunió területéről érkező, német gyökerekkel rendelkező népesség beilleszkedése is konfliktu-
sokkal terhelt. Az egyes csoportok közötti párbeszéd annak ellenére alacsony dinamikát mutat, hogy 
a nem német (tehát külföldről betelepült vagy külföldi hátterű) népesség a németekkel vegyesen él, 
területi eloszlásuk Berlinben és más németországi nagyvárosokban egyaránt közel egyenletes (Hill-
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mann, 2006; Schönwälder & Söhn, 2009; Matejskova & Leitner, 2011). Hasonló mondható el Bécs 
vonatkozásában: a szegregáció alacsony szintű, ugyanakkor többség-kisebbség viszonylatban jelentős 
különbség mutatkozik a lakhatási körülményekben illetve a munkaerőpiaci lehetőségek terén. Ennek 
legfontosabb oka, ahogy Hofbauer, S. és szerzőtársai (2004) is rámutatnak, az évtizedek óta jellemző 
magas szintű társadalmi mobilitás, amely ugyanakkor a migráns közösségek körében csak lassan fejti 
ki hatását. Mind Németországra, mind Ausztriára jellemző viszont, hogy a bevándorló csoportok 
minél fejletlenebb országból érkeznek és minél képzetlenebbek, annál nagyobb esély mutatkozik a 
térbeli koncentrációjukra.

E migráns közösségek jelenlétének nyomai a városok nyelvi tájképében nagyon változatos mérték-
ben és módon jelennek meg. Ahogy Barni és Bagna (2010) olaszországi kutatásuk során leszögezik: 
egy etnikai közösség jelenléte (aránya) és etnolingvisztikai vitalitása között nem mutatkozik közvet-
len kapcsolat. Az általuk vizsgált olasz városok közül például Róma egyes negyedeiben a kínai nyelv 
dominánsnak számít, más városokban vagy egyéb etnikai közösségek esetében (románok, oroszok) ez 
viszont nem alakul így. Backhaus (2006) tokiói vizsgálata során az alapvetően egynyelvű közegben 
a nyelvi szolidaritás szerepét emelte ki, hiszen a nem japánul beszélő népesség alacsony részaránya 
nem indokolná többnyelvű feliratok jelenlétét Tokió utcáin.

A nyugati városoktól eltérő módon Kelet-Közép-Európa nagyvárosaiban, ahol lakosságarányosan 
a legtöbb nem európai bevándorló él, nem alakultak ki etnikus lakónegyedek, enklávék. Inkább 
az jellemző, hogy egyes lakóházakban vagy lakótömbben viszonylag sok bevándorló hátterű lakik 
(Drbohlav & Čermáková, 2016). Az egyes etnikai csoportok gazdasági tevékenységének térbeliségét 
vizsgálva azonban régiónk több nagyvárosában is jellemző ezek térbeli koncentrációja, alapvetően 
egykori ipari területeken, a városközponttól távolabb. Ilyeneket találunk Prágában (Drbohlav & Čer-
máková, 2016), Varsóban (Sulima, 2012) vagy Budapesten (Sik & Wallace, 1999).

A kelet-közép-európai régió többi országában a gyakori határváltozások, lakosságcserék és tele-
pítések miatt is sok helyen élnek nyelvi-etnikai kisebbségek, amelyek nyelvi tájképének feltárása 
elkezdődött (pl. Kijev: Pavlenko, 2010; Chișinău és Vilnius: Muth, 2012; Tallin: Zabrodskaja, 
2014). Ezen kutatások fókuszában a kisebbségi nyelvhasználat és a nyelvideológia, illetve nyelvpo-
litika áll. A többnyelvű feliratok megléte, egymáshoz viszonyított pozíciója a kisebbség létezésének 
vizuális bizonyítékaként tételeződik, ezért rendszeres témája a helyi politikai csatározásoknak (főként 
romániai példák: Dragoman, 2011; Patakfalvi-Czirják, 2015; Zahorán, 2016; Erőss, 2018). Különösen 
érdekes Muth (2014) kutatása a moldovai Chișinău-ban, ahol a város történelméből fakadóan a lingua 
franca szerepét nem az angol, hanem az orosz nyelv tölti be, jóval nagyobb jelentőséget mutatva a 
nyelvi tájképben, mint amely az orosz anyanyelvű népesség részarányából következne. Az orosz nyelv 
visszaszorulása – nemcsak Chișinău-ban, hanem a posztszovjet nagyvárosok többségében – folyama-
tos, ugyanakkor továbbra is a helyi nyelvi tájkép integráns részét képezi, különösen a kereskedelmi 
funkciójú körzetekben.

Az eddig megjelent magyar nyelvű munkák főként a magyar kisebbségi nyelvhasználat szem-
pontjából elemezték a nyelvi tájképet. Kárpát-medencei viszonylatban Kárpátalja nyelvi tájképének 
kutatása a messze legalaposabban feldolgozott (Beregszászi, 2005; Csernicskó, 2015, 2019; Hires-
László, 2015). Az utóbbi években megindult a nyelvi tájkép kutatása a Kárpát-medence egyéb, 
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határainkon túli tereiben is (Laihonen, 2012). Azonban egyelőre nagyon kevés kutatói figyelem hárult 
arra, hogy a Magyarországon élő nem magyar nyelvű csoportok jelenlétükkel hogyan alakítják a 
nyelvi tájképet. Épp ezért fontos Bátyi Szilvia és szerzőtársai tanulmánya, amelyben Veszprém főut-
cájának nyelvi tájképét vizsgálva megállapítják, hogy annak ellenére, hogy a városban jelentős számú 
külföldi diák él vagy dolgozik, illetve 2023-ban Veszprém lesz Európa kulturális fővárosa, szinte ele-
nyésző a magyartól eltérő nyelven elhelyezett feliratok száma (Bátyi et al. 2019). Más oldalról, Hévíz 
példáján Bátyi azt mutatja be, hogy a turizmus nyomán hogyan jelennek meg többnyelvű elemek 
a nyelvi tájképben (Bátyi, 2014). Budapesten a kínai közösség lakóhelyválasztása kapcsán Irimiás 
Anna tanulmánya rámutat, hogy a koncentráció helyett inkább a hálózatba szerveződés a jellemző. 
A bevándorlók lakóhelyválasztása kapcsán megjegyzi, hogy főként az érkezés utáni első években 
sokkal fontosabb a központhoz való közelség, ezért a bevándorlók inkább a Belváros közelében 
maradnak, utóbbihoz hozzájárulnak Budapest 1990 utáni demográfiai és urbanisztikai folyamatai 
is (népességfogyás, szuburbanizáció), amely megkönnyítette, hogy a megürült és viszonylag olcsón 
elérhető lakásokat az újonnan érkezők béreljék ki (Irimiás, 2009). 

Észak-Macedónia, illetve tágabb kontextusban a Balkán etnikumspecifikus demográfiai, politikai 
és gazdasági viszonyairól napjainkig jelentős számú tanulmány és egyéb publikáció született (ld. 
többek között: Sitányi, 2008; Hasanović-Kolutácz, 2010; M. Császár, 2010; Piacentini, 2019; Misoska, 
2020). Macedónia nyelvi tájképe igen gazdag kutatási terepet kínál, ami az ország nyelvi, vallási 
és kulturális sokszínűsége (macedónok, albánok, törökök, romák, szerbek, románok; illetve orto-
doxok és muszlimok) mellett az angol nyelv szerepének általános erősödéséből, valamint a cirill-latin 
írásmódok közötti váltásokból, illetve ezek változatosságából fakad. A témával mindazonáltal eddig 
kevesen foglalkoztak. Az első nyelvi tájképre fókuszáló macedóniai munka az angol nyelv elterjedt-
ségét vizsgálta a kereskedelmi egységek közterületen látható részein (kirakatok, cégérek, hirdetések, 
reklámok stb.) (Dimova, 2007). E tanulmány csak mellékesen említi az ország magas szintű nyelvi 
diverzitását, ugyanis deklaráltan etnikailag homogén közegben kutatott; a cél kizárólag az angol nyelv 
befolyásának mérése és ennek összevetése volt más országokkal. A meglepő eredmény, miszerint az 
Észak-Macedónia függetlenedése óta letelt másfél évtized elég volt arra, hogy az európai viszonylat-
ban elzártnak tekinthető balkáni országban nyugat-európai városokkal összemérhető szintet érjen el 
az angol, mint közvetítő nyelv szerepe, a globalizáció kutatásában nyithat új irányokat.

Kramer és szerzőtársai (2014), valamint Nitzsche (2018) munkái révén olvashatjuk azon első 
nyelvi tájkép-témájú tanulmányokat, melyek az ország etnikai változatosságát is figyelembe veszik. 
Mindkét cikk Észak-Macedónia sokszínűségét hangsúlyozza, emellett utal az etnikai, felekezeti és 
írásmódbeli sokféleségből fakadó komplex viszonyokra. Az országban zajló politikai változások 
taglalása e munkáknak is fontos eleme. A szerzők leszögezik ugyanakkor, hogy noha az albán nyelv 
térhódítása általános, korántsem zajlik egységes ütemben, még a közel azonos etnikai mintázatot 
mutató régiókban illetve településeken sem. Nitzsche emellett kitér arra is, hogy lokálisan számos 
helyen (különösen a legnagyobb átalakulást mutató Szkopje Csair kerületében) már az albán nyelv áll 
az első helyen.
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MÓDSZEREK

Munkám során a nyelvi tájkép kutatásának tisztán kvantitatív módszerét alkalmaztam. A terepi felmé-
rés 2019 decemberében történt. Ennek során – az első nyelvi tájkép-felmérések során meghonosodott 
módszert követve (ld. Landry & Bourhis, 1997) – az utcán végighaladva minden feliratot lefotóztam, 
amelyek a házak, üzletek külső frontján, illetve az utcán, a falakon vagy az utcaburkolatokon látha-
tóak voltak. A felmérés során módszertani szempontból három célt tűztem ki:

• Az első a feliratok nyelvi arányainak meghatározása volt, így ebben az esetben a nyelvi tájkép 
egy szűkebb értelmezése szerint jártam el, azaz csupán az írott jelek nyelvezetére fókuszáltam, 
figyelmen kívül hagyva annak tartalmi elemeit (pl. hirdetés, graffiti) (vö. Backhaus, 2006: 55). 

• Második célom a területi differenciák vizsgálata volt, így a vizsgált területeket kisebb (általában 
200-500 méter hosszú) zónákra osztottam és minden felirat esetében jelöltem, hogy mely zónában 
került rögzítésre. Erre az esetleges szegregáció, valamint az etnikumspecifikus lakhatási és gaz-
dasági jellegű különbségek tanulmányozása miatt volt szükség.

A kutatási terület kiválasztása során többféle szempont érvényesült: fontos volt, hogy a kijelölt telepü-
lések a macedón-albán etnikai kontaktzónában helyezkedjenek el, továbbá, hogy a kutatás az elmúlt 
két évtized politikai és demográfiai változásai (ld. később) által fokozottan érintett mintaterületeken 
történjen. A hasonlóságok mellett szintén lényeges volt, hogy – a teljesebb összkép érdekében –
a mintatelepülések bizonyos tényezők (pl. népességszám, gazdasági profil) alapján különböző karak-
terrel rendelkezzenek. Összesen három helyszínen dolgoztam: Szkopje vegyes lakosságú, de albán 
többségű kerületében (Csair), illetve Kicsevó-ban és Sztruga-ban (1. ábra). Utóbbiak közül Kicsevó 
komoly gazdasági problémákkal küzdő város, amely a rendszerváltozás óta nem talált magára, míg 
Sztruga az Ohridi-tó partján, turisztikailag frekventált területen helyezkedik el. 

A nyelvi tájkép felmérése során összesen 2187 írott jel került bele az adatbázisba. A legrészlete-
sebb vizsgálat Sztruga-ban történt, ahol 1565 db írott jelet detektáltam. A sajátos helyzetű városban 
a macedón és az albán közösség helyzete, intézményrendszere, kereskedelemben történő részvétele 
egyre inkább a párhuzamos társadalmak épülése felé mutat (Krstevska-Papic & Zekolli, 2013); az 
etnikumok közötti kapcsolatot pedig számos lokális konfliktus tarkítja. Szkopje-ban 384, Kicse-
vó-ban 238 írott jelet mértem fel. Sztruga-ban a belvárosi sétálózónára és Fekete-Drin rakpartjaira 
fókuszáltam, míg Kicsevó esetében a belvárostól a lakóövezetig húzódó hosszú utcákat mértem fel 
(pl. Goche Delchev). Szkopje- Csair-ban szintén egyaránt kerültek be a vizsgálatba kereskedelmi és 
lakófunkciójú közterületek (pl. Cvetan Dimov, Dijonska). Az írott jeleket nyelvi szempontból négy 
csoportba soroltam: macedón egynyelvű, albán egynyelvű, macedón-albán kétnyelvű és egyéb.
Az „egyéb” kategóriába sorolt feliratok – ahogy erre a későbbiekben kitérek – nem szerepelnek a 
kutatási eredmények között.
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EREDMÉNYEK

Észak-Macedónia történelme röviden

Az ország a 14. század végétől az 1912–13-as első Balkán-háborúig török uralom alatt állt. A történeti 
földrajzi illetve kulturális régióként definiált Macedónia jóval nagyobb területre terjedt ki: a mai 
Észak-Macedónia (korábban Vardar-Macedónia) mellett magában foglalta az ún. Égei-Macedóniát, 
amely ma Görögország része, illetve Pirini-Macedóniát, amely napjainkban Bulgáriához tartozik 
(sőt egy kevés területet a mai Albániából és Szerbiából is). A történelmi Macedónia-felfogás ma is 
fellelhető elem a macedón közösség körében, ugyanakkor ez sokkal inkább az ókori előzményekkel 
való kontinuitást (illetve annak igényét) hangsúlyozza, mintsem expanziós törekvéseket. A történelmi 
Macedónia 1913. évi felosztása Görögországnak és Szerbiának kedvezett: a két ország együtt a terület 
88%-át szerezte meg, míg az eredetileg – nyelvi alapon, mivel a helyi lakosság többségét kitevő szláv 
lakosság nyelve a bolgárhoz állt legközelebb – a csaknem teljes térségre igényt formáló Bulgária 
csupán annak keleti szeletét.

1. ábra: Etnikai mintázat 2002-ben Szkopje Csair kerületében, illetve Kicsevó és Sztruga városokban 
(saját szerkesztés) 

Figure 1. Ethnic pattern of Skopje-Chair, Kichevo and Struga in 2002 (source: author’s own)

A macedón nemzeti identitás formálódásának kezdete az 1860-as évekre tehető, amikortól felerő-
södtek azon hangok, a macedónok önálló nemzetnek számítanak, és ennek megfelelően jogosultak 
kialakítani saját állami létüket. Ezt a 20. század elején, a politikai függetlenség küszöbén az akkori 
török hatalom mellett a környező népek egyike sem fogadta el fenntartások nélkül. Görögország a 
tengerparti, görög többségű sáv háttérterületeként, részben hellenizált vidékként tekintett a térségre, 
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Szerbia a helyi szláv népességre, mint „hegyi szerbekre” hivatkozott, Bulgária – az albán és görög 
dominanciájú peremeket leszámítva – teljes Macedóniát magáénak követelte. Törökország a helyi, 
főként városokban élő török közösség jelenlétére hivatkozott, az időközben szintén függetlenedő 
Albánia pedig a nyugati vidékeken már akkor is többséget alkotó albánokra. Az 1913. évi területi 
változások egyik felet sem elégítették ki, illetve későbbi konfliktusokat vetítettek előre.

A görögországi, Thesszaloniki központú Macedónia tartomány – noha a mai napig otthont 
ad bizonyos számú szláv ajkú népességnek – az első világháborút követő görög menekülthullám 
következtében számottevően elgörögösödött, míg Bulgáriában a macedón öntudat viszonylag hamar 
marginalizálódott. Így a macedón identitás egyetlen igazi „terepévé” a Szerbiához, később Jugo-
szláviához tartozó terület vált. A szerb(-horvát) nyelv hivatalossá tétele révén a 20. század második 
felében a macedóniai népesség jelentős részénél teret hódított a kétnyelvűség, a központi (szerb) 
akarattal történő szembenállás a két világháború közötti nyílt jellege 1945 után rejtetten élt tovább: 
a titói időszak viszonylagos politikai és gazdasági stabilitása jelentősen tompította a nemzetiségi 
alapú konfliktusokat. Ezzel párhuzamosan a macedón identitás karakteresebbé vált, a nyelv fejlődése 
politikai okokból és az erős szerb hatás miatt elvált a bolgárétól. Az ország 1991-ben rövid idő alatt 
elnyerte függetlenségét, más jugoszláv térségekhez képest minimális konfliktusok árán.

A terület a volt Jugoszlávia egyik legfejletlenebb része volt, így az önállóság nem feltétlenül okozott 
lelkesedést a helyi lakosság körében. A gazdasági visszaesésre és a függetlenség kikiáltását követő 
bel- és külpolitikai konfliktusokra vezethető vissza a titói érával kapcsolatos nosztalgia, amely – más 
volt jugoszláv köztársaságokhoz, pl. Szlovéniához hasonlóan – ellentmondásos megítélésűvé (stabi-
litás vs. szerb „megszállás”) teszi az 1945–90 közötti periódust. Az ország első külpolitikai gondjai 
az annak nevét kifogásoló görögökkel adódtak, akik hosszú időn keresztül blokkolták Macedónia 
euroatlanti (NATO-tagság, EU-csatlakozási tárgyalások) törekvéseit. A helyzetet csak a 2018-as 
Preszpa-egyezmény, illetve az azt legitimáló macedóniai – a társadalmat erősen megosztó, kétes 
érvényességű – népszavazás oldotta fel, amelynek eredményeként az állam hivatalos neve 2019-től 
Észak-Macedónia. A névváltáson átesett fiatal állam számára ugyanakkor a legnagyobb problémát az 
albán kisebbség helyzete és a feszültségek nyomán kialakult konfliktusok jelentik.

Politikai, demográfiai és gazdasági jellemzők az interetnikus kapcsolatok tükrében

Macedónok és macedóniai albánok viszonyában egyértelműen a 2001. év számít mérföldkőnek. 
A januárban elkezdődő konfliktussorozatnak (mely ma sem tekinthető lezártnak) csak 2001-ben 
200–250 katonai és civil áldozata volt, valamint 140 ezren váltak menekültté [1]. Az albán katonai 
alakulatok fő ereje és utánpótlása Koszovóból származott (UÇK – Ushtria Çlirimtare e Kosovës/
Koszovói Felszabadítási Hadsereg), célja egy a központi területektől függetlenedő albán államalakulat 
létrehozatala, lényegében a „koszovói recept” macedóniai alkalmazása volt; utóbbit értelemszerűen 
annak sikeressége is motiválta. Az albánok politikai (az albán kisebbség marginalizáltsága) és demo-
gráfiai érveket sorakoztattak fel: a 20. század közepén még 163 ezer fős (12%) közösségük 2002-ben 
már 509 ezer főt (25%) számlált [2] (1. táblázat).
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1. táblázat: Észak-Macedónia etnikai mintázatának változása 1953 és 2002 között (forrás: Háry, 2010, 2018) 
Table 1. Changes in ethnic pattern of North Macedonia between 1953 and 2002 (source: Háry, 2010, 2018)

Év Macedón Albán Roma Török Egyéb Összesen

1953 860 699 162 524 20 462 203 938 56 891
1 304 514

% 66,0 12,5 1,6 15,6 4,3
1961 1 000 854 183 108 20 606 131 484 69 951

1 406 003
% 71,2 13,0 1,5 9,4 5,0

1971 1 142 375 279 871 24 505 108 552 92 005
1 647 308

% 69,3 17,0 1,5 6,6 5,6
1981 1 279 323 377 208 43 125 86 591 122 889

1 909 136
% 67,0 19,8 2,3 4,5 6,4

1991 1 328 187 441 987 52 103 77 080 134 607
2 033 964

% 65,3 21,7 2,6 3,8 6,6
1994 1 295 964 441 104 43 707 78 019 87 138

1 945 932
% 66,6 22,7 2,3 4,0 4,5

2002 1 297 981 509 083 53 879 77 959 83 645
2 022 547

% 64,2 25,2 2,7 3,9 4,1

Lélekszámbeli növekedésükhöz hozzájárult, hogy Macedónia az 1999. évi koszovói válsághelyzet 
idején 400 ezer főnyi albán menekültet fogadott be, melynek jelentékeny hányada letelepedett új lak-
helyén és hosszú távon is az országban maradt. Az összecsapásokból katonailag a NATO által segített 
macedón alakulatok kerültek ki győztesen, ám a következmények kapcsán sokkal inkább az albán 
kisebbség felé billen a mérleg: a teljes elszakadást kivéve tulajdonképpen mindent elértek. A 2001 
augusztusában aláírt, a polgárháborús helyzetet lezárni hivatott Ohridi Egyezményben deklaráltak 
szerint a macedóniai kisebbségek „számára a nemzetközi normákon túlmutató egyéni és közösségi 
jogokat garantáltak, többek között a számarányuknak megfelelő képviseletet az államigazgatás és a 
közintézmények minden szintjén” (Háry, 2010: 101). Ennek nagy nyertesei nyilvánvalóan nem a kisebb 
lélekszámú és/vagy szervezetlen török, illetve roma közösségek, hanem az albánok, akik egy csapásra 
ezrével jelentek meg olyan, az ország működésében kulcsfontosságú ágazatokban, mint az oktatás, 
az önkormányzatok, a rendőrség vagy a hadsereg (Háry, 2018). Noha e folyamat több évtizedes adós-
ságot törleszt a korábban az ilyen jellegű pozíciókból kiszorított macedóniai albánokkal szemben, 
az intézkedések egyik pillanatról a másikra történő bevezetése joggal ébreszt félelmet a többségi 
társadalomban. Egyértelműen elhibázottnak tűnik továbbá az albán nyelv 2018-as hivatalossá tétele 
országos szinten, amelyre még szintén Ohridban kötelezték a macedón államot. Ez ugyan regionális 
léptékben indokolt lehetett volna, így viszont az ország olyan igazgatási egységeire is kiterjed (és jár 
az állami kiadások jelentős emelkedésével), ahol az albánok aránya elhanyagolható.

A macedónok és észak-macedóniai albánok között kötött megállapodás a hatalommegosztás kéz-
zelfogható jeleként 2004-től közigazgatási változásokat is magában foglalt, azaz olyan adminisztratív 
egységek kialakítását, melyekben biztosított az albán demográfiai fölény. Albán többségű körzetek 
korábban is léteztek, ám a 2001 után a helyzet sokat változott. Szkopje-ban albán követelésre a vegyes 
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lakosságú, ám etnikailag erősen szegregált Csair-ról leválasztották a zömmel macedónok által lakott 
részeket, kialakítva a főváros első albán többségű önkormányzatát. Emellett – azon célból, hogy 
Szkopje-ban az albánok aránya elérje a hivatalos nyelvhasználathoz szükséges 20%-ot – a városhoz 
csatolták a szinte kizárólag albánlakta Saraj-t. A további közigazgatási változások révén az ország 
nyugati részén olyan önkormányzatok váltak albán dominanciájúvá, melyek központjai továbbra is 
macedón többségűek (Kicsevó, Sztruga). Ez többek között a választásokra is komoly hatással van: 
Kicsevó-ban és Sztruga-ban egyaránt albán a polgármester (Peshkopia, 2014), ami a nyelvhasználat 
szintjén gyakorlati és szimbolikus módon is megnyilvánul (ld. később). A helyi macedón közösség 
úgy érzi, hogy paradox módon kisebbségbe szorult az általa többségben lakott városokban [8][9].

2. ábra: Etnikai mintázat Szkopje Csair kerületében, illetve Kicsevó és Sztruga körzetekben 2002-ben
és a 2004. évi közigazgatási átszervezések után (saját szerkesztés)

Figure 2. Ethnic pattern of Skopje-Chair, Kichevo and Struga in 2002 and 2004
(after administrative reorganisations) (source: author’s own)



Balizs Dániel 
A nyelvi tájkép és a társadalmi folyamatok összefüggései Észak-Macedóniában

11

Az elmúlt két évtizedben Csair kerület (2002: 38%, 2004: 57% albán), illetve Kicsevó (31, ill. 55%) 
és Sztruga (42, ill. 57%) obscina-k a közigazgatási reformnak köszönhetően albán többségűvé for-
málódtak. Mindhárom egységben dinamikusan emelkedik az albánok részaránya, noha utóbbi kettő 
esetében a névadó városokban (Kicsevó-ban 28, Sztruga-ban 32%-os aránnyal) kisebbséget alkot-
nak. Mindhárom önkormányzat polgármestere a legbefolyásosabb albán párt (Demokratikus Unió 
az Integrációért) jelöltje, e politikai formáció lényegében a macedón biztonsági erők ellen 2001-ben 
harcoló Nemzeti Felszabadítási Hadsereg utódja. Így macedónok tízezrei élnek olyan városokban, 
ahol a polgármester évekkel ezelőtt országuk egysége ellen küzdött (2. ábra).

A szocialista érában a macedóniai albán közösség gazdasági marginalizációja a jól fizető, bizton-
ságos állami szférában való alulreprezentáltságukban nyilvánult meg [3]. Albán nemzetiségű lakos 
ritkán kapott állást közigazgatásban, elhanyagolható volt a jelenlétük rendvédelmi szervekben, az 
egészségügy, valamint – mivel az anyanyelven történő tanulás lehetősége korlátozott volt – az oktatás-
ban is. Demográfiai arányuknál szintén jóval alacsonyabb volt előfordulásuk a szekunder szektorban. 
A diszkrimináció az egyre növekvő számú albán lakosságot egyéb gazdasági ágak, elsősorban a 
kereskedelem, illetve tágabban véve az egyéni vállalkozások irányába mozdította (Jugoszláviában a 
magánkezdeményezéseknek nagyobb teret engedtek, mint más szocialista országokban, ld. Simon, 
2003); emellett egyre népszerűbbé vált a külföldi munkavállalás is. 

A rendszerváltozás során összeomló szocialista ipar, valamint a közalkalmazotti leépítések a 
korábbi viszonyokból adódóan döntő részben a többségi macedónokat érintették, akiket a létbiztonság 
hiánya mellett az ismét felerősödő nacionalizmus is fenyegette. Az addig elnyomott, ám a 90-es évek 
elején gazdaságilag talpon maradó, sőt megizmosodó albán kisebbség mellett Macedónia megalaku-
lását a macedónokat mint önálló népet el nem ismerő Bulgária, illetve a szeparatista törekvésektől 
tartó Görögország sem nézte jó szemmel. Amíg Szerbiától mint a macedón területek fő kereske-
delmi partnerétől történő elszakadást főként azon ipari vállalatok sínylették meg, melyek korábban 
szinte csak macedónokat foglalkoztattak, Bulgária és Görögország a macedónok nemzeti identitását 
támadta. A függetlenedő nyugat-balkáni állam minden oldalról kritikák kereszttüzébe került.

A politikai bizonytalanság és a gazdasági krízis az országban élő albánokat jóval kevésbé érintette. 
A piacgazdaságra történő áttérés – a körükben korábban is általánosan magas vállalkozói kedv révén 
– sokkal kisebb megrázkódtatást okozott. Ezenkívül a 1990-es évekre már jelentős albán közössé-
gek léteztek Nyugat-Európában, amely megkönnyítette az albánok munkavállalói célú migrációját. 
Ez egyrészt csökkentette körükben a munkanélküliséget, másrészt a hazautalások gyarapították a 
Macedóniában maradt albánok vagyonát. A macedónok korábbi gazdasági és politikai előnye hát-
ránnyá vált, ráadásul a két nemzetiség közötti demográfiai eltérések is mind látványosabbak lettek: 
a 2002-ben születettek 36%-a volt albán, miközben a teljes népességből való részesedésük 25% 
(a macedónok esetében: 49, ill. 63% [5]). Noha ez demográfiai jellegű sajátosság, macedón félelmek 
szerint ez jelenti az albán gazdasági és politikai térnyerés egyik legfontosabb bázisát (2. táblázat).
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2. táblázat: Etnikumspecifi kus születési számok és arányok Észak-Macedóniában (forrás: [4][5][6][7])
Table 2. Ethnicity-specifi c birth numbers and rates in North Macedonia (source: [4][5][6][7])

Nemzetiség
1994 2002 2012 2017

szám % szám % szám % szám %
Macedón 16 704 49,9 13 639 49,1 11 995 50,9 11 260 51,8
Albán 12 010 35,9 10 118 36,5 8 035 34,1 7 404 34,0
Egyéb 4 773 14,2 4 004 14,4 3 538 15,0 3 090 14,2
Összesen 33 487 27 761 23 568 21 754

A nyelvi tájkép összefüggései a politika és gazdasági viszonyokkal

Mind a gazdasági, mind a politikai folyamatok az elmúlt két-három évtizedben az albánoknak kedvez-
tek. A magasabb születési rátából valamint a migrációból fakadó lélekszám-gyarapodás, a gazdasági 
és pénzügyi előretörés, illetve az utóbbiból fakadó élénk ingatlanpiaci tevékenység (a macedónok 
szerint az albánok kivásárolják őket a házaikból és végső soron a saját országukból), végül az egész 
folyamatot legitimáló politikai változások – macedón értelmezésben – mind-mind lehetővé teszik a 
további albán térnyerést. Ezek összességében mély nyomot hagytak az egyébként is több szempontból 
képlékeny, útját kereső macedón identitásban. 

A nyelvi tájkép kapcsán joggal tételezhetjük fel, hogy politikai, demográfiai és gazdasági körül-
mények ilyen léptékű átformálódása a települések arculatán is érezteti hatását, és ennek jeleit a 
közterületeken járva vizuálisan is érzékelhetjük. Az albán közösség fizikai jelenléte mindhárom min-
tatelepülésen jól látható, ugyanakkor a nyelvi tájkép lokális mintázatában a települések között több 
eltérést is tapasztalhatunk, ugyanez érvényes a szegregációs (relatív koncentrációs) mintázatokra is.

A Szkopje, Kicsevó és Sztruga vizsgált közterületein felmért 2187 felirat 33%-a macedón és 26%-a 
albán nyelvű volt; 11%-uk bizonyult macedón-albán kétnyelvűnek. Az egyéb nyelvű feliratok tekin-
télyes, 30%-nyi arányt tettek ki, ezek kevés kivétellel angol nyelvűek voltak. Noha egy városrészben 
a helyi lakosság anyanyelvétől eltérő feliratok arányából következtethetünk a szóban forgó terület 
funkcióira (pl. kereskedelmi-szolgáltató vagy lakóövezet, ld. Dimova, 2007), témám szempontjából e 
feliratok irrelevánsak, így a végleges eredményekben nem szerepelnek.

A macedón, az albán és az angol mellett más nyelv vizuális érzékelhetősége annak ellenére 
elhanyagolható volt, hogy a népesség országos szinten 11, a vizsgált településeken pedig 14–19%-a 
töröknek, romának, bosnyáknak stb. (tehát nem macedónnak és nem is albánnak) vallotta magát.
A nyelvileg többnyire asszimilált romák, illetve a szintén délszláv nyelven beszélő csoportok esetében 
ez nem meglepő, a törököknél pedig anyanyelvük – történelmi okokból – alacsony presztízse állhat a 
háttérben, ami Törökország (újra)erősödő balkáni kulturális befolyása révén a közeljövőben megvál-
tozhat.
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3. ábra: Etnikai arányok és a közterületi feliratok nyelvi megoszlása a három mintaterületen (saját szerkesztés) 
Figure 3. Ethnic distribution and the linguistic pattern of the written signs in three sample areas 

(source: author’s own)

Az „egyéb” kategória mellőzésével összesen 1533 feliratot vettem górcső alá, ennek közel fele 
macedón, több mint egyharmada albán, 15%-a kétnyelvű (macedón-albán, illetve albán-macedón) 
volt. Az albán nyelv Szkopje Csair kerületében a közterületen is dominál (68%), ugyanitt volt a legala-
csonyabb a bilingvis feliratok aránya (8%). Relatív többséget alkottak az albán feliratok Kicsevó-ban 
(43%), itt minden ötödik felirat kétnyelven is fel volt tüntetve, gyakran az albán szerepelt elöl/felül. 
Sztruga-ban viszont a feliratok 55%-a macedón volt (3. ábra). Mindhárom mintaterületen tapasz-
talható volt bizonyos szintű relatív nyelvi-etnikai koncentráció, valamint a közterületi jelek térbeli 
mintázata rokoníthatónak bizonyult más társadalmi faktorokon alapuló területi eloszlással is. 

Szkopje Csair kerületében (65 ezer lakos 2002-ben) különösen intenzív az albán populáció növeke-
dése, elsősorban a környező falvakból, illetve az országhatáron túlról (Koszovóból) érkező migráció 
révén. A városrész hagyományosan háromosztatú: a Szkopje centrumához közel elhelyezkedő déli 
utcák javarészt a régi bazár területén futnak, évszázadok óta muzulmán vallású (sokáig török, ma már 
döntő részben albán) lakossággal, ettől északra terül el a kerület központi, szintén alacsony beépítésű 
része, albán, illetve a nyugati peremén roma lakossággal (itt van a régi cigánytelep, a Topaanska). 
Az innen egészen Csair északi határáig futó Dijonska utca és környéke szintén ehhez a negyedhez 
sorolható. Csair harmadik része két nagy lakótelep északkeleten, illetve északnyugaton, melyek az 
1960-as és 1970-es években épültek, javarészt vidékről beáramló macedón népességnek otthont adva. 
E területen a napjainkban betelepülő albánoknak számos új lakótömb épül, míg a hagyományos 
panelek döntő részében továbbra is macedónok élnek, a fiatalok elvándorlása miatt főként idős gene-
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rációk. Ennek okai a gazdasági tényezők mellett az albánok térnyerése és saját biztonságérzetük 
csökkenése. Ebből fakadóan Csair területén a szegregáció a lakóhelytípusok mentén valósul meg: a 
tradicionális földszinten házakat és az új lakótömböket javarészt albánok, a négy-öt évtizede épült 
lakótelepeket macedónok lakják.

4. ábra: A nyelvi tájkép és városcentrumtól való távolság kapcsolata Kicsevó-ban (saját szerkesztés)
Figure 4. Correlation between linguistic landscape and distance from the city centre in Kichevo

(source: author’s own)

A nyelvi tájkép sajátosan igazodik e megosztottsághoz. Csair-ban a feliratok kétharmada albán, 
negyede macedón. A Csair egyik fő tengelyének számító Cvetan Dimov úton a panelházak környékén 
a macedón feliratok aránya az átlagtól többnyire magasabb, külön figyelemre méltó, hogy az albán 
feliratok nagy részét itt graffitik teszik ki. E jelenség összefügg a gazdaság és a nemzetiségi eloszlás 
már említett kapcsolatával is, a paneltömbökben nincsenek kereskedelmi egységek, és bennük sem 
albánok laknak, így az albán feliratok aránya alacsony. Átlagot jóval meghaladó viszont Csair más 
részein, ahol az albánok kisvárosias környezetben élnek, illetve működtetik vállalkozásaikat.

Az albán népesség kereskedelemben megfigyelhető felülreprezentáltsága a leglátványosabban a 
2002-ben 27 ezer (körzeti szinten 57 ezer) főt számláló Kicsevó nyelvi tájképén figyelhető meg.
A nyugat-macedóniai kisváros 1989 előtti ipara lényegében megszűnt, kereskedelmi szerepköre 
viszont erősödött, a vállalkozások száma folyamatosan növekszik [3]. Noha korántsem az összes 
kereskedelmi egység van a kezükben, az albánok előnye e téren vitathatatlan. A kereskedelmi élet 
belvárosba történő nagyfokú koncentráltsága a feliratokon is érzékelhető: ahogy távolodunk a cent-
rumtól, az albán nyelv láthatósága csökken, a macedóné nő. A központban minden második felirat 
tisztán albán, és csupán 20–30%-a macedón. A centrumtól körülbelül egy kilométerre, amely már 
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szinte kizárólagosan lakóövezet, az albán feliratok aránya 5%-ra csökken. Érdekes módon a kétnyelvű 
feliratok részesedése félúton a legnagyobb és itt valóban különösen magas arányt ér el (35%), ami egy 
átmeneti zóna jelenlétére utal (4. ábra).

5. ábra: Sztruga sétálóutcája macedón, albán, török és EU-zászlókkal (saját felvétel) 
Figure 5. Pedestrian street in Struga with Macedonian, Albanian, Turkish and EU-flags (source: author’s own)

Sztruga esete a másik két helyszínhez képest sajátos. Az „egyéb” (nem macedón, nem albán és nem 
is macedón-albán) kategória elhagyása után 1059 írott jel került az adatbázisba, melynek 55%-a 
macedón, 29%-a albán, 16%-a macedón-albán volt. Szkopje és Kicsevó esetével ellentétben tehát 
Sztruga-ban az albán feliratok enyhén alulreprezentáltnak bizonyultak az albánok a helyi népes-
ségben elért részesedéséhez (32%) képest. A városban a mintaterület a legforgalmasabb közterekre 
(a sétálóutcára, valamint a Fekete-Drin minkét oldalán húzódó rakpartokra) terjedt ki, ahol a döntő 
részben többemeletes épületek alsó szintje kereskedelmi funkciójú, melyek felett lakások találhatóak. 
Az esetleges szegregáció dokumentálása céljából a területet tíz zónára osztottam, e zónákon belül 
külön felmérve a feliratok nyelvi arányait. A felmérés előtt megismert helyi vélemények ellentmondá-
sosak voltak: egyesek szerint a Drin jobb, mások szerint a bal partján tömörülnek az albán tulajdonban 
álló kereskedelmi egységek, illetve ingatlanok. A nyelvi tájkép elemzése révén megállapítható, hogy 
az átlagtól szignifikánsan eltérő arányokat csupán egy zónában: a Fekete-Drin délkeleti rakpartján 
találtam, ahol az albán feliratok aránya 43% (de még itt sem haladta meg a macedónét). További 
két zónában, a sétálóutca északkeleti, illetve déli szakaszán mutatkozott az albán feliratok átlagot 
meghaladó (33, ill. 32%) részesedése, de itt ez a többlet már nem számít jelentősnek.
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6. ábra: A nyelvi tájkép egy sokatmondó részlete: a macedón (jugoszláv) partizánemlékmű Sztruga-ban, rajta az 
albánok által használt „Don’t you 20% me, I’m Albanian” graffi  tivel2 (saját felvétel)

Figure 6. A meaningful detail of the linguistic landscape: the Macedonian (Yugoslav) partisan monument in Struga 
with the graffi  ti “Don’t you 20% me, I’m Albanian” used by the Albanian community in North Macedonia (source: 

author’s own)

Érdemes röviden kitérni arra, vajon Sztruga-ban miért marad el az albán feliratok aránya tényleges 
lélekszámbeli részesedésüktől. Külön ezt célzó empirikus kutatás híján a helyi tapasztalatokra és 
benyomásokra támaszkodva kísérelhetünk meg véleményt formálni a kérdésben. Tény, hogy az 
Ohridi-tó partján, az UNESCO Világörökségi területen elhelyezkedő Sztruga gazdasága elsősorban a 
turizmusra épít, még ha a látogatók száma jóval el is marad a nagyságrendekkel több kulturális örök-
séggel büszkélkedő Ohridétól. Arra viszont bőven elég lehet, hogy dinamizálja a város gazdaságát, 
amelyet – pl. Kicsevó-val ellentétben – jóval kevésbé sokkolt 1989 utáni átalakulás; továbbá viszony-
lag tőkeerős vállalkozói réteget tudhat magáénak. Utóbbiak körében – elemezve a város kereskedelmi 
szálláshelyeinek és vendéglátóegységeinek tulajdonosi körét – macedónok éppúgy megtalálhatóak, 
mint albánok. A stabil alapokon nyugvó helyi gazdaság a környező falvak macedón lakosságának 
is vonzó, így például a szkopjei mintaterületen érzékelhető macedón elvándorlás–albán betelepülés 
folyamata itt nem tapasztalható. Az albán gazdasági és demográfiai térnyerés a helyi vélemények 
alapján így is számottevő (5. és 6. ábra), ám egészen más viszonyok között zajlik, mint a sokáig 
gazdasági krízis sújtotta Kicsevó-ban vagy a macedónok számára egyáltalán nem vonzó Csair-ban. 

2 Az észak-macedóniai albánok kezdeményezését a kisebbségi albán pártok indították; ezzel kívánták felhívni a kor-
mány figyelmét az ország EU- és NATO-csatlakozási folyamatai során az albán kisebbség érdekeinek tiszteletben 
tartására [10]. Idővel a képen látható jelzés az albánok informális identitáskifejezési eszközévé vált.
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KÖVETKEZTETÉSEK

A kutatás fő kérdése volt, hogy a közterületek nyelvi tájképe alátámasztja-e az albán kisebbség elmúlt 
két évtizedben zajló demográfiai, politikai és gazdasági térnyerését Észak-Macedóniában. A nyelvi 
tájkép vizsgálata során három, macedónok és albánok által vegyesen lakott város, illetve városrész 
kiválasztott közterületeit mértem fel, helyszíni terepmunka során felépítve a mintaterületeken vizuá-
lisan érzékelhető összes feliratból, illetve írott jelből álló adatbázist. Az empirikus felmérés előtt – egy 
másfél hónapos kutatóút tapasztalataira támaszkodva – hipotéziseket fogalmaztam meg.

1. Első hipotézisem során egyrészt feltételeztem, hogy az albán kisebbség vizuálisan jól észlelhető, 
azaz a közösség jelenléte nem rejtett, hanem a nyelvi tájkép alapján is egyértelműen érzékelhető. 
Az eredmények – miszerint a vizsgálatban szereplő 1533 felirat 38%-a tisztán albán és további 
15%-a macedón-albán kétnyelvű – nem csupán igazolták az első hipotézist, hanem rávilágítottak, 
hogy az albán feliratok aránya összességében meg is haladja lokális lélekszámbeli részesedésüket. 
Utóbbi kapcsán – abból kiindulva, hogy az etnolingvisztikai vitalitás nem függ össze egyértelműen 
egy közösség népességbeli súlyával – feltételeztem, hogy mivel az albán feliratok aránya nem fog 
közvetlen összefüggést mutatni az albán népesség lokális részarányával. E hipotézis is igazolódott, 
mivel az eredmények szerint Szkopje Csair kerületében, valamint Kicsevó városában az albán 
közösség vizuális jelenléte meghaladja lakossági arányukat, míg Sztruga-ban elmarad attól.

2. Szintén feltételeztem, hogy a macedón-albán kétnyelvű feliratok aránya – az albán nyelv hivata-
lossá tétele (2018), valamint a közelmúltban zajlott politikai változások révén – számottevő lesz, 
minden mintaterületen az összes felirat legalább 10%-át alkotva. Kicsevó (20%) és Sztruga (16%) 
esetében e hipotézis is igazolódott, ám a jelentős macedón elvándorolással jellemezhető Csair-ban 
(8%) a kétnyelvűség a vártnál alacsonyabb szintet ért el.

3. A harmadik hipotézis arra vonatkozott, hogy az elmúlt két évtized lendületes demográfiai, poli-
tikai és gazdasági átalakulása Észak-Macedónia nyelvi tájképén is nyomot hagyott, azaz rajta 
keresztül is jól megragadható. Az eredményeket e kontextusba helyezve megállapíthatjuk, hogy 
ezen észak-macedóniai városokban a nyelvi tájkép illeszkedik az albán kisebbség térnyerésének 
folyamatához, dinamikusan követve a változásokat. A kutatás ezen részének legfontosabb felis-
merése, hogy a nyelvi tájkép látványosan tükrözi a macedón-albán vonatkozásban tapasztalható, 
főként gazdasági jellegű, illetve a lakáskörülményekben érzékelhető differenciákat; továbbá 
a két közösség parciális területi elkülönülését. Csair (Szkopje) esetében a macedónok inkább a 
szocializmusban épült paneltelepeken, míg az albánok a régi földszintes épületekben, illetve az 
új lakótömbökben élnek. Kicsevó-ban a kereskedelmi élet dominánsan albán kézben van, a helyi 
macedón közösség vállalkozó kedve csak lassan növekszik az 1990-es évek gazdasági válsága után. 
Sztruga-ban megfigyelhetjük az albánok részleges térbeli koncentrációját, illetve a kereskedelmi 
életben tapasztalható, etnikai dimenzióval rendelkező macedón-albán versengést. E megállapítá-
sok a vonatkozó statisztika hiányában eddig csak feltételezések voltak, a nyelvi tájkép felmérésével 
viszont – adott megközelítésben – bizonyítást nyertek. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A kutatás magyar állami ösztöndíj keretében a Tempus Közalapítvány támogatásával valósult meg.
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A fenntartható fejlődés megjelenése 
Magyarország és Anglia földrajztanterveiben
Sustainable development in the geography curricula of Hungary and England

ABSZTRAKT

A túlzott gazdasági növekedésünk hatására globális problémák egész hálózata került felszínre. Ezek 
a nehézségek a fenntartható fejlődés fogalmának kialakulásához vezettek. A fenntartható fejlődés ma 
már nem kizárólag az emberiség környezethez kapcsolt tevékenységének hatásaival, hanem szélesebb 
értelemben, társadalmi egyenlőségi és felelősségvállalási kérdésekkel is foglalkozik. A fenntartható 
fejlődéshez köthető témákat az Oktatás a Fenntartható Fejlődésért (Education for Sustainable Devel-
opment – ESD) nevű kezdeményezés integrálja a tanítási és tanulási folyamatba. Az iskolában is 
híd szereppel rendelkező földrajz tantárgy úttörő lehet a fenntartható fejlődés és a fenntarthatóság 
kérdéseinek iskolai implementációjában. A tanulmány célja, hogy két eltérő körülményekkel és 
lehetőségekkel rendelkező ország, Magyarország és Anglia példáján keresztül vizsgálja a földrajz 
tantárgy fenntartható fejlődés kapcsán betöltött szerepét. Ennek érdekében az Egyesült Nemzetek 
Szervezete által 2015-ben életre hívott Fenntartható Fejlődési Célok megjelenését MAXQDA 2020 
szövegelemző szoftver segítségével kutatja a két ország földrajz tanterveiben. Emellett a témához 
kapcsolt képességfejlesztés, attitűdformálás összetevőinek megjelenését is elemzi.

Kulcsszavak: Fenntartható Fejlődés, Fenntartható Fejlődési Célok, földrajztanítás, összehasonlító 
elemzés, Magyarország, Anglia

ABSTRACT

The emerging global problems of our world have led to the development of the concept of sustainable 
development. Sustainable development today no longer deals only with the effects of human activities 
on the environment, but also, more broadly, with issues of social equality and responsibility. Sustai-
nable development issues are integrated into the teaching and learning process through the Education 
for Sustainable Development (ESD) initiative. The subject of geography can be a pioneer in the imple-
mentation of sustainable development and sustainability topics in schools. The study aims to examine 
the role of geography in teaching sustainable development in Hungary and England. It examines the 
emergence of the Sustainable Development Goals, launched by the United Nations in 2015, in the 
geography curricula. It also analyzes the appearance of the components of skill development and 
attitude formation related to the topic. The study was performed using the MAXQDA 2020 software. 

Keywords: Sustainable development, Sustianable Development Goals, geography education, compa-
rative analysis, Hungary, England
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BEVEZETÉS

Az emberi faj technológiai fejlődésével elhozta az emberiség földtani korszakát (Crutzen, 2002).
A túlzott gazdasági növekedés hatása már globálisan megjelenő világproblémák egész hálózata került 
felszínre. A 21. század globális kihívásai, mint például a klímaváltozás vagy a Föld lakosságának túl-
népesedése, olyan problémák elé állítják társadalmainkat, melyek önállóan is, de együtt érvényesülve 
különösen megoldhatatlan feladatnak látszanak (Tóth, 1991; Hajnal, 2006; Patocskai, 2011; Kovács, 
2013).  Az egyre látványosabban testet öltő kihívások mentén született meg az Oktatás a Fenntartható 
Fejlődésért (Education for Sustainable Development – ESD) koncepciója az 1990-es években, mely 
az UNESCO definíciója szerint olyan döntéshozatali képesség megtanulása, ami figyelembe veszi a 
hosszútávó gazdasági, ökológiai és méltányossági szempontokat, minden közösség számára (UKNC, 
2013). Az ESD egy reakció, egy szembenézési, felelősségvállalási folyamat Földünk környezeti – 
társadalmi kihívásai mentén (Scott, 2005). Az ESD célja emellett érdekelt rendszerszintű és kritikus 
gondolkodású, aktív, cselekedni akaró állampolgárok kerüljenek ki az iskolapadból, akik képesek az 
emberiség és saját, mindennapi tevékenységeik hosszútávú hatásait is felmérni (Wiek et al., 2011). 
 Ennek érdekében a fenntartható fejlődés kérdéseit integrálja a tanításba és a tanulásba, nagy hangsúlyt 
fektetve cselekvésorientált iskolai módszerek alkalmazására (Ali, 2017). Az ESD így a „sikeres globa-
lizáció” egyik fontos előfeltétele, nélkülözhetetlen egy olyan gazdasági rendszer létrejöttéhez, mely a 
környezeti erőforrások ésszerű használatára épít (Little & Green, 2009).

Az ENSZ már 1992 óta támogatja az ESD terjedését. Az 1992-ben Rio de Janeiro-ban szervezett 
UN Conference on Environment and Development során kiadott dokumentum, az Agenda 21 volt az 
első nemzetközi jelentés, mely kimondta az oktatás szerepét a fenntartható fejlődésben (Bernad-Ca-
vero & Calvet, 2018). Az ENSZ tevékenységének hatására is megjelenő szemléletváltás a 2005 és 
2014 között zajló Fenntarthatóságra Nevelés Évtizedéhez vezetett (ENSZ, 2005), melynek folytatása, 
a Global Action Programme 2015 és 2019 között zajlott (UNESCO, 2014). Az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének legújabb, fenntartható fejlődést támogató programja, az Agenda 2030, mely 2015-ben 
lépett életbe (ENSZ, 2019).

Az Agenda 2030 tizenhét Fenntartható Fejlődési Célt (továbbiakban: FFC) jelöl meg. A célok 
között nem csak közvetlenül az emberiség környezetkárosító tevékenységéhez, és ezek hatásaihoz 
kapcsolt témák jelennek meg. Így a 17 FFC között olyan megoldandó problémák jelennek meg, mint 
az oktatás helyzete (FFC 4), a szegénység felszámolása (FFC 1), a méltányos oktatás (FFC 4), nemek 
közötti egyenlőség és az alapvető emberi jogok biztosítása (FFC 5 és FFC 16). A 17 FFC iskolai 
implementációjának segítése érdekében pedig iskolai segédanyag is készült (UNESCO, 2014).

Az ENSZ tevékenysége mellett más globális (például: OECD, 2016) és kontinentális szinten 
(például: COTEU, 2010) tevékenykedő szervezetek is támogatják az fenntartható fejlődés témájának 
integrálódását a világ országainak oktatásába.

A terjedő ESD iskolai megjelenésének élharcosa lehet a földrajz tantárgy, sőt Bardsley (2004), 
továbbá Fien (2005) is amellett érvel, hogy az ESD a földrajz tantárgy egyik legfontosabb létjogosultságát 
adhatja. Ezzel kapcsolatban Walford és Haggett a földrajz 21. századi feladatait kijelölő cikkében a 
következőképpen fogalmaz: „A földrajz tanításának végső indoklása egyszerű. Lehetőséget adjon a 
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jövő generációinak arra, hogy megértsék és értékeljék annak a térnek és helynek a csodáit, amelyben 
élünk”2. Meadows (2020) ehhez hasonlóan a földrajzot a fenntarthatóságért létező tudománynak 
tartja.

A földrajz tantárgy híd szerepet tölt be, mely integrálja a természet-, társadalom- és 
gazdaságtudományok saját törvényszerűségeit és eredményeit, ezek dimenzióit pedig a térben, rövid- 
és hosszútávú idő mentén értelmezi (Palacios et al., 2017). E megközelítésének átadása elengedhetetlen 
az ESD megértésében, mely globális gondolkodást igényel (McKeown & Hopkins, 2007). Továbbá, 
ahhoz, hogy a fenntartható fejlődés tematikáját sikeresen adja át az iskola, részt vegyen a fenntartható 
fejlődés alapjainak lefektetésében, szükség van arra, hogy a jövőt, mint időbeli dimenziót, a jövőről 
való gondolkodást, tervezést előtérbe állítsuk (Hicks, 2006). Ebben, többek között a földrajz tantárgy 
juthat komoly szerephez (Maude, 2017).

A földrajz nagy előnye lehet ezen túl, hogy például a kritikai földrajzi irányzatok mentén új témákat 
emelhet az oktatásba. Így olyan elemek is többek között, mint például a marginalizálódott csoportok 
vizsgálata vagy a civil társadalom földrajza is nagyobb hangsúllyal jeleníthet meg az iskolában. Ezek 
a témák aktív cselekvésre buzdíthatják a diákokat (McCreary et al., 2013). Pawsons tanulmányában 
(2015), melyben az antropocén – a holocént követő földtörténeti kor, ahol az emberi tevékenység 
hatása a környezetünkre egyre jobban érvényesül – korának földrajztanítási céljait vizsgálja, szintén 
amellett érvel, hogy a reményteli jövő-alternatívák bemutatásával zajló helyi szintű cselekvés lehet a 
földrajz tantárgy egyik legfontosabb feladata.

A legkiemelkedőbb nemzetközi dokumentum a földrajz tantárgy fenntartható fejlődésben betöltött 
szerepéről a Nemzetközi Földrajzi Unió által kiadott Luzerni Nyilatkozat (Földrajztanítás a Fenn-
tartható Fejlődésért) (Haubrich et al., 2007), mely egy keretrendszert tartalmaz a földrajztanítás 
fenntartható fejlődés irányába történő elmozdításáról. A nyilatkozat is segített abban, hogy a 2000-es 
évektől számos ország földrajz kerettantervei és iskolai gyakorlata lépett az ESD irányába. A szak-
irodalomban a földrajztanítás fenntartható fejlődésben beöltött szerepével kapcsolatban találhatunk 
európai, mint például angol (Firth & Winter, 2007) német (Sprenger. & Nienaber, 2018; Hoist et al., 
2020), spanyol (Sanchez, 2011), norvég (Saetre, 2016), horvát (Brkic-Vejmelka et al., 2018), valamint 
lengyel (Angiel & Pokojski, 2019) tanulmányokat. Az Európán kívüli országok tekintetében többek 
között az Egyesült Államok (Lee, 2011), Japán (Nakayama et al., 2015), Dél-afrikai Köztársaság (Dube, 
2017), India (Leder, 2018), Malajzia (Hanifah et al., 2015) tekintetében láthatunk eredményeket.

Magyarországon a fenntartható fejlődés földrajzban megjelenő tartalmi elemeiről Schrót (2015) 
által szerkesztett környezettan módszertani egyetemi jegyzet mutat be egy válogatást, mely a 2012-es 
Nemzeti alaptanterv környezeti tartalmait sorolja fel. Kulman (2018) a 2012-es Nemzeti alaptanterv 
földrajz kerettantervében megjelenő környezeti szempontokat gyűjtötte össze, főleg a műveltségi 
tartalmakra koncentrálva. Kónya (2018) tanulmánya a környezeti neveléshez köthető tartalmak 
megjelenését és arányait vizsgálta több természettudományos tantárgy, így a földrajz érettségi köve-
telményeiben, illetve a Mozaik és a Nemzedékek Tudása Kiadó földrajz tankönyveiben. A tanulmány 
konklúziójában a szerző kiemeli, hogy a kutatásba bevont földrajz tankönyvek tartalmazzák 

2 Walford, R. & Hagget, P. (1995). Geography and Geographical Education. Some Speculations for the Twenty-first 
Century. Geography, 80(1), p. 12.
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legnagyobb mennyiségben a környezeti nevelési tartalmakat. Továbbá, a Fenntartható Fejlődési Célok 
felsőoktatásban való megjelenéséről írt tanulmányt (Homoki et al., 2018).

 Az idézett publikációk tapasztalatait felhasználva tanulmányunk így célul tűzi ki, hogy összeha-
sonlító elemzéssel vizsgálja a magyar és angol földrajztantárgy körülményeit, sajátosságait, illetve 
az ESD interpretációit, képet adva ezzel arról, hogy eltérő adottságok és lehetőségek között milyen 
számban és arányban találkozhatunk a tantervekben a fenntartható fejlődés témáival és kompetenci-
áival.

A vizsgálat az alábbi kérdések mentén halad:

• Milyen hasonlóságokat és különbségeket mutatnak a két ország tantervei céljaik, felépítésük tekin-
tetében?

• Milyen ismeretek jelennek meg a tantervekben a fenntartható fejlődés kapcsán?
• Milyen, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó készségek, képességek és attitűdök fejlesztése kap 

kiemelt szerepet a tantervekben?
• Milyen feladatokat és projekteket ajánlanak a tantervek?

MÓDSZEREK

A feldolgozott dokumentumok

Minkét vizsgált ország aktuális szabályozó dokumentumait, és az ehhez társított segédanyagokat 
elemeztük. A következő táblázat mutatja be a teljes vizsgált dokumentumlistát (1. táblázat).

 1. táblázat: A kutatásban vizsgált dokumentumok
Table 1. The analysed documents from the two country

  Magyarországról származó dokumentumok
2012 Nemzeti alaptanterv 2012 (EEM 2012)
2013 EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről (EEM 2013)
2020 Nemzeti alaptanterv 2020 (EEM 2020a)
2020 Földrajz kerettanterv – Általános iskola (EEM 2020b)
2020 Földrajz kerettanterv – Középiskola (EEM 2020c)
Dokumentumok Angliából
2014  A Nemzeti alaptanterv Angliában - Keretdokumentum (DfE2014a)3

2014 Általános iskolai földrajz tanterv (Anglia) 2014 (DfE2014b)4

2014 Középiskolai kerettanterv földrajz tanterv (Anglia) 2014 (DfE 2014c)5

2014 A fenntarthatóságok helye az új tantervben (angol) (GESAG 2014)6

Forrás: saját szerkesztés / Source: own editing

3 A dokumentum eredeti elnevezése: The national curriculum in England – Framework document. Ennek a dokumen-
tumnak a táblázatban is jelzett, magyar megnevezését alkalmazzuk a tanulmány további részében.

4 A dokumentum eredeti elnevezése: Geography programmes of study. Key stages 1 and 2. Ennek a dokumentumnak a 
táblázatban is jelzett, magyar megnevezését alkalmazzuk a tanulmány további részében.

5 A dokumentum eredeti elnevezése: Geography programmes of study. Key stage 3. Ennek a dokumentumnak a táblá-
zatban is jelzett, magyar megnevezését alkalmazzuk a tanulmány további részében.

6 A dokumentum eredeti elnevezése: sustainabilities place within the new curriculum. Ennek a dokumentumnak a 
táblázatban is jelzett, magyar megnevezését alkalmazzuk a tanulmány további részében.
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Magyarországról a jelenleg hatályban lévő két Nemzeti alaptanterv (EEM, 2012; EEM, 2020a), illetve 
az érvényben lévő kerettantervek (EEM, 2013; EEM, 2020b, c) elemzése történt meg.

Az Angliából származó dokumentumok (1. táblázat) között található az angol Nemzeti alaptanterv 
(DfE, 2014a). A 2012-es magyar alaptantervvel szemben, ahol a magtanterv alá kerettanterveket 
rendelnek, Angliában az alaptanterv segítségével végzik az összes közoktatásban jelen lévő tantárgy 
tartalmi szabályozását 7. Az alaptanterv egyes tantárgyakra vonatkozó részei külön is elérhetőek a 
Department for Education (DfE, 2014b; DfE, 2014c) honlapján, a tanulmány további részében ezekre 
a dokumentumokra „kerettantervként” fogunk hivatkozni. 

Az angliai földrajz kerettantervek iskolai alkalmazásának segítése céljából hozta létre az Geography 
Expert Subject Advisory Group (GESAG) az Interpreting the 2014 Geography National Curriculum 
Framework (GESAG, 2014) weboldalt. A weboldalon a fenntartható fejlődés tanításáról is található 
segédanyag (1. táblázat). Ezt a dokumentumot is bevontuk az elemzésbe.

Tartalomanalízis

Bagoly-Simó (2017) megállapítja, hogy a tantervek összehasonlító elemzése a földrajz tanítás-mód-
szertani kutatások egy elfeledett területe. A hasonló témában megjelent tanulmányok (például 
Bagoly-Simó, 2017; Lambert & Hopkin, 2014) általában tantervek tantárgyhoz kapcsolódó tartalmait, 
illetve a kompetenciafejlesztési, attitűdformálási célok belső arányait vizsgálják. Jelen tanulmányban 
Marsden (1997) által létrehozott tantervi dimenziókat használjuk. A fenntartható fejlődés jelenlétét a 
tantárgyi tartalom, szocializációs szegmens pedagógiai felfogás és módszertan szintjein értelmeztük. 
A fenntartható fejlődés vizsgálata előtt azonban általános szempontok alapján hasonlítottuk össze 
a két ország tanterveit. Vizsgáltuk a kért tananyagmennyiséget, tananyag-feldolgozás módját és a 
kompetenciaterületek jelenlétét.

A fenntartható fejlődés tantervi megjelenése felfogható tartalmi elemekként (megtanulandó vagy 
kiegészítő információk), emellett a fenntartható fejlődés egy szemléleti, attitűdökben érvényesülő 
jelenség, mely többféle kompetencia együttes fejlesztéseként ölthet testet. A tudás és a kompetenciák, 
illetve a fenntartható fejlődéshez kapcsolt hozzáállás kialakulásában nagy szerepe van a tantárgyak 
tanulási módszereinek is, melyekre szintén javaslatokat tehetnek a tantervek (például feladatjavasla-
tok, projektötletek).

A kiválasztott dokumentumokon számítógéppel támogatott tartalomelemzést végeztünk. A 17 
FFC-t csoportokba rendeztük (2. táblázat), az így létrejött kategóriákban helyeztük el a dokumentumok 
(1. táblázat) aktuális mondatait8. A kategóriák közül a fellépni a klímaváltozás ellen (FFC 13) önálló 
csoportot alkot. Ennek oka, hogy ez az egyetlen környezetet érintő probléma, mely önálló FFC-ként 
jelenik meg (Homoki et al., 2017).

7 A 2012-es Nemzeti alaptanterv még nincs olyan szoros kapcsolatban a kerettantervvel, mint az új, 2020-as Nemzeti 
alaptanterv, ami már hasonlóan épül fel, mint az angliai szabályozás.

8 A névelőket, kötőszavakat és a mondatvégi írásjeleket is a mondatok részének tekintettük. A kutatásban kizárólag a 
dokumentumok főszövegét elemeztük, az egyéb szövegeket, mint például a címeket, a tematikai egységek megne-
vezéseit nem használtuk fel. Továbbá, nem vontuk be a kutatásba a tantárgyközi kapcsolódásokat kiemelő részeket, 
melyek a 2012-es Nemzeti alaptantervhez készült kerettantervben kifejtésre kerülnek.
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Abban az esetben, ha egy mondatban több kategóriához is kapcsolódott, akkor több kategóriába 
is besorolásra került. Ez több esetben is előfordult, mindkét ország dokumentumaiban találhatóak 
mondatok, amelyek egyszerre több szegmensét érintik a fenntartható fejlődésnek. A kutatás egységes 
megvalósítása és a könnyebb értelmezhetőség érdekében a MAXQDA 2020 kvalitatív adatelemző 
szoftverrel zajlott az tartalomelemzés. A MAXQDA szoftver segítségével frekvenciaelemzést, a teljes 
szöveg arányához viszonyított százalékos megjelenést vizsgáltuk. Eredményeinket szófelhő 9, illetve 
táblázatok és grafikonok segítségével rögzítettük. A táblázatok elkészítéséhez Excel 365 programot 
alkalmaztunk.

2. táblázat: A 17 FFC tematikai egyégei
Table 2. The tematic units of the 17 SDG

A kutatás tematikai egységei Az SDG-k
Társadalmi egyenlőség 1. A szegénység felszámolása

4. Minőségi oktatás
5. Nemek közötti egyenlőség
10. Egyenlőtlenségek csökkentése

Életkörülmények javítása 2. Az éhezés megszüntetése
3. Jó egészség
6. Tiszta víz és köztisztaság

Fenntartható gazdaság 7. Újrahasznosítható és megfizethető energia
8. Jó munkalehetőségek és gazdaságok
9. Innováció és jó infrastruktúra

 Társadalmi és egyéni felelősség 11. Fenntartható városok és közösségek
12. Fenntartható fogyasztási és termelési szokások
16. Béke, igazság és erős intézmények
17. Partnerség a célok eléréséért

A földi élet védelme 14. Óceánok és tengerek védelme
15. Szárazföldi ökoszisztémák védelme

Klímaváltozás 13. Fellépni a klímaváltozás ellen

Forrás: saját szerkesztés
Source: own editing

A tanulmány a 17 FFC megjelenésének vizsgálata mellett a fenntartható fejlődés kompetenciáinak 
tantervi analízisét is végzi. Wiek et al. (2011; 2016), illetve Brundiers et al. (2021) tanulmányaiban 
bemutatott kompetencia-rendszer meglétét vizsgálja a dokumentumokban (3. táblázat).

A fenntartható fejlődéshez kapcsolt tartalmakat, ha azok valamilyen kompetenciát, vagy értéká-
tadást fejeztek ki (például környezettudatosságra nevelés, természet-társadalom kölcsönös egymásra 
hatása), a létrehozott kompetencia-kategóriákba is besoroltuk. A 3. táblázat 3. oszlopában olyan kere-
sési kifejezéseket mutatunk be, melyek az adott kompetenciaterülethez köthetőek, és megkönnyítették 
a szöveg kategorizálását.

9 A névelőket, kötőszavakat, a két nyelvben gyakran használt igéket a szófelhők készítésekor nem vettük figyelembe.
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3. táblázat: A fenntartható fejlődés kompetenciái 
Table 3. Competencies of Sustainable development

A vizsgált kompetenciák A kompetencia bemutatása Alkalmazott kifejezések 
Jövőorientált gondolkodás A természeti és társadalmi folyamatok jövő-

beni hatásainak felmérési képessége.
Prognosztizál, következ-
mény, hosszútávú, hatás

Értékorientált gondolkodás A természeti és társadalmi világ értékeinek fel-
ismerése, saját értékek ismerete és formálása.

Érték, tisztelet, nyitottság, 
szeretet, vélemény

Stratégiai gondolkodás A fenntarthatósági kérdések kapcsán mutatott 
problémafelismerési, tervezési képesség.

Tervezés, vállalkozás, 
kritikus elemzés, döntés

Interperszonális kompe-
tencia

Empátia, másokkal való együttműködés 
képessége és motiváció a fenntarthatósági 
kérdések megoldása kapcsán.

Társadalmi élet, aktív 
állampolgár, szociális, 
empátia

Problémamegoldás Integrált kompetencia, mely a tudás és a kom-
petenciák interdiszciplináris alkalmazásával ad 
megoldást a fenntarthatósági kérdésekre.

Értékelés, modellezés, 
problémalapú, megoldás, 
feltárás

Forrás: Saját szerkesztés Wiek et al. (2011, 2016) és Brundiers et al. (2021) alapján 
Source: own editing based on Wiek et al. (2011, 2016) and Brundiers et al. (2021)

EREDMÉNYEK

A vizsgált dokumentumok általános célkitűzései és dimenziói

A magyar alaptantervekben, és a tanterv alá rendelt, tantárgyanként elkészített kerettantervekben 
a tanítás tartalmi, fejlesztési (kulcskompetenciák), illetve nevelési célok is megjelennek. A 2012-es 
alaptantervben részletesen kifejtésre kerülnek a nevelési célok, ezzel szemben a 2020-as alaptan-
terv már kisebb mennyiségben kidolgozva, felsorolás szintjén jeleníti meg őket. A 2012-es NAT 
módszertani dimenziót, mely megadná a lefektetett oktatási és nevelési célok elérését támogató 
pedagógiai irányvonalakat, kevésbé jeleníti meg, ebben a tekintetben szabad kezet ad a tanároknak. 
E kapcsán változást hoz a legújabb, 2020-as NAT, mely már részletesebb tevékenységi javaslatokat is 
tesz az egyes kerettantervi tematikai egységek bemutatásakor (EEM, 2020b; EEM, 2020c).

Angliában az oktatás reformjának kifejezése volt az „The Importance of Teaching” (DfE, 2010) nevű 
oktatáspolitikai irányvonal, mely célul tűzte ki, hogy a tanárokat teszi az iskolarendszer motorjává, 
csökkentve az adminisztratív terhelést. Ez a dokumentum fejtette ki a tervezett tanterv céljait is: „a 
(tanterv) tudás szigorúbb modelljét fekteti le, amit minden diáknak meg kell szereznie a kulcsszakasz 
végére” 10. Ennek szellemében a 2014-ben megjelent National Curriculum (továbbiakban: NC) (DfE, 
2014) a tudás magját fekteti le, nem dolgozza ki részletesen, hogy mik a tantárgyak pontos tartalmi 
követelményei. A tanterv számít arra, hogy az iskolák és tanárok egyéni munkájával kiteljesítik a 
dokumentumban megjelenő struktúrákat. A tanterv nem jelöl ki kulcskompetenciákat sem, legalábbis 
nem az Európai Unió ajánlásait követve, ahogy teszi ezt a magyar szabályozás. Az angol tanterv több 

10 DfE (2010). The Importance of Teaching: Schools White Paper. TSO, London. P. 91. https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/175429/CM-7980.pdf (letöltés dátuma: 2021. 02. 17.)
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kulcskompetencia bevezetése helyett két terület fejlesztését tekinti tantárgyközinek, ez a matematikai 
műveltség (mathematical numeracy) és a nyelvi műveltség (language literacy), ezek fejlesztése min-
den tantárgy kiemelt feladata (DfE, 2014a). A kijelölés nélkül számít arra, hogy az angliai tanárok 
szabályozott tartalom nélkül is hangsúlyt fektetnek a képesség-, készség- és attitűdformálásra.
A tanterv, ennek szellemében a tanítás módjairól nem tesz említést, de felhívja a figyelmet arra, hogy 
a tanárok változatos tanítási módszerekkel lehetnek sikeresek 11.

A fenntartható fejlődés jelenléte a magyarországi és angliai dokumentumokban

Magyarországon a 2012-es Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési-nevelési területnek jelölte meg a 
fenntartható fejlődést. Több tantárgyban megjelenik a téma. Fontos szerephez jutott a természettudo-
mányos tantárgyak (Ember és Természet műveltségi terület), valamint a történelem és az állampolgári 
ismeretek (Ember és Társadalom műveltségi terület) tantárgyaiban. A két terület között hídként a 
földrajz (Földünk – környezetünk) teremt kapcsolatot. Emellett fontos szerepe van a lokálisan meg-
jelenő problémák globális térben való terjedésének ábrázolásában, a környezettudatos viselkedés, és 
cselekvésorientált gondolkodás kialakításában.

A 2020-as Nemzeti alaptantervben már nem kiemelt fejlesztési cél a fenntartható fejlődés. Emlí-
tésre kerül a fenntarthatóság fogalma a társadalommal foglalkozó tantárgyak közül a történelem, 
állampolgári ismeretek, etika tárgyakban. A természettudományos tantárgyak mindegyike érinti a 
témát. A biológia és az etika tantárgy kapcsán a fenntarthatóság önálló tanulási eredmény csoportként 
van megjelölve, ez a földrajznál nem történik meg.

A 2020-as földrajz kerettanterv új módszertani szemléletével vesz részt a fenntartható fejlődés 
tanításában. Idézve a szabályozás szövegét: „egyre összetettebbé váló világunk komplex problémái-
nak megértetésére csak a megújult szemléletű földrajzoktatás képes” 12. Továbbá az iskolából egyelőre 
hiányzó jövő dimenziót is igyekszik beépíteni a földrajz tantárgyba: „Mindez a természeti-környezeti 
és a társadalmi-gazdasági folyamatokat szintetizálva, a jelen eseményein túlmutatva értékelésre, 
problémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz.” 13. A 2012-es kerettantervhez képest a 2020-as 
sokkal inkább épít a problémaközpontú megközelítésekre 14. Minden tematikai egységében felhívja 
a figyelmet arra, hogy az adott témák kapcsán milyen környezeti- társadalmi kihívások jelennek 
meg, és ezek megoldására gyakran vár javaslatokat a diákoktól. Erre kiváló példa az „Európán kívüli 
kontinensek földrajza” tematikai egyégnél javasolt tevékenység: A regionális társadalmi-gazdasági 
és környezeti problémák világméretűvé válásának igazolása példák alapján. Környezeti problémák 
okozta élethelyzetek bemutatása szerep-, empátia- és helyzetgyakorlattal 15.

11 Angliában az oktatási rendszer kulcsszakaszokra (Keystage – KS) oszlik, a diákok az első három kulcsszakaszban, 
tanulhatnak földrajzot, ami az első iskolában töltött évfolyamtól a 9. évfolyamig tart.

12 EEM 2020a: A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalma-
zásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról. Magyar Közlöny 2020. 17. p. 1.

13 Uo.
14 A problémaközpontú szemlélet már a 2012-es kerettantervben is megjelenik, de a 2020-as kerettantervben nagyobb 

mennyiségben találtunk projektalapú, problémaközpontú feldolgozási javaslatokat.
15 EEM (2020b). Földrajz kerettanterv – Általános iskola https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/

kerettanterv_alt_isk_5_8 (letöltés dátuma: 2021. 01. 17.) p. 18.
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A fenntartható fejlődés tantárgyi megjelenésének aránya növekedett a 2020-as tantervben, 
annak ellenére, hogy 2020-ban már nem kiemelt fejlesztési terület (4. táblázat). 2012-es Nemzeti 
alaptantervhez tartozó kerettanterv teljes szövegének 13,4%-a foglalkozik a fenntartható fejlődéssel. 
A 2020-as kerettantervben jelentős növekedés tapasztalható ebben a tekintetben. Az általános iskolai 
változatban 16,9%, míg a középiskolában már 20,5 százaléka a teljes szövegnek köthető a fenntartható 
fejlődéshez.

4. táblázat: A fenntartható fejlődés megjelenése a teljes szöveghez viszonyítva a vizsgált dokumentumokban 
Table 4. Appearance of sustainable development in relation to the full text in the examined documents

A fenntartható fejlődéshez 
köthető szövegrészek (%)

Teljes szöveg 
(karakterek száma)

Földrajz kerettanterv 2012 15232 (13,4%) 100,0% (114 078)
Földrajz általános iskolai kerettanterv 2020 9940 (16,9%) 100,0% (58 898)
Földrajz középiskolai kerettanterv 2020 13196 (20,5%) 100,0% (64 341)
Általános iskolai földrajz tanterv (Anglia) 
2014 425 (5,8%) 100,0% (7278)

Középiskolai kerettanterv földrajz tanterv 
(Anglia) 2014 4504 (16,2%) 100,0% (5 375)

A fenntarthatóságok helye az új tantervben 
(angol) (GESAG 2014) 2202 (21,2%) 100,0% (10 380)

Forrás: saját szerkesztés 
Source: own editing

A tantervek szövegének elemzésekor a magyarországi dokumentumokban a legtöbbször (218 alkalom-
mal) a földrajz szó jelent meg a fenntarthatósághoz, fenntartható fejlődéshez kapcsolt mondatokban. 
158 alkalommal említette a szöveg a fejlesztés kifejezést, továbbá, 100 feletti említés történik a 
gazdasági, gazdasági-társadalmi, környezeti, természeti és társadalmi kifejezésekre. Ahogy az ábrán 
is látható (1. ábra) a legtöbb fogalom a földrajz- földtudomány feldolgozási, kutatásmódszertani ele-
meihez kötődik, illetve több információfeldolgozáshoz, problémamegoldáshoz és egyéb gondolkodási 
műveletekhez kötődő kifejezést alkalmaznak a dokumentumok.
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1. ábra: A legtöbbet használt szavak a fenntarthatósággal kapcsolatban
a 2012-es és 2020-as magyar földrajz kerettantervekben

Figure 1. The most used words in relation to sustainability in the 2012 and 2020 hungarian geography curriculum

Forrás: saját szerkesztés
Source: own editing

Az Angliából származó szabályozó dokumentumok (DfE, 2014 a, b, c) nem tesznek említést a 
fenntartható fejlődésről, ez igaz a földrajz tantervre is. Ezt bizonyítja, hogy az angol tantervi szabályo-
zókban általános iskolában mindössze 5,8 százalékban jelenik meg a fenntartható fejlődéshez köthető 
tartalom (4. táblázat). Az általános iskolai és középiskolai tantervekben megjelölt tartalmi elemek leg-
inkább a természet és társadalom törékeny egyensúlyának bemutatására, illetve a regionális fejlődési 
különbségek kiemelésére koncentrálnak. A GESAG (2014) által létrehozott kiegészítő dokumentum 
már nagyobb terjedelmet szentel a fenntartható fejlődés földrajz tantárgyi megjelenésének.

A segédlet kifejti a fenntartható fejlődés fogalmát, kiemeli – többek között – a tudás alkalmazás 
és kritikus gondolkodás fontosságát. Érvelése szerint „a diákok, érdeklődésüket használva tudást 
építenek, megvizsgálnak eltérő szempontokat, mielőtt döntéseket hoznának, vagy cselekednének. 
A tanulók megértik, hogy a jelenleg működő megoldások nem biztos, hogy ugyanazok, melyekre a 
holnap is szükség lesz. Így tisztában vannak a bizonytalansággal, amit az új ismeretek okozhatnak”16. 
Ez a felfogás kevésbé alapoz arra, hogy az iskolában tanult új ismeretek megteremtik a fenntart-
ható fejlődés alapjait. Helyette arra törekszik, hogy kialakuljon a tanulókban egy önálló, racionális 
döntéshozatali képesség, mely együtt jár a már megszerzett tudás kritikai felülvizsgálatával is.

A tantervek szövegének angol dokumentumokban (2. ábra) a legtöbbször (36 alkalommal) az 
ember (human) szó jelent meg a fenntarthatósághoz, fenntartható fejlődéshez kapcsolt mondatokban. 
A tanterv tudás (knowledge) kifejezést 34 alkalommal említette, és 33-szor földrajzi (geographical) 
kifejezést. Hasonlóan a magyarországi eredményekhez (1. ábra), Angliában is nagy szerep jut a föld-

16 GESAG (2014). Interpreting the 2014 Geography National Curriculum Framework.: https://geognc.wordpress.com/a-
summary-of-all-the-guidance-papers-available-on-the-site/ (letöltés dátuma: 2021. 01. 17.) p1.
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rajztudomány kifejezéseinek (például: térkép – map; folyamatok – processes) és a tudáshoz kapcsolt 
kifejezéseknek (például: képesség – skill; megért – understand).

2. ábra: A legtöbbet használt szavak a fenntarthatósággal kapcsolatban 
az angol tantervekben és kiegészítő dokumentumokban 

Figure 2. The most commonly used words about sustainability in the English curricula and supporting documents

Forrás: saját szerkesztés 
Source: own editing

A Fenntartható Fejlődési Célok megjelenése a két ország tanterveiben

5. táblázat: A Fenntartható Fejlődési Célokhoz kapcsolódó mondatok karakterszámának aránya 
a teljes karakterszám arányához viszonyítva a magyar dokumentumokban 

Table 5. The ratio of sentences related to Sustainable Development Goals to the ratio of the 
total number of characters in the hungarian documents

Magyarországi dokumentumok Földrajz 
kerettanterv 

2012

Földrajz 
általános iskolai 

kerettanterv 2020

Földrajz 
középiskolai 

kerettanterv 2020Fenntartható Fejlődési Célok

Társadalmi Egyenlőség (FFC 1, 4, 5, 10) 3,10% 3,50% 3,70%
Életkörülmények javítása (FFC 2, 3, 6) 1,40% 0,40% 1,60%
Fenntartható gazdaság (FFC 7, 8, 9) 2,30% 3,30% 5,70%
Társadalmi és egyéni felelősség (FFC 11, 
12, 16, 17) 3,90% 4,20% 5,50%

Földi élet védelme (FFC 14, 15) 5,80% 9,00% 8,40%
Klímaváltozás (FFC 13) 1,40% 2,50% 7,40%

Forrás: saját szerkesztés 
Source: own editing
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2012-es tantervben leggyakrabban megjelenő FFC-k a földi élet védelme kategóriába tartoznak, min-
den magyar tantervben (5,80% a teljes szöveghez viszonyítva – 5. táblázat). A fenntartható fejlődéhez 
köthető tartalom 43%-a sorolható ebbe a kategóriába (3. ábra). Itt jelenik meg szárazföldi (FFC 15) és 
vízi bioszféra védelme (FFC 14). Kiemelt szerephez jut a tantervben a társadalmi és egyéni felelősség, 
az ehhez kapcsolt tartalom 3,90%-a teljes szövegnek (29%-a FFC-ok összes szövegrészletének). A 
2020-as középiskolai kerettantervben már 5,50%-os aránnyal jelenik meg. Ebbe a kategóriába került 
a települések fejlődéséhez, demokratikus és emberi jogokhoz, tudatos termeléshez és fogyasztás-
hoz, valamint a fenntartható fejlődés céljaiért való együttműködés. A 2020-ban kiadott tantervben 
a klímaváltozással (FFC 13) és a földi élettel (FFC 14 és 15) foglalkozó tartalmak aránya magas (3. 
ábra). Ennek oka, hogy tanterv több tematikai egységben kiemeli a Földünk természeti és környezeti 
kihívásait.

6. táblázat: A Fenntartható Fejlődési Célokhoz kapcsolódó mondatok karakterszámának aránya
a teljes karakterszám arányához viszonyítva az angliai dokumentumokban

Table 6. The ratio of sentences related to Sustainable Development Goals to the ratio of the
total number of characters in the english documents

Az angliai dokumentumok Primary 
curriculum

Geography 2014 
(DfE 2014b)

Secondary 
curriculum

Geography 2014 
(DfE 2014)

Sustainabilities 
place within the 
new curriculum 
(GESAG 2014)A Fenntartható Fejlődési Célok

Társadalmi Egyenlőség (FFC 1, 4, 5, 
10) 2,20%

Életkörülmények javítása (FFC 2, 3, 6) 3,40%
Fenntartható gazdaság (FFC 7, 8, 9) 0,60% 6,00%
Társadalmi és egyéni felelősség (FFC 
11, 12, 16, 17) 5,90%

Földi élet védelme (FFC 14, 15) 5,80% 14,60% 4,40%
Klímaváltozás (FFC 13) 1,60% 4,30%

Forrás: saját szerkesztés
Source: own editing

A kutatásba bevont tanári segédanyag (GESAG, 2014) elemzésének eredményei alapján, a magyar-
országi dokumentumoktól eltérően a legtöbbször megjelenő FFC-tartalom a fenntartható gazdaság 
(FFC 7, 8, 9) és a társadalmi és egyéni felelősség (FFC 11, 12, 16, 17) kategóriába került besorolásra 
(3. ábra, 6. táblázat).

Az életkörülmények javítása 3,40%-ban fedi a dokumentum teljes szövegét. Ebbe a kategóriába 
tartozik az FFC 2 (éhezés megszüntetése), FFC 3 (egészség és jólét), valamint az FFC 6 (tiszta víz és 
alapvető köztisztaság). Ezek a tematikák kisebb arányban jelennek meg a magyarországi tantervek-
ben, pedig a fenntartható társadalmi fejlődés elengedhetetlen részét képezik. A 2012-es kerettanterv 
fontosnak tartja kiemelni például az élelmiszertermelés és -fogyasztás területi ellentmondásait.
A 2020-as kerettantervben még kisebb arányban jelenik meg a szegmens (3. ábra). A 2012-es NAT 
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1,40%-os megjelenéséről a 2020-as kerettantervben már 6 (általános iskola) és 0,40 százalékra csök-
kent.

Mindkét ország tekintetében elmondható, hogy az „életkörülmények javítása” szegmenssel szoros 
kapcsolatot ápoló „társadalmi egyenlőség” 5% alatt van jelen a tantervek teljes szövegét tekintve. 
Minden elemzett dokumentumban a legalacsonyabb a megjelenése az FFC kategóriák közül (3. ábra). 
Ide tartozik a szegénység felszámolása (FFC 1), nemek közötti egyenlőség (FFC5), vagy a minőségi 
oktatás (FFC 4). Ez a szegmens kiemelt szerepet játszana napjaink társadalmi különbségeinek meg-
értésében, továbbá fontos szerephez jutna a szegénység, társadalmi egyenlőtlensége felé irányuló 
empatikus viselkedés kialakításában.

3. ábra: A Fenntartható Fejlődési Célok-hoz kapcsolódó tartalmi kategóriák egymáshoz viszonyított arányai 
Figure 3. Proportions of content categories related to Sustainable Development Goals

Forrás: saját szerkesztés 
Source: own editing

A fenntartható fejlődés kompetenciáinak tantervi megjelenése

A fenntartható fejlődés nem csak a témához kapcsolódó információk vizsgálatával mérhető. Mivel a 
jelenség egy komplex témakör, ami a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság mellett egy 
kompetenciaalapú megközelítésként is felfogható. A fenntartható fejlődésre nevelés egy ideális köz-
egében a diákok problémalapú tanulás segítségével dolgoznak fel témákat. Az információgyűjtés és 
értékelés mellett a globális, regionális vagy helyi cselekvés megtervezése, akár a tényleges cselekvés 
is megtörténik. Az ilyen jellegű tanulás a fenntarthatóság kompetenciáinak kialakulását segíti. Ezek 
a kompetenciák képessé tehetik az egyént arra, hogy saját és az emberi faj jövőjéről gondolkodva, 
pillanatnyi érdekeit félretéve, másokkal együtt dolgozva oldja meg az emberiség fenntarthatatlan 
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fejlődéséből fakadó kihívásokat. A tantervekben a korábban már bemutatott (2. táblázat) kompeten-
ciák tankönyvi megjelenéseit a 3. ábra mutatja be. A 2012-es földrajz kerettanterv nem helyez nagy 
hangsúlyt a fenntarthatósági kompetenciák fejlesztésére, de ebben a dokumentumban van leginkább 
egyforma arányban jelen a hat terület. A 2020-as tantervben a stratégiai gondolkodás van jelen a 
legnagyobb mennyiségben. A tervező- és döntéshozatali képességnek is nevezhető terület nagy 
szerephez jut az angol dokumentumban (GESAG, 2014) is. A kiugróan magas igény a kompetencia 
fejlesztésére származhat abból, hogy a földrajz tudománya hagyományosan szoros kapcsolatot ápol 
a területfejlesztéssel, és a tudományos alapokon nyugvó döntéshozatallal (Glied & Barkóczi 2013), 
mely az iskolai tantárgyban is előtérbe kerül.

4. ábra: A fenntartható fejlődés kompetenciáinak megjelenésének aránya
az elemzett dokumentumok teljes szövegéhez viszonyítva

Figure 4. Proportion of the appearance of sustainable development competencies
in relation to the full text of the analyzed documents

Forrás: saját szerkesztés
Source: own editing

A kompetenciafejlesztés érdekében a tantervek projektjavaslatokat, illetve elvégezhető feladataján-
lásokat is tesznek. Több projekt-, információgyűjtés- és feldolgozást kérő, valamint jövőorientált 
tervezési feladat is található a tantervekben (5. táblázat). Különösen igaz ez a 2020-as tantervre, ahol 
minden tematikai egységhez több javasolt tevékenyég is megjelenik.
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7. táblázat: Tantervi példák a Fenntartható Fejlődési Célokhoz kapcsolt, 
aktív tanítási módszereket kívánó feladat ajánlásokra 

Table 7. Curriculum examples of task recommendations related to Sustainable Development Goals 
that require active teaching methods

Fenntarthatóság szegmense Magyarországi példák Angliai példák (GESAG 2014)
A földi élet védelme A felelős, tényeken alapuló 

véleményalkotás képességének 
támogatása a Kárpát-medence 
térségében előforduló környezeti és 
természeti veszélyek kialakulásának 
példáján (EEM, 2020b)

Investigate changes to the climate, 
its causes and impacts on different 
environments and societies; 
compare the carbon production/
eco-footprint of different countries

Fenntartható gazdaság Tudjanak érvelni a fenntarthatósá-
got szem előtt tartó gazdaság, illetve 
gazdálkodás fontossága mellett. 
Ismerjék az egyén szerepét és 
lehetőségeit a környezeti problémák 
mérséklésben, nevezzék meg konkrét 
példáit. (EEM, 2013)

 investigate how sustainable 
energy use in other communities 
around the world can improve the 
quality of life.

Nemzeti és nemzetközi 
sikeresség

Prognosztikus szemlélet fejlesztése 
az ázsiai gazdasági fejlettség 
területi különbségeinek és okainak 
megláttatásával, a társadalmi és 
környezeti következményeik elkép-
zeltetésével (EEM, 2013).

Társadalmi és egyéni 
felelősség

A nagyvárosi élet előnyeinek és 
hátrányainak rendszerező, összegző 
bemutatása városlakókkal készített 
képzeletbeli vagy valós interjúk 
alapján (EEM, 2020c)

Discuss how to improve/look after 
the school site and environment, put 
one or more ideas into practice and 
discuss how effective this is.

Életkörülmények javítása Az élelmiszertermelés és -fogyasztás 
területi ellentmondásainak felisme-
rése. A fokozódó mezőgazdasági 
termelés környezeti hatásainak 
igazolása példákkal (EEM, 2013).

Discuss the meaning of ‚quality of 
life’ and begin to identify factors.

Társadalmi egyenlőség India társadalmi és gazdasági fej-
lődésének folyamatai és problémái 
(népesedési problémák, kétarcúság) 
(EEM, 2020b)

Forrás: saját szerkesztés 
Source: own editing

KÖVETKEZTETÉSEK

Az elemzett oktatási dokumentumok rámutattak arra, hogy a fenntarthatóságra nevelés mindkét 
országban a földrajz tantárgy fontos feladata. Magyarországon a 2012-es Nemzeti alaptantervben 
még kiemelt fejlesztési célnak volt megnevezve a fenntartható fejlődés, ami így minden tantárgyban 
kiemelendő témává és kompetenciává tette. A 2020-as alaptanterv ebben a tekintetben visszalépésnek 
tekinthető, hiszen a tantárgyközi kompetenciafejlesztés és az átfogó nevelési célok mennyisége visz-
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szaszorult. Ez érintette a fenntartható fejlődést is, ami 2020-tól már nem minden tantárgyban jelenik 
meg közös célként17.

Annak ellenére, hogy a fenntartható fejlődés már nem kiemelt fejlesztési cél, a 2020-as földrajz 
kerettanterv szövege arányaiban nagyobb mennyiségű (4. táblázat és 3. ábra) fenntartható fejlődéshez 
köthető tematikát tartalmaz, mint a 2012-es. Hasonlóan a 2012-es kerettantervhez, tizedik osztályban 
önálló tematikai egységet is találunk a fenntartható fejlődésről, ebben a tematikai egységben a gazda-
ság, társadalom és környezet szféráit érintő kihívások együtt is megjelennek.

Angliában a liberális oktatáspolitika terméke (DfE, 2010) a legújabb, 2014-es Natonal Curriculum
(DfE2014a) és az ehhez csatlakozó földrajz tantervek (DfE2014 b, c). A magyarországi szabályozó 
dokumentumokhoz képest jóval kevesebb megtanulandó fogalmat, információt és egyéb fejlesztési és 
nevelési célt fogalmaznak meg. A földrajz tanterv a tudás magját fekteti le. Kijelöli azokat a legfonto-
sabb eredményeket, amiket a diákoknak el kell érniük az általuk teljesített iskolai szakaszok végére. 
A GESAG weboldalán (2019) a tanárok segítséget kapnak ahhoz, hogy a tanterv által megadott ered-
mények elérésében segítsék tanulóikat.

A haladási útvonalat az angol tanterv induktív módon jelöli ki. A diákok a lakóhely, sőt először az 
iskola közvetlen környezetének megismerésével, már alacsony évfolyamoktól kezdve olyan projekte-
tek végeznek, melyek társadalmi szerepvállalásra (5. táblázat) ösztönzik őket. Ezek után a földrajzi 
tér egyre nagyobb szeleteit ismerik meg, egészen a Brit-szigetektől távoli kontinensek földrajzi sajá-
tosságainak megismeréséig.

Ebben a szelemben építkezik az új, 2020-es földrajz kerettanterv is. Általános iskolában szintén 
a közvetlen lakóhely földrajzi adottságaival ismerkedhetnek meg a 7. osztályos tanulók. Az induktív 
felépítés a nyolcadik osztály végéig van jelen. A középiskolai földrajz az induktív megközelítés helyett 
már a hagyományos, földrajzi szférák és földrajzi aldiszciplinák mentén szerveződik. Az általános 
iskolai tantervhez hasonlóan folytatja a problémaközpontú feldolgozást, így az interdiszciplináris 
jelleget tovább folytatja a középiskolában (a fenntarthatósági kompetenciák aránya és a feladatok 
száma nagyobb, mint az általános iskolai tantervben (4. ábra), annak ellenére, hogy hagyományos 
módon tagolódik belső szerkezete.

A kerettantervek megismerése első lépése annak, hogy feltárjuk az oktatási rendszerben létező 
mozgatórugókat, lehetőségeket és hiányosságokat, de az oktatás gyakorlati lefolyásának elemzése 
nélkül csak az elvárt követelményeket ismerhetjük meg. Egyetértve ezért Rauschmayer & Lessman 
(2013) érvelésével, további kutatási irány lehet a földrajz és a fenntarthatóság kapcsolatrendszerének 
értelmezése az iskolák szintjén. 

Egyéb hiányosság lehet még továbbá, ahogy Hodgen et al. (2013) kiemelik, hogy a tanterveket 
összehasonlító vizsgálat korlátja, hogy nem tudja teljes egészében figyelembe venni a vizsgált társa-
dalmak eltérő nemzeti, kulturális értékeit.

17 Az alaptanterveken kívül, más területeken látható a fenntartható fejlődés oktatási expanziója. A 2019. június 14.-
től hatályos pedagógus minősítési eljárás során a fenntartható fejlődésre nevelés már önálló tanári kompetenciaként 
jelenik meg, így minden minősítési eljárásban részt vevő tanár, szaktól függetlenül bizonyítja képességeit a területen. 
(OH, 2019).
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Az 1687. évi második mohácsi csata egy 
lehetséges emlékezetpolitikai aspektusa

Wilhelm Camphausen egy munkáján keresztül

A possible memory-political aspect of the Second Battle of Mohács 
through the work of Wilhelm Camphausen

ABSZTRAKT

Az 1687. évi harsány-hegyi csatában az egyesült keresztény haderő sorsdöntő csapást mért a Budát 
visszafoglalni igyekvő oszmán csapatokra. Már a csatával egy időben szárnyra kelt az úgynevezett 
„második mohácsi csata” elnevezés, amely számos szimbolikus tartalommal bírt, melyek többsége 
az első és a második mohácsi csata (1526, 1687) közötti hasonlóságok kiemelésén alapult. A har-
sány-hegyi csata ugyanakkor nem csupán az 1526. évi mohácsi csata szimbolikus párja, hiszen más 
korok különböző politikai-geopolitikai jelenségeinek, eseményeinek a szimbólumaként is megjelent. 
Wilhelm Camphausen ábrázolásának geopolitikai gyökerei az 1877–1878. évi orosz–török háborúra 
és az azt lezáró berlini kongresszusra vezethetőek vissza. Tanulmányomban a festmény szimbolikus 
tartalmának feltárását tűztem ki célul, a késő XIX. századi német külpolitika tükrében. Ezt a felada-
tot az alkotóművész életrajzi vonatkozásainak elemzésével, valamint a műtárgy stílusjegyeinek és a 
Német Császárság geopolitikai helyzetének bemutatásával végeztem el.

Kulcsszavak: Wilhelm Camphausen, emlékezettörténet, geopolitika, harsány-hegyi csata (1687), 
szimbolikus tér

ABSTRACT

At the Battle of Harsány Hill at 1687, the united Christian army defeated the Ottoman troops and 
blocked them to recapture Buda Castle. The so-called “second Battle of Mohács” had numerous 
symbolic contents, most of them were based on highlighting the similarities and differences between 
the first (1526) and second (1687) battle. However, the Battle of Harsány Hill was not only a symbolic 
pair of the Battle of Mohács in 1526 but also appeared as a symbol of various political and geopolitical 
phenomenons and events of other eras. The geopolitical roots of Wilhelm Camphausen’s depiction can 
be traced back to the Russo-Turkish War of 1877-1878. In my work, I aimed to decipher the message 
conveyed by this artwork, in the late 19th century in the light of German foreign policy. After the 
examination of the biographical aspects of the creative artist and the stylistic features of the work, I 
monitored the geographical, symbolic and memory aspects of the depiction. 

Keywords: Battle of Harsány Hill, Camphausen, geopolitics, memory, symbolic space
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BEVEZETÉS

A jelen tanulmány a szerző doktori dolgozatának emlékezettörténeti alapkutatásaihoz kötődik és az 
1687. évi harsány-hegyi csata emlékezettörténeti vizsgálatához kapcsolódik. Középpontjában pedig 
Wilhelm Camphausen egy munkájának keletkezési körülményeit, a mű egy lehetséges interpretáci-
óját (művészeti és geopolitikai beágyazottságának kérdéskörét) vizsgálom. Írásomban az 1687. évi 
magyarországi törökellenes hadjárat kimenetelét eldöntő összecsapásra a harsány-hegyi megnevezést 
vonatkoztatom következetesen. Ennek oka, hogy a Harsány-hegy/Harsányi-hegy/Szársomlyó tartható 
a csatatér legjelentősebb terepalakulatának. A csata megnevezését utoljára Varga Szabolcs vizsgálta 
egy tudományos ismeretterjesztő írásában (Varga, 2019). 

Az elemzett festmény egy külpolitikailag igen aktív történelmi korszak reflexiója. A Porosz 
Királyság „kisnémet” és a Habsburg Birodalom „nagynémet” vetélkedését követően Közép-Európá-
ban egy megerősödött poroszok által vezetett német állam jött létre, a maga domináns geopolitikai 
ambícióival (Németh, 2004). Ezt a törekvést szimbolizálja Camphausen alkotása is. A tanulmányom 
elemzési tárgyául az Episode aus der Schlacht am Berge Harsany című műve szolgált.

Munkám során az alábbi kérdésekre kerestem a választ. Mely személyek szerepelnek a művész 
festményén; kik a központi alakok és mit szimbolizálnak; kik az alávetettek és mit szimbolizálnak; 
milyen ellenségkép mutatkozik meg e munkában; a csatában győztes és a festményen ábrázolt 
hadvezérek milyen szimbolikus töltettel rendelkeztek; miként tud megjelenni a harsány-hegyi csata 
emlékezete egy teljesen másik kor emlékezetében?

Az emlékezeti kutatások egészen az ókori görög gondolkodókig visszavezethetőek. A „memoria” 
a retorika öt ágának egyike volt. Az emlékezet definícióját mesterséges és természetes kategóriákra 
osztották. Míg a természetes alapértelmezett emlékezetként tartozik hozzánk, addig a mesterséges
emlékezet formálható és az objektumokról alkotott képek továbbá az emlékezeti helyek foglalják 
magukba. Már ekkor megszületett az az elmélet, miszerint a múlt felelevenítése a térbeli helyek 
bennünk keltett pszichikai mechanizmusai okozzák (Zombory, 2008). Maurice Halbwachs szerint az 
emlékezet kifejezéséhez fizikai objektumok is párosulnak. Ezek a tárgyak emlékezeti teret alkotnak 
maguk körül (Halbwachs, 1992). Hobsbawm (1987) szerint az emlékezetpolitika oldaláról figyelve 
jól elkülöníthetők egymástól az alulról és a felülről jövő interakciók. A hagyományteremtést célul 
tűző „top-down” logikára épülő emlékezeti térformálás, más helyek esetében pedig a már meglévő 
kollektív emlékezet térformáló munkája figyelhető meg. 

Az emlékművekről, szimbolikus helyekről az is elmondható, hogy legtöbbször nem a konfliktusok 
lezárását, hanem a folytatását jelentették az emlékezet fenntartásával (Pap, 2017). Ugyanez a jelenség 
Európa több történelmi háborús konfliktusánál is megfigyelhető, az arab hódítástól kezdve, a keresz-
tes hadjáratokon át, az oszmán hódításig (Fehér, 2017). 

Napjainkban egyre több tanulmány lát napvilágot emlékezetpolitikai témában. Nem meglepő, 
hiszen az egyes történelmi-politikai események megítélése korszakonként változik, más ideológia 
tölti fel őket új tartalmakkal újra és újra, megszabva az emlékezeti helyek térbeliségét is. Ugyanakkor 
nem elhanyagolható a földrajzi erők sorsformáló tényezője sem (Tóth, 2016c).
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A harsány-hegyi csata emlékezeti terének behatárolása esetében különösen sok akadályba ütköz-
hetünk, hiszen a magyar nemzeti emlékezet kevéssé tartja számon az oszmánok felett, Siklós és 
Mohács között a Villányi-hegység déli lábának környezetében aratott keresztény győzelmet. Ennek 
okai többek között a magyarországi Habsburg-ellenességre vezethetőek vissza (Szabó, 2021). 

A második világháborút követő időszak németellenes légköre sem kedvezett a német vagy néme-
tekhez köthető dicsőséges történelmi tettek köztudatba és identitásba való beépülésének (Szenyéri, 
2019). Tanulmányomban arra törekedtem, hogy a harsány-hegyi csatát övező emlékezeti hiátus egy 
szeletét kitöltve az összecsapás egyik narratíváját bemutassam.

MÓDSZEREK

A jelen műalkotás-elemzésben nem az esztétikai szempontok domináltak, hanem a szimbólumok 
politikai földrajzi és emlékezetpolitikai jelentősége. 1991-ben művészek egy csoportja a San Fran-
cisco Museum of Modern Art-ban tartott szimpóziumon arról tartottak módszertani értekezést, hogy 
az utóbbi években született műalkotásokat az elméleti szakemberek miként helyezik a szociálisan 
tudatos és politikai művészet perspektívájába. Ennek a jelenségnek a „New Genre Public Art” nevet 
adták (Palatinus, 2014). Bár a New Genere Public Art az 1970-es és az 1980-as évek műtárgyait ele-
mezte szociális és politikai szempontból, a módszert alkalmasnak véltem Camphausen XIX. századi 
festményének elemzésére, amelyet Pierre Nora nyomán emlékezeti elemként értelmeztem, ugyanis 
Nora (1984) szerint az emlékezet a konkrétban gyökerezik, a térben, a gesztusban, a képekben és a 
tárgyakban. 

A harsány-hegyi csata2

1687-ben Magyarországon a keresztény csapatok azzal a szándékkal indították el hadjáratukat az 
oszmánok ellen, hogy visszafoglalják Belgrádot. A mintegy 50 ezer fős sereg fővezére Lotaringiai 
V. Károly herceg és II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem volt. A közel azonos nagyságú török 
sereget Szári Szulejmán nagyvezír vezette. A keresztények útvonala a Duna mentén haladt, déli 
irányba. Eszék sikertelen ostromát követően, július 27-én megkezdték visszavonulásukat a Dráva bal 
partjára. A törökök a jól kiépített sáncműveiket hátrahagyva a keresztény csapatok után vonultak. 
Augusztus 10-én este már a Harsány-hegy közelében táborozott a keresztény katonaság. Augusztus 
12-én a szövetséges keresztény sereg megindult Siklós vára felé. A Harsányi-hegy mellett azonban 
a szövetséges keresztény had – II. Miksa Emánuel vezette – balszárnya ellen támadást intézett az 
oszmán had. A gyors átcsoportosításoknak, valamint a bajor katonaság helytállásának köszönhetően 
a támadók nem tudták bekeríteni a keresztény sereg balszárnyát. A délután folyamán pedig Lota-
ringiai Károly vette át a kezdeményezést és intézett támadást a török tábor ellen (1. ábra). A csata 
nagy keresztény győzelemmel ért véget. Szulejmán nagyvezír vert hada Eszék felé menekült. A török 
had elszenvedett veszteségeiről megoszlanak a források, a halottak száma 7–8 ezer főre becsülhető. 

2 Dolgozatomban csak az 1687. évi harsány-hegyi csata eseményeinek rövid áttekintésére törekszem.
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A csatát jelentős események követték az Oszmán és a Habsburg Birodalomban. Konstantinápolyban 
szultánváltásra került sor, magyar királlyá koronázták József főherceget Pozsonyban, valamint sor 
került a balázsfalvai egyezmény megszületésére is (Veress, 1987; Polgár, 2020; Domokos 2020).

1. ábra: Michael Wening: A nagyharsányi csata (XVII. század)
Figure 1. Wening, Michael – Battle of Harsány (17th century)

Forrás: museumap.hu3

Source: museumap.hu4

A harsány-hegyi csata emlékezete

Augusztus 29. Keresztelő Szent János fejvételének az ünnepe. Ezen a napon nemcsak Keresztelő 
János szenvedett mártíromságot, hanem a mohácsi csatában elesett hősök is, így a dátum a keresztény 
Magyarország keresztre feszítésének szimbóluma is egyben. Az ország feltámadását, másfél évszá-
zadot követően a magyarországi visszafoglaló háború (1683–1699, 1716–1718) hozta el, amelynek 
egy fontos állomása volt az 1687. augusztus 12-i Nagyharsány térségében kivívott Habsburg katonai 
győzelem. Ennek a feltámadásnak a történetét azonban igen kevéssé őrzi a magyar nemzeti emlékezet.
A csata emlékezetét legújabban Polgár Balázs vizsgálta 2020-ban megjelent monográfiájában.
A szerző itt három emlékév (1887, 1937, 1987) köré rendezte az összecsapás emlékezettörténetét, vala-
3 https://www.museumap.hu/record/-/record/oai-aggregated-bib5797676, (Letöltés dátuma: 2021. március 19.)
4 https://www.museumap.hu/record/-/record/oai-aggregated-bib5797676, (Letöltés dátuma: 2021. március 19.)
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mint kiemelte, hogy a csata Magyarországon főleg Baranya megyében, Mohácson, Nagyharsányon és 
Villányban bír jelentősebb emlékhelyekkel és emlékművekkel (Polgár, 2020). A harcokra vonatkozó 
lokális reflexió erősnek mondható ma. A Nagyharsány környéki települések általános iskolái évente 
történelmi vetélkedőt rendeznek az 1687. évi összecsapás témaköréből (3. ábra), valamint Nagyhar-
sány és Villány települések önkormányzata évente közös megemlékezést szervez a nagyharsányi 
szoborpark csataemlékművénél (2. ábra). A Nagyharsányi Helytörténeti Gyűjtemény jelentős, a csata 
emlékezettörtével összefüggő emléket őriz. Az összecsapás emlékezetének figyelemre méltó helyi 
megnyilvánulása, hogy a villányi Tamás Bátya Pincészet egy időben boroscímkén szerepeltette a 
harsány-hegyi csata győztes keresztény hadvezéreinek portréit (4. ábra). A csata hadtörténeti régé-
szeti kutatásához kapcsolódóan a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban nyílt tematikus időszaki 
tárlat 2020-ban, valamint a Hadtörténeti Múzeum 2021 tavaszára egy közel húsz perc hosszúságú 
tudományos ismeretterjesztő dokumentumfilmet készített a kiállításhoz kapcsolódóan Történelmi 
csatatereken I. A harsány-hegyi csata (1687) – Magyarország visszafoglalása címmel. 

2. ábra: A nagyharsányi szoborpark csataemlékműve 
Figure 2. The war memorial at the Harsány hill 

Forrás: saját fotó 
Source: own picture
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3. ábra: Játékbábuk a harsány-hegyi csata résztvevő alakjaival
(a bábukat készítette: Alapfokú Oktatási és Nevelési Központ, Villány)

Figure 3. Toy puppets with the participating fi gures of the Battle of Harsány Hill
(puppets made by the Primary Education Center, Villány)

Forrás: Nagyharsányi Helytörténeti Gyűjtemény
Source: Nagyharsány Local History Collection

A magyar történelmi emlékezetben sokkal inkább Buda 1686. szeptember 2-i visszavételének dátuma 
képezi a török kor lezárását. Éppen ezért ünnepelte Magyarország a török alóli felszabadulást 1886-
ban. A harsány-hegyi csata annyi jelentőséget kap ebben a történeti metaforában, hogy 1687. augusztus 
12-én megakadályozta az oszmánokat Buda visszafoglalásában (Hóvári, 1999). 

4. ábra: Az 1687. évi harsány-hegyi csatában résztvevő Villars márki arcképével díszített boroscímke
Figure 4. Label decorated by the portrait of Villars marquis

Forrás: Tamás Bátya Pincészet, Villány5

Source: Cellar of Tamás Bátya, Villány6

5 http://www.turakonyvek.hu/elmeny/gasztronomia/gasztronomia_201208.pdf, (Letöltés dátuma: 2021. április 7.)
6 http://www.turakonyvek.hu/elmeny/gasztronomia/gasztronomia_201208.pdf, (Letöltés dátuma: 2021. április 7.)
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Fontos továbbá megjegyezni, hogy Sobieski János lengyel-szász serege és Lotaringiai Károly 
osztrák-bajor-magyar csapatai nélkül – akik megsemmisítő vereséget mértek a Bécset ostromló 
oszmánokra, Kahlenbergnél – nem sikerülhetett volna Magyarország felszabadítása a török uralom 
alól. A visszafoglaló háborúk pedig a Segítő Szűz Mária (Mariahilf) kultusz jegyében zajlottak. 
A kultusz megjelenése jól megfigyelhető a visszafoglalt területeken. A Dunántúl, az Alföld, Szlavó-
nia, Bácska és a Bánát számos római katolikus templomában fellelhetőek a Lucas Cranach 1537-ben 
festett Mária a kisdeddel című képének másolatai. A visszafoglaló háborúk Mária-kultusza összefo-
nódott Nagyboldogasszony napjával, amely egyben Szűz Mária mennybemenetelének ünnepnapja is, 
azaz augusztus 15. Ez a nap egyben Szent István 1038. évi halálozásának napja, továbbá hazánk Szűz 
Máriának való felajánlásának napja is (Hóvári, 1999).

Augusztus 20-a Szent István ünnepnapja, amely leginkább a magyar állhatatosságról szól. Párja 
szeptember 8-a, Kisboldogasszony napja, Szűz Mária jeruzsálemi születésének az ünnepe, a török 
alól felszabadult területeken igen gyakori búcsúnap lett (Hóvári, 1999).

A fenti példák is jól szemléltetik, hogy a magyar történelem fordulópontjai sok esetben kevered-
nek a keresztény ünnepekkel és emlékezetkultúrával. Ezeknek az üzenete egyrészt az, hogy isteni 
segítséggel a magyarság mindig kikerül a bajból, másrészt az, hogy amit elvesztett a magyar nemzet 
Mohácsnál 1526-ban, azt visszanyerte 1687-ben a második mohácsi csatában (Hóvári, 1999). 

Az utóbbi történelmi metafora azonban kevésbé rögzült a magyar emlékezetben, annak ellenére 
sem, hogy gróf Esterházy Pál László (1730–1799) pécsi püspök megbízásából Dorfmeister Istvánnal 
(1729–1797) megfestette mindkét mohácsi csatát 1787-ben. A püspök szándéka ezzel az volt, hogy 
pécsi püspöki palotáját historikus szellemiséggel töltse fel. Ezt a képet 1856-ban áthelyezték a Hétfáj-
dalmú Szűz nevére felszentelt mohácsi Csatatéri Emlékkápolnába (Hóvári, 1999). 

A második mohácsi csata emlékezetének hanyatlásához az is hozzájárult, hogy az aktív katolikus 
hitet gyakorlók létszáma lecsökkent a térségben, de a legjelentősebb akadály a harsány-hegyi csata 
emlékezetének virágzásának útjában az a magyar politikai- és történeti gondolkodás volt, amely soha-
sem tudta elfogadni a második mohácsi csata hőseit. Nemzeti emlékezetünk sikeres „labancokként” 
tartotta számon őket, annak ellenére, hogy Miksa Emánuelt II. Rákóczi Ferenc a magyar trónra jelölte, 
és 1703–04-ben még katonai szövetségesek is voltak, továbbá Lotaringiai Károly, Bádeni Lajos, 
Miksa Emánuel és Savoyai Eugén pedig soha nem is harcoltak Magyarország ellen (Hóvári, 1999). 

1850–51-ben Orlai Petrich Soma Münchenben megfestette a II. Lajos holttestének megtalálása 
című képét, amellyel nagymértékben elnyerte a közvélemény elismerését, hiszen a mű egyszerre 
ötvözte Mohács és Világos tragédiáját (5. ábra). Ugyanezt az emlékezetet erősítette Székely Bertalan 
II. Lajos testének föltalálása című képe 1859-ből. Ha Mohács, a világosi fegyverletételre reflektálva 
Magyarország keresztre feszítését jelképezte, akkor különösen nem volt ildomos Lotaringiai Károly 
nagyharsányi győzelmét dicsérni, hiszen unokája Ferenc, Mária Teréziát vette feleségül, létrehozva 
a Habsburg–Lotaringiai dinasztiát. Ebből fakadóan érthető, hogy 1886-ban, majd 1926-ban is miért 
Buda visszavétele és nem a második mohácsi csata volt a török alóli felszabadulás szimbóluma 
(Hóvári, 1999). 
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5. ábra: Orlai Petrich Soma: II. Lajos holttestének megtalálása (1851)
Figure 5. Soma Orlai Petrich – Discovery of the Corpse of King Louis II of Hungary on the battlefi eld of Mohács, 1851

Forrás: ujkor.hu7

Source: ujkor.hu8

Wilhelm Camphausen élete (1818–1885)

Wilhelm Camphausen a XIX. század csataképfestészetének az egyik legkiemelkedőbb képviselője 
(6. ábra). Realista művészetével a kortársait is elkápráztatta. 1818-ban született Düsseldorfban.
A rajzolás és a festés művészetét Alfred Rethel-től és Carl Friedrich Lessing-től sajátította el. 1834-ben 
felvételt nyert a Düsseldorfi Akadémiára, ahol Wilhelm von Schadow mester osztályába járt egészen 
1849-ig. Ez alatt az időszak alatt számos tanulmányutat tett meg, nem csak a német területeken 
működő művészeti központokba, hanem Észak–Itália, Hollandia és Belgium területére is ellátogatott. 
Wilhelm Hauff, Ludwig Uhland és Carl Immermann hatására irodalmi tárgyú festményeken kezdett 
el dolgozni. Hamarosan arra a felismerésre jutott, hogy leginkább a történelmi festészetben teljesed-
het ki, kiváltképp a XVII–XVIII. századi események képezték munkásságának a magját (7. ábra). 
Előszeretettel készített festményeket a harmincéves háború eseményeiről és az angol polgárháborúról 
(Daelen, 1903).

7 https://ujkor.hu/content/mohacsi-helyszinelok-nehany-eszrevetel-ii-lajos-holttestenek-megtalalasaval-kapcsolatban, 
(Letöltés dátuma: 2021. március 19.)

8 https://ujkor.hu/content/mohacsi-helyszinelok-nehany-eszrevetel-ii-lajos-holttestenek-megtalalasaval-kapcsolatban, 
(Letöltés dátuma: 2021. március 19.)
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6. ábra: Adolf Dauthgate: Wilhelm Camphausen portréja (1880) 
Figure 6. Adolf Dauthgate – Portrait of Wilhelm Camphausen, 1880

Forrás: gettyimages.com9 
Sourse: gettyimages.com10

7. ábra: Wilhelm Camphausen: A foglyok (1853) 
Figure 7. Wilhelm Camphausen – The prisoners, 1853

 

Forrás: artist.de11 
Source: artist.de12

9 https://www.gettyimages.com/detail/illustration/wilhelm-camphausen-german-painter-wood-royalty-free-illustra-
tion/176666952?adppopup=true, (Letöltés dátuma: 2021. március 9.)

10 https://www.gettyimages.com/detail/illustration/wilhelm-camphausen-german-painter-wood-royalty-free-illustra-
tion/176666952?adppopup=true, (Letöltés dátuma: 2021. március 9.)

11 http://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/wilhelm-camphausen/die-gefangenen-fTHVPg0VWjpAE5FbznGemw2 
(Letöltés dátuma: 2021. március 9.)

12 http://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/wilhelm-camphausen/die-gefangenen-fTHVPg0VWjpAE5FbznGemw2, 
(Letöltés dátuma: 2021. március 9.)

https://www.gettyimages.com/detail/illustration/wilhelm-camphausen-german-painter-wood-royalty-free-illustration/176666952?adppopup=true
https://www.gettyimages.com/detail/illustration/wilhelm-camphausen-german-painter-wood-royalty-free-illustration/176666952?adppopup=true
https://www.gettyimages.com/detail/illustration/wilhelm-camphausen-german-painter-wood-royalty-free-illustration/176666952?adppopup=true
https://www.gettyimages.com/detail/illustration/wilhelm-camphausen-german-painter-wood-royalty-free-illustration/176666952?adppopup=true
http://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/wilhelm-camphausen/die-gefangenen-fTHVPg0VWjpAE5FbznGemw2
http://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/wilhelm-camphausen/die-gefangenen-fTHVPg0VWjpAE5FbznGemw2
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Az 1850-es évek végén és az 1860-as években művészetének indíttatása megváltozott. Már nem 
csupán a történetiség fogta meg, hanem a német egység gondolata is. Egyre inkább magáévá tette azt 
a gondolatot, hogy a német területek csak akkor lehetnek hatékonyak, erősek és ellenállóak, hogyha 
tovább folytatják a porosz utat. A militarizmus, a szigorú fegyelem és a kötelességtudat egyre fonto-
sabb értékekké váltak számára. Művészetének nemzeti tartalmat keresve elsőként Nagy Frigyest és 
korának porosz hőseit mutatta be (8. ábra) (Daelen, 1903).

8. ábra: Wilhelm Camphausen: II. Frigyes a frontvonal megfi gyelése közben (1864)
Figure 8. Wilhelm Camphausen – Friedrich William II of Prussia observing the frontline, 1864

Forrás: lempertz.com13

Source: lempertz.com14

Stílusában főként a realisztikus részletesség fedezhető fel, ugyanakkor a drámai kompozíciók sem 
álltak távol tőle. Nemcsak csatajeleneteket, hanem portrékat is készített, jellemzően az arisztokrá-
cia, különösen pedig a porosz királyi család tagjairól. Ezeken a képeken az ábrázolt alakok hősies 
kompozícióban láthatóak, amint éppen lovagolnak és a háttérben pedig a csata zajlik. Munkásságától 
azonban nem állt távol a metszetek és a karikatúrák készítése sem. Ezt a tevékenységét a düsseldorfi 
Malkasten művész egyesületének kötelékében végezte, melynek egyesületi elnöki posztját többször 
be is töltötte (Daelen, 1903). 

Camphausen, patriotizmusa által vezérelve, hivatalos katonai csataképfestőként részt vett az 1864-
es Dánia ellen indított porosz hadjáratban, 1866. évi königgrätzi csatában és az 1870-ben kezdődő 
porosz–francia háborúban is (Daelen, 1903).

13 https://www.lempertz.com/de/kataloge/lot/1127-1/254-wilhelm-camphausen.html, (Letöltés dátuma: 2021. március 9.)
14 https://www.lempertz.com/de/kataloge/lot/1127-1/254-wilhelm-camphausen.html, (Letöltés dátuma: 2021. március 9.)
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Művészi pályájának harmadik nagyobb hullámát ennek az időszaknak az eseményei ihlették. 
A nemzeti témájú képeinek többé nem kellett történelmi eseményt választania. A német egyesülési 
folyamat a szeme láttára valósult meg, miközben ő maga is tevékeny részese volt hivatalos katonai 
festőként mindennek. Az ebből az alkotói korszakból származó műveit tehát az éppen zajló katonai 
események határozták meg (9. ábra). Képeinek főbb témáit tehát a dánok, az osztrákok vagy a franciák 
ellen vívott harcok szolgáltatták (Daelen, 1903). 

A Dánia elleni háborúba Károly Antal, Hohenzollern hercegének személyes kérésére érkezett 
a Düppelnél felállított dán erődítményekhez, hogy a rohamozó német katonákat ott a helyszínen 
azonnal megörökítse. Mint később kiderült, a háború alatt ez volt a leghősiesebb és legfélelmetesebb 
német katonai akció. Camphausen ezen felül számos további illusztrációt is készített a Dánia elleni 
hadjáratról, amelyek hazai megítélése pozitív volt. Festett csatajeleneteit nagyfokú részletesség jel-
lemezte, ahogy kortársai, úgy ő is a pillanatok megörökítésére koncentrált, csupán a csaták egyes 
kiemelt epizódjait ábrázolta. Saját elmondása szerint emberfeletti izgalmat érzett, amint a várva várt 
pillanat egyre közelebb került hozzá, hogy élő valóságában azt lássa és fesse meg, amit idáig csak a 
történelemből ismert, a katonai akciók azonnali realitását. Mindezt úgy, hogy Camphausen munkái a 
porosz dominanciát hirdették. Düppelnél a győztes porosz rohamot követően elsétált a csatatérre is, 
ahol a halott és sok esetben roncsolt emberi testek látványa mélyen megdöbbentette (Hewitson, 2017). 

9. ábra: Wilhelm Camphausen: Bismarck és III. Napóleon a sedáni csata után (1874) 
Figure 9. Wilhelm Camphausen – Bismarck and Napoleon III after the Battle of Sedan, 1874.

Forrás: galerix.org15 
Source: galerix.org16

Az 1860-as és ’70-es évek háborús időszakát követően is készített még nemzeti-történelmi tematikájú 
képeket. Ilyen volt például az 1882-es Szilézia hódolata Nagy Frigyes előtt Breslauban, 1741-ben (10. 
ábra), vagy az 1880-as Epizód a Harsány-hegyi csatából, amely vizsgálatom tárgyát is képezi. 

15 https://gallerix.org/storeroom/1174929444/N/3418/, (Letöltés dátuma: 2021. március 9.)
16 https://gallerix.org/storeroom/1174929444/N/3418/, (Letöltés dátuma: 2021. március 9.)

https://gallerix.org/storeroom/1174929444/N/3418/
https://gallerix.org/storeroom/1174929444/N/3418/
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10. ábra: Wilhelm Camphausen: Szilézia hódolata Nagy Frigyes előtt Breslauban, 1741-ben (1882)
Figure 10. Wilhelm Camphausen – The tribute of the Silesian estates to Frederick II in Breslau in 1741, 1882

Forrás: alarmy.com17

Source: alarmy.com18

Napjainkban, festményeinek többsége a Berlini Nemzeti Galériában (Berlin National Gallery), a 
Kölni Múzeumban (Cologne Museum) és a Müncheni Képtárban (Munich Pinakothek) találhatóak. 
Halála 1885-ben Düsseldorfban következett be (Daelen, 1903). 

Wilhelm Camphausen élet- és pályarajzából kitűnik, hogy a második mohácsi csatát ábrázoló 
festménye az utolsó alkotói korszakában készült, abban az időszakban, amikor ismét visszatért a 
történelmi témák nemzeti színezetben történő ábrázolásához. Korábbi munkáinak szellemisége és 
minősége miatt, saját szándéka mellett külön uralkodói kérésre festette meg a Dánia, Ausztria-Ma-
gyarország és Franciaország elleni porosz háborúk egyes eseményeit. Történelmi témájú festményeit 
viszont saját elhivatottságából fakadóan készítette el, az éppen aktuális katonai és politikai esemé-
nyekre reflektálva (Hewitson, 2017). Életrajza áttanulmányozásából nem derült ki az, hogy járt-e a 
Harsányi-hegy térségében, az egykori csata helyszínén. 

Az ábrázolás ismérvei, keletkezési körülményei, szimbolikus tartalma 
és politikai földrajzi elemzése 

A kép keletkezési körülményei
Az 1871-től 1900-ig terjedő időszakot Németországban a Kulturkampf jellemezte. Bismarck igyekezett 
a katolikus egyházat visszaszorítani és a szocializmus terjedésének is gátat szabni. Ezek a politikai 
lépések azonban éppen ellentétes hatást értek el, 1890-re ugyanis egy megerősödött katolikus klérust 
és egy magabiztosabb szocialista politikai mozgalmat eredményeztek. Bár Otto von Bismarck német 
17 https://www.alamy.com/stock-photo/1882-n-a-wilhelm-camphausen-1818-1885-description.html, (Letöltés dátuma: 

2021. március 9.)
18 https://www.alamy.com/stock-photo/1882-n-a-wilhelm-camphausen-1818-1885-description.html, (Letöltés dátuma: 

2021. március 9.)
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kancellár a keleti kérdést19 kerülni szerette volna, az egyre szorosabb szövetségesnek számító Osztrák–
Magyar Monarchia miatt Hercegovina kérdésében mégis kénytelen volt állást foglalni. Ugyanebben 
az időszakban a német ipar ugrásszerű növekedést élt meg, hajókereskedelme virágzott, a társadalom 
jóléte növekedett. Mindezek a tényezők hozzájárultak a német kultúra és intézményrendszerének 
virágzásához, egyben nagy lehetőségeket kínálva a kelet iránt érdeklődőknek, hiszen utazásokra, 
keleti könyvtárak felkeresésére és keleti gyűjtemények létrehozására is lehetőség nyílt. Mindez 
Németország számára elhozta az orientalizmus második reneszánszát (Marchand, 2009).

A Német Császárság első alkalommal, a berlini kongresszus és Bosznia-Hercegovina osztrák-
magyar okkupációja kapcsán vált érintetté a keleti kérdésben. Bosznia-Hecegovina Osztrák-Magyar 
Monarchiához való csatolásával mintegy 600 000 muszlim lakos került a Német Császárság egyre 
szorosabb szövetségesének számító Monarchia területére. A Monarchia számos gyarmati intézményt 
és szervezetet hozott létre Boszniában. Nemcsak a gazdaság, de a társadalom és a művészet is érzé-
kelte a változást. Esetenként a klasszikus és nemzeti témák is orientális jegyeket kaptak a német és az 
osztrák-magyar területeken (Marchand, 2009). 

Bosznia–Hercegovina okkupációjára az 1877–1878-as orosz–török háborút követő berlini kong-
resszus döntése alapján került sor. A budapesti tárgyalásokat követően, 1877. április 24-én II. Sándor 
orosz cár hadat üzent az Oszmán Birodalomnak. Az orosz csapatok sikeresen nyomultak előre, és 
kiszorították a Balkánról a török csapatokat. Az orosz és az oszmán külügyminiszter végül 1878. 
március 3-án, San Stefano-ban békét kötött. Nagy-Britannia és az Osztrák-Magyar Monarchia nem 
vette azonban jó néven a Balkán-félszigeten megnövekedett orosz befolyást. A helyzet orvoslására 
1878. június 13-án ült össze a berlini kongresszus, Disraeli (Nagy-Britannia), Andrássy (Auszt-
ria-Magyarország), Waddington (Franciaország), Bismarck (Németország), Corti (Olaszország), 
Gorcsakov (Oroszország) és Caratheodor (Oszmán Birodalom) képviseltették magukat. A tárgya-
lások eredményeként létrejött egy megcsonkított Bulgária. Szerbia, Montenegró és Románia pedig 
teljes függetlenséget kapott. Az Osztrák-Magyar Monarchia pedig megkapta Bosznia-Hercegovinát, 
továbbá megszállhatta a Novi Pazar-i szandzsákságot. Oroszország határmódosításokat hajtott végre 
az iráni-török határon. Az Oszmán Birodalom visszakapta Kelet-Ruméliát és megtarthatta Macedó-
niát (Palotás, 1982). 

A Monarchia már 1878. július 29-én megkezdte Bosznia-Hercegovina megszállását, mely több 
helyütt is a muzulmán lakosság heves ellenállásába ütköztek (Palotás, 1982). Az új tartomány élére, 
Kállay Benjamin személyében közös pénzügyminisztert neveztek ki, majd pedig osztrák közigazgatást 
vezettek be (Palotás, 1982).

Bosznia-Hercegovina 1908-as, Monarchia általi annexióját meglehetősen nagy propaganda 
tevékenység kísérte. A Monarchia mindenáron azt kívánta közvetíteni, hogy a keleti kérdést végre 
sikerült megoldania. Az annexiótól a Balkán-félsziget viharos politikai viszonyainak lecsillapodását 
várta. Wilhelm Camphausen harsány-hegyi csatát ábrázoló festményének nyomtatott változatban 
való elterjedése is az 1908–10-es évekre tehető (Marchland, 2009).

19 A keleti kérdés az Oszmán Birodalom hanyatlásához kapcsolódó, a birodalomban élő elnyomott népek lázadásával és 
az európai nagyhatalmak beavatkozásával összefüggő problémák halmaza (Bodnár, 2007).
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Figyelemre méltó, hogy Camphausen festménye egyértelműen a németség keleti dominanciáját 
hirdeti, ugyanakkor a magyar közvélemény egészen máshogy viszonyult a Balkán-félszigeten zajló 
eseményekhez. Az orosz hadsereg Bulgária törökellenes szabadságharcába történő beavatkozásáig 
törökellenes hangulat uralta a magyar közvéleményt, hiszen a bolgár-török szembenállást a 
magyar-osztrák szembenállás metaforájaként élték meg, továbbá a török kor nem túl fényes emléke-
zete is felerősödött bennük. Az orosz beavatkozás viszont egyértelmű oroszellenességet és egyben 
törökbarátságot eredményezett a magyar közvéleményben, hiszen mindez az 1849-es magyarországi 
orosz intervencióra emlékeztette a magyarokat (Radev, 1988). 

A kép szimbólumait befolyásoló stílus
Camphausen az „Episode aus der Schlacht am Berge Harsany” című festményét 1880-ban készítette 
el (11. ábra). A festmény a berlini Institut für Kunst- und Bildgeschichte (Berlini Művészet- és Képtör-
téneti Intézet) gyűjteményében található. A festmény 34,1 centiméter széles és 22,5 centiméter magas. 
Az eredeti festményről a későbbiekben azonban számos nyomtatott színes és fekete-fehér reprodukció 
is napvilágot látott (Daelen, 1903). 

11. ábra: Commercy herceg és Lotaringiai V. Károly fővezér találkozása a harsány-hegyi csatában, 1687 (1880)
Figure 11. Meeting of Prince of Commercy and Charles V, Duke of Lorainne at the Battle of Harsány Hill at 1687, 1880

Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum – Történelmi Képcsarnok, 2020
Source: Hungarian National Museum – Historical Photo Department, 2020

A festmény műfaját tekintve a történelmi festészet kategóriájába tartozik. A történelmi festészet, mint 
műfaj a XIX. század társadalmi és politikai mozgalmaival szoros összefüggésben áll. E műfajt alkal-
mazó művészek nem titkolt szándéka volt a közvélemény érzelmi eszközökkel való befolyásolása, 
így szerepet vállalva a nemzeti tudat kialakításában és formálásában. Egyik funkciója nem más, 
mint a politikai eseményekre való reflektálás a nemzeti múlt felidézése révén. Legtöbb esetben emb-
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lematikus személyek vagy éppen az adott nemzet nemzeti múltjához kötődő történelmi események 
képezik a festmények tárgyát. Ezek a műalkotások minden esetben szimbolikus értékeket hordoznak, 
hiszen a művek keletkezési ideje nem az ábrázolt esemény időpontjával egyeznek meg. A cél az, 
hogy az ábrázolt történelmi eseménnyel olyan mondanivalót közvetítsen a befogadók számára, amely 
mondanivaló az éppen aktuális politikai-geopolitikai helyzettel függ össze. Az sem tagadható le, 
hogy ezek a művészi alkotások legtöbbször az aktualitásokon is felülemelkedve, általános érvényű 
morális tartalmakkal rendelkeznek (Németh, 1993).

A német történelmi festészet először akkor kapott nagy lendületet, amikor I. Lajos koronaherceg 
(később bajor király) kezdeményezésére létrejött a müncheni Királyi Képzőművészeti Akadémia. 
Az 1802-as királyi leirat tartalmazza, hogy az akadémiának tiszteletben kell tartania a nemzeti moz-
galmak törekvéseit. A következő jelentős lökést a német történeti festészetnek a napóleoni háborúk 
adták. Az 1814-es francia vereség hatására Peter von Cornelius (1783–1867) Rómában élő nazarénus 
festő több művésztársával együtt emlékiratot fogalmazott meg a porosz, a bajor és az osztrák 
államkancellárokhoz azt kérve, hogy támogassák a nemzeti monumentális művészetet. Cornelius 
és tanítványai így állami megbízásra készítették el a német történelem és mitológia jeleneteit (Bakó, 
2009).

A napóleoni háborúk hatására bekövetkező nemzeti ébredés a németnyelvű területeket is érintette, 
emiatt megnőtt a saját nemzeti múlt megismerése iránti igény. A középkori történelmi eseményeket 
különösen nagy előszeretettel festették meg a romantika irányzatában alkotó művészek (Bakó, 2009).

Történelmi festők voltak Wilhelm Camphausen egyes kortársai is, mint például Richard Knöttel, 
Emil Hünten, Georg Bleibtreu és Louis Braun. Munkájuk során végig az azonnali és valóságos ese-
mények élethű ábrázolására törekedtek (Hewitson, 2017).

Csataábrázolásaik kerek szerkezetével lehetővé tették a kiterjedt harctéren folyó küzdelem egy 
pillanatának egy képzeletbeli nézőpontból történő megörökítését. A megfestett alakok és tárgyak 
pedig olyan élethűek, hogy megkülönböztetésük a valódiakétól igen nehézkes (Berzeviczy, 1916). 
Festményeik nem egyszerű hideg és lapos kétdimenziós képek. A történelmi festészetre jellemző az 
alakok háromdimenziós megjelenítése, betöltve a kép előterét. A lovak fénylő lába valódinak tűnik. 
Sok esetben az ábrázolt központi jelenetet a kép mellékszereplői nézőként veszik körül. A melléksze-
replők akár még a központi jelenet felett is elhelyezkedhetnek. Mindez tudatos művészi konstrukció 
eredménye, hiszen a művész szándéka az, hogy a központi elem minél jobban a kép centrumában 
helyezkedjen el, kiemelve a központi jelenet súlyát, amely a hősies katonák dicsőségét magasztalja 
(Hewitson, 2017). 

A képen lejátszódó epizód - központi alakok
A Villányi-hegység térségében kezdetben védekező szövetséges keresztény sereg a csata későbbi 
szakaszában már kezdeményezővé lépett elő és végül elsöprő győzelmet hozó támadást intézett a 
félkész sáncokkal védett oszmán tábor ellen. A harcokban különösen nagy veszteségeket szenvedett 
el a Commercy herceg ezrede. Maga Charles de Comemrcy is megsebesült, a harcok közben azonban 
– nagy bátorságról tanúságot téve – elragadott egy zászlót az ellenségtől (Polgár, 2020). A herceg 
bátor tettét különösen indokolta, hogy ezrede elveszett zászlaját szerette volna pótolni. Jó lehetősé-
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get látott erre, amikor a csatatéren megpillantott egy vágtató török lovast, amint egy lovas csapatot 
irányított. Lotaringiai Károly fővezér engedélyét megkapva lovával kiugratott, hogy párbajra hívja 
ellenfelét. Miután a herceg pisztolylövése célt tévesztett, a török lovas a herceg oldalába szúrta kopjá-
ját, mire a herceg eldobta pisztolyát és pallosához kapva lefejezte a török lovast, s megszerezte harci 
jelvényét (Wanostrocht, 1833). A párbaj végeztével Commercy herceg átnyújtotta a véres jelvényt 
Lotaringiai fővezérnek, majd annak zászlótartójának meghagyta, hogy ezúttal jobban vigyázzanak 
erre a jelvényre, mint a korábbi ezredzászlóra, hiszen Commercy herceg súlyosan megsebesült a harci 
jelvényért vívott párbaj során (Devaux, 1862). 

A holddal ékesített fehér, lófarkas jelvényt I. Lipót német-római császár (1658–1705) egy templomba 
helyeztette ki, s ehelyett maga a császárné hímzett saját kezűleg zászlót Commercy ezrede számára 
(Nagy, 1987). Lotaringiai Károly kérésére a zsákmányolt török jelvényt a Nancyban található, Segítő 
Szűz Mária nevére felszentelt, burgundiaiak kápolnájába (Chapelle des Bourguignons, későbbi nevén 
Notre-Dame de Bonsecours) vitték. Ugyanebben a kápolnában található a szentgotthárdi csata (1664) 
győzelmét szimbolizáló török zászló is. A fővezér döntése azért esett épp a nancy-i burgundiaiak 
kápolnájára, mert ez a kápolna a Lotaringiai-ház győzelmi emlékhelye volt. Ez a kápolna eredetileg 
az isteni közbenjárást volt hivatott megköszönni, amidőn II. René lotaringiai herceg győzelmet aratott 
az ellenséges burgundiaiak felett, akik Merész Károly vezetésével érkeztek Nancy várának falai alá, 
hogy aztán megsemmisítő vereséget szenvedjenek el az egyesült lotaringiai és svájci csapatoktól 1477. 
január 5-én (Tóth, 2016a).

Commercy herceg hőstette, majd a Lotaringiai Károllyal való ikonikus találkozása nem csak 
Camphausen munkásságában tükröződik vissza és nem is csak német területeken. Az 1740-ben, 
Eléazar de Mauvillon (1712-1779) keze nyomán Amszterdamban megjelent Savoyai Eugén életéről 
szóló Historie du prince François Eugène de Savoie, Généralissime des Armées de l’Empereur et 
de l’Empire is megörökíti Commercy herceg vakmerő cselekedetét. Az 1809-ben Weimarban meg-
jelent (később Párizsban is kiadott) Charles-Joseph de Ligne herceg (1735–1814) féle Savoyai életrajz 
is kitér e hőstettre. Az a tény is jól szemlélteti Commercy cselekedetének emlékezeti súlyát, hogy 
még a Jacques Lacombe által 1791-ben megjelentetett Encyclopédie méthodique című szótárban is 
Commercy herceg nagyharsányi csatában mutatott helytállásával illusztrálják a bátorság szócikket. 
De, Adolphe de Chesnel gróf 1862-ben megjelent, Encyclopédie militaire et maritime című katonai és 
haditengerészeti enciklopédiája is megemlékezik erről az ikonikus, bátor tettről. A történet továbbélé-
sét jól tanúsítja Paul Wentzke, Feldherr des Kaisers, Leben und Taten Herzog Karl V. von Lothringen 
című 1943-as műve is. (Tóth, 2019). Tóth (2019) szerint Commercy herceg hőstette olyannyira elterjedt 
volt, hogy még a XIX. századi francia történelemtankönyvekben is szerepelt. Bizonyára Wilhelm 
Camphausen is jól ismerte Commercy herceg hőstettét. 

A lovagi erények, a keresztény hit védelmének eszménye a modern társadalmak emberének sokkal 
kevesebbet jelenthet, mint a középkor, a koraújkor vagy az újkor emberének. Azonban, a XVI. század 
Francia Királyságának nemesei, arisztokratái közül számos lovag vette útját a Magyar Királyság felé, 
a keresztény hit védelmében és némi dicsőség fejében. Így tett V. Károly herceg több felmenője is, 
hiszen felmenőit megtalálhatjuk például a Velencei Köztársaság és II. Rudolf szolgálatában is, mint 
résztvevők a törökellenes harcokban. Később, Lotaringiai Károly számára a muzulmánok elleni harc 
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a családi hagyományok további folytatását jelentette, amellyel a Lotaringiai ház évszázados európai 
súlyát is reprezentálni kívánta (Tóth, 2016b). 

Wilhelm Camphausen Lotaringiai Károly és Commercy herceg dicsőséges ábrázolásával nem csak 
a második mohácsi csata egyik ikonikus jelenetét örökíti meg, hanem a lovagi eszményt is feleleveníti. 
A XIX. századi realista csataképekhez hűen a két herceg találkozója a kép közepén látható, egyben 
megvilágítva, jól láthatóan. Szintén a század csatafestészetének jellegzetes stílusjegyét mutatja az, 
hogy a harsány-hegyi csata csak egy jelenetét mutatja be, de azt nagy részletességgel (Berzeviczy, 
1916). 

Tóth (2016b) szerint Lotaringiai Károly törökellenes harcai többek között a herceg családjának 
európai jelentőségének hangsúlyozása miatt is fontosak voltak. V. Károly herceg éppen ezért lehetett 
kiváló szimbólum Camphausen kezében, aki nemzeti és történelmi eseménnyel reflektált az 1870-es 
évek Balkán-félszigetének eseményeire, a keleti kérdés geopolitikai kihívásaira, kifejezve a berlini 
kongresszus súlyát a Balkán kaotikus állapotának rendezésében, egyben rávilágítva a Német Csá-
szárság nagyhatalmi státuszára, a keleti felett aratott második mohácsi csata felelevenítésével. 

A kép mellékszereplői, ellenségkép
Camphausen festményén megfigyelhető, hogy a központi jelenet körül álló alakok, mint nézők, körbe 
veszik Commercy és Lotaringiai Károly herceget. E konstrukció kiformálódásában nagy szerepe 
volt a XIX. századi európai törökképnek, amelyet nagyban befolyásolt a romantika irányzatához 
kapcsolódó orientalizmus. A törökök elleni harc ábrázolása a művészetben az 1730-as, 40-es évekre 
elvesztette aktualitását. Ám, a XVIII–XIX. századi romantika jegyében készült műalkotások jelentős 
hányada a történeti festészet égisze alatt újra felelevenítette a régi török kori emlékeket, ezzel repre-
zentálva a történelmi, nemzeti, hősi áldozatvállalást (Galavics, 1986). Megnőtt az érdeklődés a keleti 
szabályozatlanság, az egzotikum és a vadság iránt. Camphausen festményén orientalista motívumnak 
tekinthetőek az elszórt oszmán fegyverek, a keleti mintás nyereg, az ázsiai katonák, illetve a tevék. 
Kelly Bloom szerint ezek a művészeti elemek nem csupán stilisztikai jelentőséggel bírnak, hanem a 
keleti kultúra, esetünkben a keleti nagy ellenség alsóbbrendűségét is kifejezik (Bloom, 2004).

Egyes jól kivehető török katonák kifejezetten idős emberként tűnnek fel a műalkotáson. Ezzel a 
művész az Oszmán Birodalom gyengeségére és korosságára utal. Ugyanezt szimbolizálják a meg-
kötözött, vagy éppen láncra vert katonák is, de a kép előterében látható elszórt díszes, keleti hatást 
sugalló török nyeregkápa, vagy az ugyanerre a sorsra jutott török pajzs és szablya is ezt a funkciót 
szolgálja. Velük szemben, a keresztény katonák diadalittasan ülnek a lovaikon, a gyalogos, vagy 
éppen ülő török alakokkal ellentétben, érezhetően kifejezve a győztesek és vesztesek domináns, 
illetve alárendelt viszonyát (Etényi, 2015).

Az Oszmán Birodalom gyengeségét kifejező képzőművészeti alkotásoknak erős aktuálpolitikai 
alapot jelenthetett az a tény, hogy az oszmánok ereje korántsem tükrözte a XVII. században még Bécs 
kapuit döngető keleti hadak erejét. A XIX. században már csak „Európa beteg emberének” nevezték 
(Rácz, 2017).

A török kép alakulása több változáson is keresztül ment. A XVI. század német nyelvterületének 
művészei igyekeztek mind jobban elrettenteni a korabeli német lakosságot. Ezt jól megfontolt birodalmi 
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érdekből tették, ugyanis az oszmánok elleni háborúk jelentős mennyiségű pénzt igényeltek. Ahhoz, 
hogy a szükséges anyagi forrásokat a német tartományok megszavazzák a birodalmi gyűlésben, meg 
kellett győzni a német társadalmat, különösen a birodalmi gyűlések résztvevőit. A művészek egy 
része részt vett annak a propagandagépezetnek a működtetésében, amely folyamatos félelmet generált 
az emberekben. A szimbólumok jellemzően a német territórium és a kelet különbözőségére helyezték 
a hangsúlyt. A festményeken jól kivehetőek az oszmánok jellegzetes keleti öltözete, turbánnal a fejü-
kön, íjakkal és nyilakkal felszerelve, mellyel kifejezték az ellenfél barbárságát is. Ezeket a jeleneteket 
jellemzően fa vagy rézmetszetek formájában készítették el, később pedig nyomtatott verzióban papír 
alapon terjesztették őket (Theiling, 2011).

A XVII. század katonai eseményei azonban más üzenet megfogalmazására késztették a művé-
szeket. A keresztény csapatok több győzelmet is arattak az oszmánok felett. Az Oszmán Birodalom 
sokat vesztett hajdani erejéből és ezt a keresztény propaganda is érzékelte. Már nem a félelem további 
fenntartása volt a cél, hanem a háború folytatásának kiharcolása, a korábbi erőfeszítések megtérülésé-
nek igazolása révén. A képeken továbbra is jól elkülöníthetőek maradtak a keleti és a nyugati katonák. 
A nyugati harcosok páncélos lovagokként, sisakban láthatóak. A legyőzöttek pedig sokkal inkább 
az orientális gazdagságot mutatják, mintsem az ördögi ellenséget. A festők nagy figyelmet szentel-
tek a törököktől zsákmányolt gazdagon díszített sátrakra, ruhákra, arany és ezüst evőeszközökre, 
egzotikus állatok megfestésére, de a lovak és nyergük egzotikusságára és értékességére is kitértek 
ábrázolásaikban. Több esetben a török katonák rendezett menetben lettek ábrázolva. Ugyanakkor a 
fogolyként ábrázolt török alakok, az elszórt török handzsár, pajzs, lószerszám az oszmánok legyőzött-
ségét szimbolizálják (Theiling, 2011). 

A török háborúk végeztével a XVI–XVII. századi események továbbéltek a köztudatban. A török 
kor emlékezetét ambivalens módon fenntartotta a győztesek historiográfiája, egyszerre emlékeztetve 
a háborúk szörnyűségeire, győzelmeire és vereségeire, máskor pedig magasztalva az oszmánok kultu-
rális ajándékait. A XVIII-XIX. századi Németország törökképét már sokkal inkább az orientalizmus 
határozta meg (Theiling, 2011). 

Az orientalizmus megjelenése a reformáció kezdeti időszakával esik egybe. Az orientalizmus 
filozófiájának szellemében kutató embereket ekkor még csak a vallásosság gyökerei és a szemita 
emberek jellegzetességei érdekelték. A német orientalizmus egyik virágkorát az 1830-1930 közötti 
időszakban élte. Tevékenységükkel az akkori világ élvonalába tartoztak, megelőzve Nagy-Britanniát 
és Franciaországot is. Képviselőik közt volt Heymann Steinthal, Max Müller, Carl Heinrich Becker, 
Ignaz Goldziher (Marchand, 2009). 

A XIX. század orientalizmusát áthatotta a német nemzeti érzület is. Míg a britek számára ott volt 
India, Észak-Afrika, mint vizsgálódási terület, ahogy franciáknak Szíria és Egyiptom, addig a német 
orientalisták megmaradtak a klasszikus orientalizmusnál, a keleti szövegek filológiai elemzésénél, 
mítoszok és rítusok vizsgálatánál. Ugyanakkor, a német nyelvterületeknek hosszú múltra visszate-
kintő kapcsolataik voltak a Szentfölddel és az Oszmán Birodalommal is. A XX. század végi és a XXI. 
század eleji irodalmi és művészettörténeti kutatások rávilágítottak a XIX. századi keletet megjelenítő 
irodalmi és szépművészeti alkotások esetenként meglehetősen ellentmondásos kontextusára. Többször 
más ideológiák olvasatában készültek el műalkotásaik. Általánosságban elmondható, hogy a XIX. 
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század német orientalistái Ázsia vallási, történelmi és kulturális jelentőségét hirdették, azt követően 
is, hogy a Német Császárság részese lett a gyarmati versengésnek (Marchand, 2009). Marchand 
(2009) azt is megállapítja, hogy a közép-európai orientalista munkák merőben különböznek a brittől 
vagy a franciától. Az eltérés oka pedig nemcsak Németország késői belépése a gyarmati versengésbe, 
hanem olyan kulturális tényezőkre is visszavezethetőek, amelyek a Habsburg Birodalom hosszú, 
déli, a történelem során háborúk színhelyéül szolgáló Oszmán Birodalommal közös határszakaszból 
adódnak. A XIX. század végére a német orientalisták érdeklődésének tárgya meglehetősen beszűkült, 
figyelmük főleg a modern világ és India, illetve az iszlám világ kapcsolatának vizsgálatára terjedt ki. 

A felvilágosodással a német nemzet újraszületésének gondolata is megjelent, kulturális és politikai 
értelemben. Több esetben a német-keresztény kultúra világtörténeti küldetését dimenzionálva. Új 
állameszmény jelent meg, miszerint az európai államoknak minél nagyobb hatású szereplőként kell 
megjelenniük keleten, diplomáciai, gazdasági és politikai értelemben. A XIX. század végére pedig 
mind jobban éreztette hatását a gyarmati versengés. Mindazonáltal, a német orientalistákat az 1820-as 
évektől az 1870-es évekig terjedő időszakban inkább a tudományos érdek, a gyűjteménygazdagí-
tások és utazások jellemezték legjobban. 1870-től viszont egyre erőteljesebbé váló politikai érdek, 
a gyarmatosítás lett a kelettel való viszony meghatározója. Ebből kifolyólag nem meglepő a keleti 
szimbólumokat magukon viselő alakok gyengének, legyőzöttként való ábrázolása (Marchand, 2009). 

Otto von Bismarck egyszerre észlelte, hogy nagyszámú, felfedezetlen területek nem várnak a német 
gyarmatosítókra és azt is, hogy Németország és Ausztria-Magyarország számára a hanyatló Oszmán 
Birodalom kárára történő gyarmatosítás nyújthat területszerzési lehetőséget (Marchand, 2009). 

Feltehetően ez a korszellem hathatott Camphausenre, a harsány-hegyi csata megfestése előtt. 
Ugyanakkor, a „keresztény győztes és legyőzött keletiek” kompozíciója Commercy herceggel és Lota-
ringiai Károllyal a középpontban nem csupán a nyugati dominancia XIX. század végi kifejeződését 
jelenti, hanem a régi középkori keresztes hadjáratok eszmeiségének megtestesülését is. Ahogyan a 
keresztes hadjáratok dicső lovagi eszménye hatott Lotaringiai Károlyra és sok vele együtt harcoló 
nyugat-európai katonára is a XVII. század végén, úgy él tovább ugyanez a keresztes eszmeiség a 
XIX. századi Camphausen festményen, a keleten gyarmatosítani vágyó Német Császárságban és 
az Osztrák-Magyar Monarchiában. Ebből következően a Suzanne L. Marchand (2009) által említett 
germán-keresztény küldetéstudat, amely a német orientalista művészek szemléletmódját sok esetben 
meghatározta, Camphausen festményén is nyomon követhető. 

KÖVETKEZTETÉSEK

Campahausen életrajzából jól kitűnik a hazaszeretete, a német nemzethez való hű viszonya. Éppen ezért 
feltételezhető hogy az Episode aus der Schlacht am Berge Harsany című munkájának a XIX. század 
végi német geopolitikai törekvések adták az egyik fő támpontját. Életrajzából azonban nem derült ki 
az, hogy járt-e valaha a Harsányi-hegy térségében. Az sem bizonyos, hogy saját elhatározásából vagy 
valakinek a megrendelésére készítette el festményét. Annyi viszont bizonyos, hogy a XVIII–XIX. 
században Commercy herceg hőstette Európa szerte széleskörűen ismert volt. Camphausen festmé-



Vol. 16, Issue 2.

62

nye, amely Commercy herceg és Lotaringiai Károly találkozását ábrázolja a nagyharsányi csatában, 
jól beilleszkedik az Eléazar de Mauvillon (1740), Jacques Lacombe (1791), Adolphe de Chesnel (1862) 
és Paul Wentzke (1943) által megírt művek sorába, amelyek mindegyike Commercy herceg hőstettét 
magasztalta. 

Camphausen festménye ugyanakkor másodlagos emlékezeti tartalmakat is közvetít, hiszen emel-
lett, hogy tovább öregbítette Commercy világot bejáró hőstettét és indirekt módon a herceg által 
zsákmányolt zászló egy olyan győzelmi szimbólum, amely a burgundiaiak kápolnájában a Lotarin-
giai-ház győzelmi szimbólumai mellé sorakozott fel. Ugyanakkor, a festmény két központi alakjának 
ábrázolásával, akarva-akaratlanul a dicső lovagi eszmény emlékezetét is tovább örökítette, miközben 
egyszerre reflektált az 1870–1880 közötti időszakra, egyben életre keltette a XVII. századi német 
propagandaművészet hagyományait is. 

Ahogy a második mohácsi csata megpecsételte az oszmán terjeszkedést a XVII. század végén, 
ezzel jó időre rendezve a délkelet-európai hatalmi teret, úgy Camphausen munkáján átvitt értelemben 
az a Német Császárság jelenik meg, amely a berlini kongresszussal ugyanúgy a rendteremtő keresz-
tény hatalom eszményét szimbolizálja. 
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Nemzetközi hallgatói mobilitás a magyar 
felsőoktatásban

International student mobility in the Hungarian higher education

ABSZTRAKT

A tanulmány célja a Magyarország irányába történő külföldi hallgatói mobilitás folyamatainak áttekintése, 
különös tekintettel a 2001–2019 közötti időszakban hazánkban tanuló külföldi diákok számának idősoros 
elemzésére, az adatokból kirajzolódó tendenciákra, a küldő országok tekintetében bekövetkező változá-
sokra és azok feltételezett okaira. A tanulmány az elérhető legfrissebb, 2019/2020-as magyar felsőoktatási 
statisztikai adatokra támaszkodva elemzi a külföldi hallgatók tudományterületi, képzési szint, felsőokta-
tási intézmények szerinti megoszlását és a tanulmányaiknak helyet adó egyetemek Magyarországon belüli 
földrajzi eloszlását. Összhangban a nemzetközi trendekkel Magyarország esetében is megfigyelhető a 
keletről, Ázsiából, azon belül elsősorban Kínából, Iránból, Törökországból érkező hallgatók számának 
szignifikáns növekedése, azonban történelmi és nemzetiségi okokból, a szomszédos országokból is sok 
diák választja hazánkat tanulmányai helyszínének. A hazánkban tanuló külföldi hallgatók kiemelkedően 
magas, mintegy 30%-os arányban vesznek részt orvosi és egészségtudományi képzésekben, azonban 
az idegennyelvű képzési kínálat bővülésével előtérbe kerültek a vidéki, komplex universitasok, mára ők 
rendelkeznek a legtöbb külföldi hallgatóval.

Kulcsszavak: felsőoktatás, hallgatói mobilitás, Magyarország, nemzetközi hallgatók

ABSTRACT
The study aims to review the processes of international student mobility towards Hungary, with particular 
attention to the time-series analysis of the number of international students studying in Hungary, the trends 
emerging from the data and the changes regarding the sending countries as well as their hypothetical 
causes in the period between 2001 and 2019. The study is based on the latest available statistical data for 
2019/2020, which we used to analyse the distribution of international students by research field, level of 
training and the geographical distribution of the host universities in Hungary. Following the international 
trends, a significant increase can also be observed within Hungary, in the number of students coming 
from the East, more exactly from Asian countries including China, Iran, and Turkey. Many students from 
the neighbouring countries also choose Hungary as their place of study for historical and ethnic reasons. 
International students studying in Hungary participate in a remarkably high proportion (approximately 
30%) in medical and healthcare degree programs. However, with the diversification of programs available 
in foreign languages the comprehensive universities in the countryside have come to the foreground and 
now they host the largest number of international students. 

Keywords: higher education, student mobility, Hungary, international students
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BEVEZETÉS

A huszonegyedik századra a globális gazdaság és társadalom egyik legfontosabb faktorává a tudás és 
azzal összefüggésben a felsőoktatás vált. A tudás termelése, felhalmozása, elosztása és hasznosítása 
jelentik a legfontosabb hozzájárulást többek között a termelékenység növeléséhez, a hatékonyság 
javításához, a gazdasági és politikai hatalom erősítéséhez (Simai, 2018). Napjainkban már nem csak 
a centrum országok versenyképességének kulcsa a tudás, hanem megkerülhetetlenül fontos tényező 
a perifériák túlélése szemszögéből is. A felgyorsult technikai, technológiai váltások, lerövidült 
termék-életciklusok viszonyai közepette mindenütt szükség van az információkra, humán tőkére.
A humántőke növelésének a nemzetközi tanulmányok folytatása az egyik leghatékonyabb módja, olyan 
mód, amit már felismertek a gazdasági élet szereplői (mind a munkaadók, mind a munkavállalók), 
emiatt a figyelem középpontjába került (L. Rédei, 2009). A globális felsőoktatásban a tömegesedés 
mellett – részben annak következményeként – a nemzetköziesedés egyre jelentősebbé vált és a gyors 
információtranszfer lehetőségét teremtette meg. Az új közegben szinte mindegy, hogy hol szerzi meg a 
szükséges tudást a tanuló, előtérbe kerülhetnek az oktatási piac versenyelemei. Minőség, felhasználha-
tóság, ár-érték arány alapján választanak oktatási intézményeket a hallgatók. Az elmúlt évtizedekben 
a felsőoktatás nemzetköziesítése a fogadó országok és intézmények részéről elsődlegesen a befelé 
irányuló nemzetközi hallgatói mobilitás által generált gazdasági haszonszerzésre irányult, szakértők 
azonban hangsúlyozzák a jelenség etikai és minőségi vetületeit, a nemzetköziesedés kiterjesztését a 
hazai hallgatókra és egyetemi személyzetre (Childress, 2018; De Wit, 2020). 

A fejlett országok kiemelt céljává vált a nemzetközi hallgatói bázis növelése, ezért az országok –
és az adott országokban működő egyetemek – lényegében versengenek egymással a külföldi hallgatók 
megnyeréséért (Knight, 2011; Sheng-Ju, 2012; Wilkins et al., 2012). 

Az évről évre világszinten növekvő nemzetközi diáklétszám mára igen jelentős hallgatói kört 
jelent: 2018-ban 5,6 millió felsőoktatásban résztvevő diák tanult anyaországától távol külföldön. Szá-
muk 1998 és 2018 között évről évre átlagosan 4,8 százalékos növekedést mutatott világszerte (OECD, 
2020). Prognózisok szerint 2025-ben már 8 millióan fognak bekapcsolódni a nemzetközi hallgatói 
mobilitásba (OECD, 2017), bár elképzelhető, hogy a COVID-19 okozhat egy törést a folyamatos 
létszámbeli emelkedésben, és csak pár évvel később érjük el a célszámot4. 

A magyar felsőoktatásban megjelenő külföldi állampolgárok száma, hasonlóan a nemzetközi 
trendekhez, folyamatos számbeli emelkedést mutat. A 2001-es 11 783 főről a 2019/2020-as tanévre 
három és egynegyedszeres növekedéssel elérte a 38 422 főt. A létszámemelkedés mellett a küldő 
országok száma is folyamatosan bővül. Ezen folyamatok révén Magyarország, mint fogadó ország 
egyre jelentősebb szereplőként van jelen a hallgatói mobilitás5 célterületeit ábrázoló európai térképen. 

4 Simon Mercado 2020 júniusában az International Student Mobility and the Impact of the Pandemic című írásában 
utal azokra a felmérésekre, amelyek már kevesebb hallgatói részvétellel számolnak. (https://bized.aacsb.edu/
articles/2020/june/covid-19-and-the-future-of-international-student-mobility)

5 Tanulmányunkban a tanulmányi migráció és a tanulmányi mobilitás fogalmát egymás szinonímájaként használjuk. 
A két fogalom között árnyalatnyi különbség van. A tanulmányi migrációt általában nagyobb földrajzi távolságokra, 
különbözböző fejlettségű területek közötti mozgásra, míg a mobilitás általában rövidebb terminusban, és egy konti-
nensen belüli folyamatokra, pl. Európán belül értelmezik a szakemberek (Teichler, 1996). 
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A jelen tanulmány célja a magyar felsőoktatási mobilitás jellemzőinek bemutatása, elemzése a 
hivatalos, hazai felsőoktatási statisztika, a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) 2019/2020 -as 
tanév adatainak tükrében a teljes adatbázis alapján. Célunk a létszámváltozásból következő tendenciák 
felvázolása mellett a legnagyobb küldő országok; a külföldi hallgatók által választott szakmacso-
portok, képzési területek, és a legnagyobb létszámban külföldieket fogadó intézmények elemzése, 
valamint a tanulmányok helyszíneinek, városainak bemutatása.

KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK

A magyar felsőoktatásban tanuló külföldi hallgatók kutatása iránt a jelenség felerősödésével, azaz a 
2000-es évek második felétől nőtt meg az érdeklődés a hazai kutatók körében. A téma interdiszcipli-
náris jellegéből adódóan a különböző tudományterületekről – marketing és menedzsment, geográfia, 
neveléstudomány - érkező szakemberek a jelenség más-más aspektusait dolgozták fel, többségében 
csak magyar nyelvű tudományos művekben. Az elsők között a L. Rédei Mária írt átfogó elemzéseket 
és értekezést a tanulmányi célú mozgásról, mint a migráció egyik újonnan felfutó fajtájáról 
(L. Rédei, 2007, 2009; Rédei 2007). Szintén a korai időszaktól datálható Berács József és szerzőtársai 
munkássága, akik a magyar felsőoktatás versenyképességéről, nemzetköziesedési folyamatairól 
végeztek kutatásokat és bizonyos időközönként adtak ki stratégiai helyzetértékeléseket, melyekben 
egyre hangsúlyosabb szerepet kaptak a külföldi hallgatók mobilitásával kapcsolatos tendenciák 
elemzése (Berács, 2009, 2011, 2017). A hazánkba irányuló hallgatói mobilitással kapcsolatosan a 
Tempus Közalapítvány megbízásából felmérések, tanulmányok születtek többek közt a külföldi hall-
gatók véleményéről a magyar felsőoktatásról (Malota, 2016), a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas 
hallgatók helyzetéről (Hangyál & Kasza, 2018), valamint a hallgatói mobilitás gazdasági hatásairól 
(M. Császár, 2020). A Tempus Közalapítvány a nemzetköziesítési folyamatok elősegítése érdekében 
a felsőoktatási intézmények részére kézikönyvet is publikált, melyben a szerzők részletesen bemu-
tatják a nemzetköziesedés részterületeit, kulcsszereplőit és felhívják a figyelmet a stratégiaalkotás 
fontosságára (Kovács & Tarrósy, 2015).

Hazai szakemberek kutatták a külföldi hallgatókkal összefüggésben a kulturális sokk és a pozitív 
reklám jelenségeit (Mucsi et al., 2020), valamint a hallgatók motivációi kapcsán az ország-imázs 
jelentőségét (Malota & Mucsi, 2019). Több tanulmány is készült mely ország-, és intézményválasztási 
preferenciáikat, motivációikat, elvárásaikat és elégedettségüket vizsgálta (Berács et al., 2011; Hetesi 
& Kéri, 2019; M. Császár & Wusching, 2018). A Magyarországon tanuló külföldi hallgatók vizsgálata 
kutatásmódszertani okokból gyakorta csak a kutatást végző intézményére, tudományterületére terjed 
ki, így születhettek az egy adott egyetemen készült elemzések. A pécsi kutatások a külföldi hallgatók 
studentifikációs és gazdasági hatásainak helyi, regionális vizsgálatára is fókuszáltak (Füzesi & Tis-
tyán, 2013; M. Császár & Alpek, 2018; M. Császár & Wusching, 2016), míg a Debreceni Egyetem 
esetében annak területi kapcsolatai, gazdasági hatásai kerültek középpontba (Teperics, 2017). A három 
vidéki nagy egyetem (Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem) 
esetében pedig a külföldi hallgatók egyetemvárosokra gyakorolt gazdasági hatásainak elemzésére és 
összehasonlítására került sor (M. Császár et al., 2019). A nemzetközi diákok legnagyobb csoportjának, 
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az orvostanhallgatóknak a beilleszkedését, elégedettségét is vizsgálták kutatások (Füzesi & Tistyán, 
2013; Faubl et al., 2017). Jelen tanulmány a bemutatott szakirodalom témához szorosan illeszkedő 
eredményeire és kutatási módszereire támaszkodva kíván képet adni a hazai nemzetközi hallgatói 
mobilitás aktuális helyzetéről.

MÓDSZEREK

A magyar felsőoktatásban tanulók közül a külföldi állampolgárságú (kettős állampolgárság esetén 
a külföldi születési hellyel rendelkező) hallgatók kerülnek a nemzetközi tanulmányi célú migráció 
statisztikájába6. 2013-ig közöttük különbséget tettek a kreditmobilitás (részképzés, ösztöndíj prog-
ramok, előkészítő tanfolyamok) hallgatói és a diplomamobilitás (teljes programot hallgatók) között. 
Adatbázisunk együtt tartalmazza a két kategóriát. A létszámváltozásokat és a földrajzi jellemzőket 
érintő elemzésünk szempontjából együttes kezelésüket elfogadhatónak látjuk. 

A módszertan az adatok 2013 utáni idősoros összehasonlítását teszi lehetővé. A korábbi időszak 
módszertani eltérései korrekciót igényelnek, amit az ezredfordulóig tudtunk visszavezetni. A nem-
zetköziesedési folyamat felgyorsulása is ettől az időponttól datálható. A 2016/2017-es adatok Berács 
József tanulmányának másodelemzéséből származnak (Berács, 2017). Az Oktatási Hivatal által 
közzétett teljes FIR-OSAP-adatbázis a 2017/2018-as, a 2018/2019-es és a 2019/2020-as tanévekre7

vonatkozóan állnak rendelkezésre. Az adatok elemzése mellett azok numerikus (a másodelemzési 
lehetőségek megkönnyítése érdekében) és térbeli jellemzői is megjelenítésre kerülnek. A nyers adat-
bázis adatainak szűrése és tisztítása az adattulajdonos tudtával történt8. A feldolgozási szakaszban 
adatbázis-kezelő szoftvereket (Excel, SPSS) használtunk, a térképek pedig a Mapinfo 16.0 alkalma-
zásával készültek.

EREDMÉNYEK

A külföldi hallgatók száma, annak idősoros változása 

A magyar felsőoktatásban megjelenő külföldi állampolgárok száma az ezredforduló óta folyamatosan 
emelkedik (1. ábra). A 2001-es 11 783 főről három és egynegyedszeres növekedéssel a 2019/2020-as 
tanévre eljutottunk az akkori érték 326%-ára (az oszlopdiagram évszám jelölésénél helytakarékosság 
miatt az őszi félévek évszáma került csupán kiírásra). A jelenlegi 38422 fő két nagyobb magyar 
egyetem hallgatói létszámával közel egyezőnek tekinthető. Más összevetésben érdemben meghaladja 
a Dunántúl nagyrégió egyetemeinek összes nappali tagozatos hallgatói létszámát (2018: 30 455 fő).

6 A szakirodalomban a tanulmányi céllal érkező külföldi hallgatókat a „nemzetközi hallgató”, a célországban élő (de 
nem a tanulmányi okán érkező) külföldi állampolgárságú hallgatókat „külföldi hallgató” elnevezéssel illetik (Kasza, 
2014; Derényi, 2014). A magyar adatgyűjtés nem teszi lehetővé ennek elkülönítését, ezért a két elnevezést szinonima-
ként használjuk a dolgozatban.

7 A 2019/2020-as FIR-OSAP adatbázist a Tempus Közalapítvány tette hozzáférhetővé az M. Császár Zsuzsanna vezette 
„A befelé irányuló felsőoktatási mobilitás gazdasági hatásainak mérése” 2020, kutatás számára

8 Tempus Közalapítvány 
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1. ábra: A magyar felsőoktatás hallgatói létszámának és az itt tanuló külföldi hallgatók9 számának változása 
az ezredforduló után (2001–2019)  

Figure 1. Changes in the number of students and the number of international students studying in Hungary 
after the turn of the millennium (2001–2019)

Forrás: Teperics, 2017; FIR 2018/2019, 2019/2020 adatai alapján / 
Source: Based on Teperics 2017 and FIR 2018/2019, 2019/2020 data)

A teljes magyar felsőoktatási hallgatói létszám a vizsgált 2001 és 2019 közötti periódusban mintegy 
65 000 fővel csökkent (M. Császár & Wusching, 2014), ezt a mintegy 26 000 fős külföldi létszám 
növekedése részben ellensúlyozta, mely elősegítette a kiépült kapacitások megőrzését, lassú leépítését. 
Természetesen a teljes hallgatói létszám csökkenése és a külföldiek számának bővülése a külföldiek 
arányának erőteljes emelkedését is maga után vonta (2. ábra). 

9 2013-tól az adott év október 15-i állapotot felmérő statisztikai számbavétel minden külföldi státuszú hallgatót rögzít, 
aki magyar felsőoktatási intézményben tanul, így a kredit-, és diploma-mobilitásban résztvevőket, illetve az előkészítő 
képzéseken tanulókat egyaránt (Berács, 2017). 
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2. ábra: A külföldi hallgatók arányának növekedése a felsőoktatás hallgatói között (2001–2019)
Figure 2. Increase in the proportion of international students among higher education students (2001–2019)

Forrás: FIR 2019/2020 adatai alapján / Source: based on FIR 2019/2020 data

Az ezredforduló körüli 3,4%-ról az arány 13,5%-ra ugrott közel 20 év alatt. A változás vizsgálatakor 
kitűnik, hogy a 2005-ös évtől töretlen az emelkedés tendenciája. Sok más tényező mellett ebben az 
Európai Unióhoz való csatlakozásunk és a felsőoktatás Bologna-rendszerre történő áttérése játszott 
jelentős szerepet. 2011-től megfigyelhető, hogy az addigi 0,5%-os éves növekedés már inkább évi 
1%-os emelkedést mutat. Ebben az első pár évben (2011–2016) valószínűleg a teljes felsőoktatási 
létszám erőteljesebb visszaesése játszott hangsúlyosabb szerepet, utána viszont a hallgatói létszám 
stabilizálódása mellett tapasztalhatunk erőteljes aránynövekedést. Erre a 3 000 fő körüli évi növeke-
désre a „nemzetköziesítés” folyamatának megerősödése szolgálhat magyarázatul. Az oktatáspolitikai 
intézkedésként is értelmezhető Stipendium Hungaricum ösztöndíj program, mely a déli és keleti 
politikai nyitás jegyében Afrika és Ázsia hallgatóinak kínál támogatást, valamint a felsőoktatási 
intézmények aktivizálódása (erőteljes marketing tevékenység) egyaránt jelentős szerepet játszanak 
ebben a folyamatban. 

A világ mintegy 200 országát tekintve (193 független, 4 társult, 8 de facto, 3 vitatott államiságú 
ország) a 2013/14-es tanévben 152, 2016/17-ben 160, a 2019/2020-as évben már 164 országból érkeztek 
hallgatók Magyarországra. 

A magyar felsőoktatásban megjelenő külföldi hallgatók országonkénti megoszlásában legalább két 
háttértényező felismerhető (3. ábra). Egyrészt, a hallgatók származási helye a küldő ország népesség-
száma által érdemben befolyásolt. A nagy népességszámú (100 millió lakos körüli, feletti) országok 
természetes módon nagyobb hallgatói számokkal jelennek meg mindenütt a világban, így nálunk 
is a vendégek között. Közöttük fejlett országok (Németország, Amerikai Egyesült Államok, Japán, 
Dél-Korea) is találhatók. 
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3. ábra: A magyar felsőoktatás külföldi hallgatói országonként (2019) 
Figure 3. International students in the Hungarian higher education by sending country (2019)

Forrás: FIR 2019/2020 adatai alapján / Source: based on FIR 2019/2020 data

A nemzetközi trendbe illeszkedik ez a jelenség, a fejlett országok is használják a tudástranszfer ilyen, 
számukra olcsónak tekinthető formáját. Kína, Irán, Törökország és Nigéria esetében már kicsit más 
a helyzet. Itt az egyes országok felzárkózási törekvései, illetve a hazai kapacitások hiánya, szűkös 
volta (Nigéria) is szerepet játszik. Globális skálán nézve a hallgatók általánosságban keletről nyugatra 
(Brooks & Waters, 2013), a fejlettebb térségek, illetve a jól kiépített felsőoktatás felé irányuló mozgás-
nak a tendenciája ismerhető fel a nemzetközi tanulmányi célú migrációs folyamatokban, ez bizonyos 
tekintetben tetten érhető a magyar felsőoktatás iránti keresletben is. 

A másik jól érzékelhető földrajzi csomópont a szomszédos országokból kiinduló, a magyar egye-
temeket célzó peregrináció. Ebben az esetben Szlovákia (Felvidék), Ukrajna (Kárpátalja), Románia 
(Partium és Erdély), és Szerbia (Vajdaság) irányából érkeznek a kisebbségi magyarságból származó 
hallgatók. Hazai kutatók az ezredforduló óta foglalkoznak e jelenség egyes vetületeivel, mint a mig-
ráció területi sajátosságai (Takács, 2013), a külhoni hallgatók családi, gazdasági háttere (Erdei, 2005), 
egyetemválasztásuk és elégedettségük (Dukai, 2019), a magyar felsőoktás helyzetéről szóló munkák 
is rendre megemlítik a határon túli magyarok mobilitását (Berács, 2017; Kováts & Temesi, 2018). 
A kisebbségek jelenléte a közép-európai országok felsőoktatási intézményeiben a nyelvi és etnikai 
alapú tanulási migráció részeként szintén növeli a nemzetközi hallgatók számát. Magyarország eseté-
ben ez stabilan éves szinten 7-8 ezer magyar nemzetiségű határon túli hallgatót jelent. A nemzetközi 
hallgatók számához mért arányuk az ezredforduló körüli 63%-ról az idő előrehaladtával és a nem 
magyar anyanyelvű nemzetközi hallgatók számának növekedése következtében a 2019/2020 tanévben 
20%-ra esett vissza. A nem magyar anyanyelvű külföldi hallgatók és a határon túli magyar nemzeti-
ségű hallgatók összlétszáma feltette Magyarországot a nemzetközi hallgatói migrációs térképre.
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Az elmúlt évek tendenciáinak megfelelően a legnagyobb hallgatói létszámmal (3 449 fő) a Német-
országból érkezők szerepelnek. A számuk hat év alatt több, mint ötödével (21%) emelkedett. Döntően 
diplomaszerzés céljából érkeznek, és az orvosképzést célozzák meg, de az Erasmus+ csereprogram 
keretében is innen jött az elmúlt években a legtöbb diák (4. ábra). 

4. ábra: A 100 fő feletti német állampolgárságú hallgatóval rendelkező karok a magyar felsőoktatásban (2019)
Figure 4. Faculties with more than 100 German students in the Hungarian higher education (2019) 

Forrás: FIR-OSAP 2019 adatai alapján / Source: based on FIR-OSAP 2019/2020 data
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A létszámváltozás küldő ország szerinti tendenciái

A tíz legnagyobb küldő ország vonatkozásában Kína és Irán esetében látszik a legdinamikusabb 
létszámnövekedés (5. ábra).

5. ábra: A magyar felsőoktatásban tanuló külföldi hallgatók száma a 10 legnagyobb küldő ország szerint 
(2013/2014–2019/2020) 

Figure 5. International students studying in Hungarian higher education by the ten largest sending countries 
(2013/2014–2019/2020)

Forrás: FIR 2019/20 adatai alapján / Source: Based on FIR 2019/2020 data

Általában igaz, hogy a TOP 10-ben megjelenő küldő országok növelték a küldött hallgatók számát, 
átlagosan egyharmadnyi növekménnyel (6. ábra). 

6. ábra: A legtöbb hallgatót küldő 10 ország létszámnövekedése 2013 és 2019 között (2013=100%) 
Figure 6. Increase in the number of students from the top 10 sending countries between 2013 and 2019 (2013 = 100%)

Forrás: FIR 2019/2020 adatai alapján / Source: Based on FIR 2019/2020 data
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Átlag alatti növekedéssel, de még pozitív értékekkel jellemezhető Románia, Nigéria és Ukrajna 
hallgatói létszámainak változása. A 2013-as érték alá csökkent valamivel a Norvégiából érkező 
hallgatók száma, vélhetően azért, norvég állam változtatott a magyar diplomák elismerésén10.
A 2019/2020-as évben Norvégia ezzel kiesett a 10 legnagyobb hallgatói létszámot küldő országok 
közül, a 2019-ben Magyarországon tanuló 821 fővel már csak a 14. legnagyobb küldő ország lett. 
Hasonló helyzetben volt korábban Izrael, ahonnan stabilan 5-600 fő közötti létszámban érkeztek és 
érkeznek hallgatók, de a TOP 10-be már nem fér be. 2013-ban 691 izraeli diák tanult nálunk, 2016-
ban csak 577, 2019-ben 505 fő, ami a sorban a 28. helyre elegendő (Berács, 2017). Izrael helyére 
– ellentétes irányú tendencia nyomán – Jordánia került 981 fővel. Itt a Stipendium Hungaricum ösz-
töndíjjal rendelkező hallgatók számának emelkedése (közülük 826 fő) jelentett előrelépést. Visszaesés 
tapasztalható Szlovákia esetében is 2013-hoz képest közel 600 fővel, amely azért is meglepő, mert a 
többi szomszédos országból érkező, elsősorban magyar kisebbségi hallgató száma nem csökkent, sőt 
Románia esetében, ahol korcsoport arányosan a legtöbb magyar nyelvű felsőoktatási intézmény áll 
rendelkezésre, még emelkedett is. 

Átlag körüli, kissé e feletti növekedést láthatunk Törökország és Szerbia esetében. A török 
hallgatók negyede (277 fő) esetében szintén a Stipendium Hungaricum hatása érezhető, emellett az 
Erasmus+ programban is előkelő helyet foglal el a küldő országok között. A szerbiai hallgatók főként 
a magyar nyelvű kisebbség köréből érkeznek, létszámuk limitált. Ha határon túli magyar kisebbségi 
területekről hazánkban tanulókat nézzük, arányaiban a legtöbb magyar nemzetiségű diák Szerbiából 
érkezett (FIR, 2019/2020). 

Érdekesen alakult Brazília helyzete. A „Tudomány határok nélkül” program keretében 2014/15-ben 
rekordszámú (1 362) hallgató tanult Magyarországon (5. legnagyobb létszámot jelentette abban az 
évben). 2016-ban viszont csak 52 fő, majd 2019-ben 423 fő (ezzel 29. a sorban), amiből 312 fő (72,5%) 
a Stipendium Hungaricum támogatásával vesz részt a magyarországi képzésekben. 

Duplázódott az Iránból érkező hallgatók, hatszorozódott a kínaiak száma a 2013 és 2019 között eltelt 
hat évben. Kína 2014-ben került a TOP 10-be, és 2016-ban már az 5. helyet foglalta el, napjainkban 
(2019/2020) a második legnagyobb küldő országnak tekinthető, az összes magyar egyetemi képzés-
ben résztvevő külföldi hallgatónak a 7 %-át biztosítja. Kína egyébként tipikus hallgató-exportőrnek 
tekinthető a világban, a külföldön tanuló diákok 23%-át adja (OECD, 2020). A létszámukból követ-
kezően sok felsőoktatási karon (108) feltűnnek a kínai hallgatók, de a németektől eltérő a szakirányok 
választása. Az általános orvos, fogorvosképzésben alig jelennek meg, az orvos-egészségügyi képzé-
sekben is összesen kevesebb, mint tizedük, vagyis 244 fő (8,8%) tanul az alábbi sorrendben: a Pécsi 
Tudományegyetem (89 fő), Debreceni Egyetem, (73 fő), Semmelweis Egyetem (64 fő) és Szegedi 
Tudományegyetem (18 fő). A hallgatók mintegy fele a gazdaság- és társadalomtudományi szakokat 
(karokat) preferálja, ezt követi 20 százalékkal a STEM11 képzések csoportja, míg 14 százalékuk tanul 

10 https://magyarnemzet.hu/archivum/kulfold-archivum/pacba-kerultek-az-elte-n-vegzett-norveg-pszichologus-hallga-
tok-3874634/

11 STEM= Science + Technology + Engineering + Mathematics = Tudomány + Technológia + Mérnöki tudományok + 
Matematika
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bölcsész és társadalomtudományi területen. A külügyi stratégiákkal12 összhangban nagy lendületet 
ad a kínai hallgatók gyarapodásának a hazai és a kínai felsőoktatási intézmények közötti közvetlen 
együttműködések kiépítése, továbbá az egyetemek toborzási aktivitása sem elhanyagolható tényező. 
Előbbit támasztja alá egy a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) végzett esettanulmány, mely korrelációt 
talált az intézmény kínai egyetemekkel fennálló együttműködési megállapodásai, valamint a PTE-n 
tanuló kínai hallgatók származásának területi eloszlása között (Tarrósy & Vörös, 2019).

A külföldi hallgató képzési szint szerinti jellemzői

A 2019/2020-as tanévben 810 szakon tanultak külföldiek a magyar felsőoktatásban. A hallgatók 
közel fele (47,5%) alapképzésben, 15%-a mesterképzésben, 28%-a osztatlan képzési formában (jog, 
orvos- és tanárképzés13) vett részt Magyarországon. Viszonylag magas (6,2%) a doktori képzésekben 
megjelenők száma (7. ábra). Ez utóbbiban jelentős szerepe van a Stipendium Hungaricum (SH) prog-
ramnak, hiszen míg 2017-ben a külföldi doktori hallgatók közel felét SH hallgatók adták (Berács, 
2017), az utolsó mért tanévben 2019/2020-ban az SH doktoranduszok száma 1538 volt, tehát arányuk 
a doktori képzésben résztvevő külföldiek között 64%-ra nőtt. 

7. ábra: A külföldi hallgatók megjelenése a felsőoktatási képzések szintjein 
Figure 7. International students by levels of training in the Hungarian higher education (2019/2020)

Forrás: FIR 2019/2020 adatai alapján / Source: Based on FIR 2019/2020 data

12 A kínai „Övezet és Út Kezdeményezés” részét képezi a programban résztvevő országok népei közötti kapcsolat fej-
lesztése, mely magában foglalja a hallgatói mobilitás támogatását is. Ehhez hasonlóan a magyar keleti nyitás stratégia 
érvényesül a Stipendium Hungaricum ösztöndíj program keretében.

13 Elsősorban a szomszédos országból érkező ksiebbségi magyarságból származó fiatalok vesznek részt tanárképzésben 
magyar nyelven 
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A szakválasztás jellemzői

A magyar felsőoktatásban tanuló külföldiek közel harmada (29%) az orvos-egészségügyi képzéseket 
választja. Ez a csoport az általános orvos, fogorvos, gyógyszerész képzés mellett egészségtudományi 
képzésekben (népegészségügyi, gyógytornász, ápoló stb.) vesz részt. Az orvos-egészségügyi képzé-
sen belül a 6 889 általános orvos, az 1 175 fogorvos és a 746 gyógyszerész hallgató száma kiemelkedő. 

A négy orvosképzést folytató egyetem sorrendje, képzési kapacitása komoly eltéréseket mutat (8. 
ábra). A Semmelweis Egyetemen közel duplája az egészségügyi területen tanuló külföldi hallgatók 
száma, mint a Szegedi Tudományegyetemen.

8. ábra: Az általános orvosképzés külföldi hallgatói a magyar egyetemeken (2019)
Figure 8. International students attending general medical courses at Hungarian universities (2019)

Forrás: FIR-OSAP 2019 adatai alapján / Source: based on FIR 2019/2020 data

A három német nyelvű orvosképzést is folytató egyetem, a Semmelweis Egyetem (SE), a Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) esetében egyértelmű a német hallga-
tók súlya. A SE esetében az Ausztriából érkező hallgatók (32 fő) is bekerültek a küldő országok TOP 
10-ébe. 12. helyen (16 fővel) a pécsi és hat fővel a szegedi képzésben is jelen vannak. Debrecenbe 
csak egy fő érkezett Ausztriából, 19 fő Németországból, ugyanis Debrecenben nincs német nyelvű 
orvosképzés. Érdekes a norvég hallgatók pécsi és budapesti nagy létszáma, miközben Szegeden
(16 fővel a 11. legtöbb hallgatót küldő nemzet), Debrecenben csak a 29. helyen található a rangsorban 
11 fővel. A nigériai hallgatók leginkább a DE-t választják, a franciák és az amerikaiak a SE-t, az 
irániak a SZTE-t. A debreceni TOP 10-be kerülők közül nyolc ország esetében igaz, hogy a magyar 
orvosképzésbe küldött hallgatóik legtöbben a debreceni felsőoktatást preferálják. Mindenütt jelen 
van a legnagyobbak között Irán, Japán, Dél-Korea és Izrael. Kína egyelőre csak Pécsett, Tajvan 
Debrecenben jelent komoly súlyt a vendéghallgatók között. Hasonló növekedési ritmus várható a TOP 
10-be Pécsett és Szegeden bekerülő Törökország esetében is. 

A népszerűségi sorban az orvos- és egészségtudományi képzéseket a 10% feletti aránnyal ren-
delkező gazdasági-marketing (13%) és a műszaki (11%) és a tudományos területek (10%) követik.
A műszaki csoportba a mérnökképzést, a tudományosba pedig a „tudományegyetemi” (bölcsész, ter-
mészettudományos) képzéseket soroltuk (9. ábra). A gazdasági és műszaki területeken megfigyelhető 
növekedés viszonylag új keletű jelenség. Itt az Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal tanuló hallgatók 
adják a bázist. Körükben egyébként a legnépszerűbb képzések az informatikához, gazdasági képzé-
sekhez és a műszaki, mérnöki területekhez tartoznak.
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9. ábra: A külföldi hallgatók tudományterületi megoszlása (2019/2020) 
Figure 9. The proportion of different academic disciplines chosen by international students (2019/2020)

Forrás: FIR 2019/2020 adatai alapján / Source: based on FIR 2019/2020 data

Az agrárképzések 7%-os arányába a hazai felsőoktatási intézmények külhoni képzései is benne 
foglaltatnak14. Az informatikai képzések 5%-os aránya a terület nemzetközi jellegéhez viszonyítva 
alacsonynak tekinthető, amit alig kompenzál a már említett növekvő számú Stipendium Hungari-
cum ösztöndíjas hallgató. A jogi és pedagógiai képzések – ahogy a vallási-hittudományi képzések 
is – ország specifikusságuk okán képezhetnek csak 3-3%-os súlyt, ezeket jellemzően a határon túli 
magyar anyanyelvű, de külföldi állampolgárok veszik igénybe. A művészeti képzések pedig jelle-
gükből adódóan nem tartoznak a tömegképzés kategóriájába (9. ábra). A gazdasági képzések esetén 
az 1 270 fő gazdálkodás-menedzsment és a 385 fő turizmus-vendéglátás szakos hallgató; az 1.943 
fős informatikusból a mérnökinformatikusok (803 fő) és a programtervező informatikusok (911 fő) 
emelhetők ki. Műszaki területen a gépészmérnök (633 fő), építőmérnök (424 fő) és a villamosmérnök 
(417 fő) képzések a legnagyobb létszámúak. A tudományos képzésekben (bölcsész és természettudo-
mányos szakok) már kisebb létszámú csoportokban jelennek meg a külföldi hallgatók, itt már ritkább 
a százas nagyságrendű képzések száma. Ebbe a kategóriába csak a kommunikáció-médiatudomány 
(368 fő), anglisztika (362 fő), biológia (191 fő), biomérnök (136 fő), történelem (101 fő) szakos 
hallgatók tartoznak bele. Érdekes eleme a felsőoktatásnak a (jellemzően orvosi és nyelvi) előkészítő 
képzésekben megjelenő 1 314 hallgató. Őket a felvételi után egy évig a választott egyetemen nyelvi 
(angol) és szakmai előképzésben részesítik. 

14 A magyar statisztikai adatgyűjtés jellemzője, hogy nem tartalmazza a külföldön akkreditált (de Magyarországon 
folytatott képzések) külföldi állampolgárságú hallgatóit, de a Magyarországon akkreditált (külföldön folyó) képzések 
idegen állampolgárságú hallgatóit igen (Berács, 2017).
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A legnagyobb létszámban külföldieket fogadó intézmények
és az ott tanulók küldő országai

A 2019/2020-as tanévben 64 magyar felsőoktatási intézmény fogadott külföldi hallgatót. Az intézmé-
nyek ötöde 10 fő, fele 100 fő, közel négyötöde (78,3%) 500 fő alatti külföldi oktatását végzi. Tizenkét 
intézményben tanul ezer főnél több külföldi, ők az összes vendéghallgatónak a négyötödét (80,4%) 
teszik ki (10. ábra).

10. ábra: Az 1.000 főnél több külföldit oktató intézmények (2019)
Figure 10. Higher education institutes with over one thousand international students (2019)

Forrás: FIR-OSAP 2019 adatai alapján / Source: Based on FIR-OSAP 2019 data

Az ezredforduló után bekövetkezett létszámnövekedés eredményeként a legnagyobb külföldi hallgatói 
létszámot fogadó intézmény a Debreceni Egyetem. A Semmelweis Egyetemtől vette át a vezető pozí-
ciót. A váltás hátterében a külföldi hallgatók szakirány választásának diverzifikálódása is nyomon 
követhető. Amióta már nem csak az orvosképzésbe érkeznek a külföldi hallgatók, azóta a nagy és 
komplex (orvosképzéssel is foglalkozó) universitasok kerültek előtérbe. A széles képzési palettán még 
mindig komoly a súlya az orvos-egészségügyi képzéseknek (az általános orvosok, fogorvosok mellett 
előtérbe kerültek más egészségügyi szakmák is), de a műszaki, gazdasági területek is komoly von-
zerőt jelentenek. A lista első három helyezettje a debreceni, a pécsi és a szegedi tudományegyetemek 
(DE, PTE, SZTE) ennek okán léptek az élre. A sorban következő intézmények mindegyike 
valamilyen szakegyetemi kiindulóponttal és hagyományokkal rendelkezik, és a felsőoktatás töme-
gesedésének folyamatában szélesedő palettával bír. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
a tudományegyetemi képzéseivel (napjainkban induló gazdálkodástudományi képzéssel), a „csak” 
egészségügyi (az osztatlan képzések – általános orvos, fogorvos, gyógyszerész – mellett, konduktor, 
egészségügyi szervező, ápoló, egészségügyi gondozó, védőnő, népegészségügyi ellenőr) képzésekkel 
foglalkozó Semmelweis Egyetem (SE), az alapvetően mérnökképzésre specializálódott Budapesti 
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Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (építész-, építő-, gépész-, közlekedés és jármű-, 
vegyész-, és villamosmérnök, valamint gazdaság-, társadalom- és természettudományos képzései), 
a közgazdasági meghatározottságú Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) (gazdálkodás-, közgazda-
ság- és társadalomtudományi képzések), az agrár kiindulópontú, gödöllői központú volt Szent István 
Egyetem (SZIE) ma már Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)15 (agrár-, gazdaság és 
társadalom-, élelmiszer-, kertészet-, környezet-, építéstudományi, tájépítészeti és településtervezési 
képzések) képzési kínálata értelemszerűen szűkebb. A Budapesti Metropolitan egyetem (METU) 
új elem a TOP 10-ben. Művészeti képzései (designkultúra, televíziós műsorkészítés stb.), valamint 
üzleti, kommunikációs és turizmus területén zajló felsőfokú szakképzései, alapképzései sok külföldit 
vonzanak. Az Állatorvostudományi Egyetem (ATE) a leginkább koncentrált állatorvosképzésével is 
1000 fő fölé került a külföldiek vonatkozásában. Közös jellemző (SE és az ATE kivételével), hogy 
a székhelyen kívüli képzések az intézmények hallgatói létszámai tekintetében szerepet kapnak, de a 
külföldiek zöme mégis a székhelyen tanul. 

1. táblázat: A 10 legnagyobb küldő ország és a 10 legnagyobb fogadó egyetem rangsora a 2019/2020-as tanévben  
Table 1. Ranking of the top 10 sending countries and the top 10 host universities in the academic year 2019/2020

 DE PTE SZTE ELTE SE BM(G)E BCE SZIE METU ATE Összes

Németország 19 782 424 154 1205 91 95 19 16 280 3449

Kína 376 430 127 326 64 171 374 80 184 7 2776

Románia 515 120 150 282 85 153 72 144 52 16 2593

Szerbia 11 172 1267 171 36 29 36 165 15 6 2209

Irán 403 398 505 59 446 59 8 11 39 3 2024

Szlovákia 78 40 45 360 109 91 103 108 39 5 1765

Ukrajna 331 23 13 181 21 42 46 79 13 4 1207

Törökország 107 161 95 77 29 114 47 43 118 3 1086

Jordánia 307 182 58 60 5 142 26 49 2 2 981

Nigéria 577 90 28 18 31 33 11 16 17 1 896

TOP 10 együtt 2724 2398 2712 1688 2031 925 818 714 495 327 18986

Egyetem összes 6297 4198 4087 3606 3557 2533 1777 1508 1144 1121 38422

10 aránya [%] 43.2 57.1 66.3 46,8 57.1 36.5 46 47.3 43.2 29,1 49.4

Forrás: FIR-OSAP 2019 adatai alapján 
(pirossal jelezve azt az egyetemet, ahol az adott országból a legtöbben tanulnak) / 

Source: Based on FIR-OSAP 2019 data 
(red color indicates the universities where the most students study from a given country)

15 Az. 1. számú táblázatban a 2019. évi őszi adatgyűjtési időszakból még a SZIE adatai szerepelnek, a MATE 2021 
januárban jött csak létre.
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Az intézmények kiválasztásában csak a határon túli hallgatók esetében ismerhető fel a földrajzi 
közelség szerepe. A Romániából és Ukrajnából érkezők a Debreceni Egyetemet, a Szerbiából érkezők 
a Szegedi Tudományegyetemet, a Szlovákiából érkezők pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemet 
választják leginkább. 

Valószínűleg az intézményi marketing és a kialakult kapcsolati hálók következményeként felismer-
hetők átlagnál erősebb kötődések. A kínaiak és a törökök számára Pécs, az irániak számára Szeged 
vonzó. Debrecen esetében a Nigériából és a Jordániából származó hallgatók esetében ismerhető fel 
hasonló jelenség. Nigériából érkezett a legtöbb külföldi (577 fő) Debrecenbe. A magyar felsőok-
tatásban tanuló nigériai hallgatók kétharmada (64,4%), a jordánok harmada (31,3%) Debrecenben 
tanul. A nagy vidéki egyetemek közül a 10 legtöbb hallgatót küldő ország hallgatóinak 43,2%-os 
súlya Debrecenben a legkisebb, átmenetet mutat Pécs (57,1%) és a legkoncentráltabb Szeged (66,3%) 
esetében (1. táblázat). A DE külföldi hallgatói jobban szétoszlanak az országok vonatkozásában.
10 országból érkeznek 200 fő feletti és újabb kilencből 100 feletti számban. Pécs esetében ugyanez 
4 ország 200 fő, és újabb 7 ország 100 fő felett. Szegeden 3 ország 200, újabb 3 országból érkeznek 
100 fő felett. Az egyetemenkénti listákon 10. és 1. ország közötti eltérés Debrecenben 2,8, Pécsett 6,5, 
Szegeden pedig 16,9 szeres. Itt a legerősebb a koncentráció. 

A tanulmányok városai

A magyar felsőoktatási intézmények térképi megjelenítésekor az intézmény székhelyét vettük alapul. 
Ismert, hogy a felsőoktatási intézmények székhelyükön kívüli kihelyezett képzéseket is folytatnak 
(pl.: a Kodolányi János Egyetem (KJE) Orosháza székhelyű, de a képzései zöme Budapesten folyik, 
ötöde Székesfehérvárott, tizede Orosházán), de csak intézményi bontásban állnak rendelkezésünkre 
adatok. Külföldi hallgatók vonatkozásában amúgy is állítható, hogy nagy többségük az intézmény 
székhelyét célozza meg (M. Császár & Wusching, 2018). A főváros és a nagyobb városaink vannak a 
célkeresztben, megyeszékhely lépték alatti településekre (Sopron kivételével) tízes nagyságrendben 
kerülnek csak külföldiek (12. ábra).
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12. ábra: Külföldi hallgatók száma városonként (2019) 
Figure 12. Number of international students by cities (2019)

 Forrás: FIR 2019/2020 adatai alapján / Source: based on FIR 2019/2020 data

A településenkénti arányok a magyar felsőoktatás kapacitás-viszonyaival párhuzamosíthatók. Buda-
pesten tanul a külföldiek kicsivel több, mint fele. A sorban következő Debrecen, Pécs és Szeged sem 
meglepetés. Gödöllő lóg ki a sorból és megelőz létszámával regionális központokat (Miskolc, Győr). 
A jelenség hátterében a szakegyetemeken induló képzési paletta szűkebb volta, az intézmények ismert-
sége, hírneve is szerepet játszanak. Továbbá a Magyar Agár-, és Élettudományi Egyetem (MATE) 
élvezi Budapest közelségét és azt is, hogy karainak fele (élelmiszer-, kertészet-, építéstudományi, 
valamint a tájépítészeti és településtervezési és részben a gazdaság és társadalomtudományi kar is) 
budapesti képzőhelyen működik. A legkisebb külföldi hallgatói létszámmal működő intézmények 
vallási-egyházi képzéseket folytatnak, jellemzően határon túli hallgatók részvételével. 

KÖVETKEZTETÉSEK

A hazai nemzetközi hallgatói mobilitás aktuális tendenciáit a legfrissebb felsőoktatási statisztikai 
adatok elemezve megállapíthatjuk, hogy Magyarország az ezredfordulót követően aktívan bekapcso-
lódott a nemzetközi tanulási mobilitásba, a nemzetközi hallgatók száma dinamikusan növekedésnek 
indult, a millennium óta megháromszorozódott. Mára az oktatási szolgáltatást vásárló nemzetközi 
hallgatók létszáma jelentősen meghaladja a nyelvi és etnikai alapú mobilitás által motivált, magyar 
állampolgársággal rendelkező határon túli hallgatókét. Bővült a magyar felsőoktatás piacképes, ide-
gennyelvű képzési köre. A hagyományosan vezető orvosi és egészségügyi képzések mellett egyre 
népszerűbbek a gazdasági és műszaki képzések. A küldő országok köre is szélesedett. Szembetűnő, 
hogy a globális trendekhez hasonlóan a magyar felsőoktatásban a nagy népességű országokból (Kína, 
Irán, Nigéria) és Európából is vannak hallgatók. Ebben a folyamatban vezető szerepet játszanak a 
kiemelkedő jelentőségű orvosképzést nyújtó intézmények és városaik. Az állami ösztöndíjrendszer 
(Stipendium Hungaricum), valamint az európai Erasmus+ program és a hozzájuk kapcsolódó központi 
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hallgatói elosztórendszer az elmúlt években újabb intézményeket és településeket is bevont a külföldi 
hallgatók fogadásába. Jól érzékelhető, hogy a nemzetközi hallgatók növekvő száma komoly hatással 
van az intézményekre és városaikra, valamint a magyar gazdaságra. Ez a tendencia várhatóan a 
közeljövőben is meghatározó lesz, hiszen a folyamatban résztvevők érdekei egybeesnek. A csökkenő 
hazai demográfiai tendenciákat figyelve a felsőoktatás nemzetközivé válása lehetővé teszi az intéz-
mények képzési kapacitásainak fenntartását, sőt talán a növelését is, és egyúttal pozitív hatással van 
a magyar egyetemek nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyére. 
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A vidéki térségek turizmusalapú fejlesztési 
lehetőségei a Siklósi járás példáján

Tourism-Based Development Opportunities for Rural Areas
on the Example of the Siklós District

ABSZTRAKT

A vizsgálat kiemelt célja annak megválaszolása, hogy a Siklósi járás városai milyen hatékonysággal képe-
sek bevonni a környező településeket a gazdasági-idegenforgalmi vérkeringésbe, elősegítve ezzel a vidéki 
térségek fejlődését. Fontos célunk, hogy megismerjük az önkormányzatok és a szakmai szervezetek mellett 
a szolgáltatók és azok vendégkörének vidékfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit, illetve az utóbbi csoport 
térhasználati jellegzetességeit. A célok megvalósításának kiemelt módszere az a kérdőíves vizsgálat, amelynek 
célcsoportja a járás összes településének polgármestere, valamint az általunk kijelölt terméktípusokba tartozó 
szálláshelyek vendégköre. A primer források bázisát képezi még két interjúsorozat, amelyek a szolgáltatók 
és a szakmai szervezetek véleményét tárják fel. Az empirikus tapasztalatok azt mutatják, hogy a tematikus 
utaknak kiemelkedő szerepe lehet a kevésbé frekventált kistelepülések turizmusának fejlesztésében. Ennek 
lényege a hagyományos mesterségeket, illetve a helyi termékeket bemutató helyszínek összekapcsolása egy 
kerékpárral bejárható túraútvonallal. 

Kulcsszavak: nvidékfejlesztés, vidéki turizmus, Siklósi járás, térhasználat, tematikus út

ABSTRACT

The study aims to answer the question concerning how effectively cities of the Siklós district can involve the 
surrounding settlements in the tourism economy, thereby promoting the development of rural areas. In addi-
tion to local governments and tourism organizations, our important goal is to understand the ideas of service 
providers and their guests related to rural development, as well as the space use characteristics of the latter 
group. The key method is the questionnaire survey, the target group of which is the mayors of all settlements 
in the district, as well as the guests of the accommodations belonging to the different product types. The 
primary sources are based on two further series of interviews, which explore the opinions of service providers 
and professional organizations. Empirical experience shows that thematic trips can play a prominent role in 
the development of the less frequented small settlements. The essence of this is to connect the places offering 
traditional crafts and local products by a bike route.

Keywords: rural development, rural tourism, Siklós district, space use, thematic road
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BEVEZETÉS

A hazai vidéki térségek számos társadalmi-gazdasági problémával küzdenek. Demográfiai helyzetük 
fokozatosan romlik, a vidéki társadalmak elöregednek. Ezt súlyosbítja a népesség megújulási és 
alkalmazkodási képességének csökkenése. A vidéki lakosság életminőségét rontja az alapvető szol-
gáltatások és az infrastruktúra alacsonyabb színvonala (Magyarország Kormánya, 2014).

A vidéki turizmus ezen problémákra is válaszul számos gazdasági és társadalmi hasznot képes 
generálni. A rurális térségekben az idegenforgalom egyik legfontosabb pozitívuma a munkahely-
teremtésben nyilvánul meg, amely esetben a foglalkoztatás multiplikátor hatására is gondolni kell.
Az idegenforgalom főként a vidéki kis- és középvállalkozások számára nyújt bevételi forrást, amely 
a helyi önkormányzatok adóbevételei révén a közszolgáltatások minőségét is emeli (Duray, 2007).

A vidék versenyképességének javítására készített fejlesztési koncepciók a mezőgazdaság és az 
élelmiszeripar mellett kiemelten kezelik a turizmus (többek között a falusi turizmus) fejlesztését is 
(Magyarország Kormánya, 2014). Az ágazatnak, amely többnyire őrzi még a kisléptékű szolgáltatá-
sok jellemzőit, nem kedvezett a gazdasági válság és a túlélésért folytatott árverseny. A problémákat 
súlyosbítja a szabályozási gyakorlat merevsége, illetve a fokozatos generációváltás, amely sokszor 
kevesebb közösségi indíttatással párosul. A termelésen alapuló hagyományos megélhetés egyre 
nehezebb, ezért sokszor a vidék vonzerőinek turisztikai értékesítése jelenti a bevételi források egyik 
új formáját (Kovács, 2016). A jelen dolgozat címében szereplő témakör vizsgálata a fentiek alapján 
kiemelt fontossággal bír.

A vizsgált terület – a Siklósi járás – kiválasztása több szempontból indokolt, mivel a térség egy 
része a dél-dunántúli régió külső perifériájához tartozik. Társadalmi-gazdasági szempontból elmara-
dottnak minősül, amelyben szerepe van többek között a kedvezőtlen közlekedésföldrajzi helyzetnek, 
a külföldi tőke távolmaradásának, a gyenge exportképességnek, valamint a migrációs és demográfiai 
folyamatoknak. Klasszikus ipari nyersanyag alig található itt, az ipari termelésnek nincsenek komoly 
hagyományai a térségben. Ez utóbbi ágazat fejlesztése legfeljebb a mezőgazdasági feldolgozóipar 
támogatása révén valósítható meg.

Bár a térség turizmusára nagy hatással voltak a határon átnyúló projektek, a Horvátország közel-
ségéből fakadó előnyöket mégsem sikerült kihasználni évtizedeken át. Számos tanulmány vizsgálja 
a Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló, illetve az Interreg V–A Magyarország–Hor-
vátország Együttműködési Program stratégiai szerepét, amelyből egyértelműen látszik, hogy a 
turizmusfejlesztés nem tudta kihasználni maradéktalanul a határmenti térségekben rejlő lehetőségeket 
(Čelan, 2014, 2021).

Ugyanakkor kedvezőek a terület turisztikai adottságai; a vonzerők kiindulási alapot jelenthetnek a 
gyógy-, wellness- és ökoturizmus fejlesztésére. Szükséges azonban rávilágítani a szálláshely-kapaci-
tások elaprózottságára, a minőségi turizmushoz szükséges infrastruktúra és információs rendszerek 
fejletlenségére (Aracsi et al., 2006; Somogyi, 2015). Ezt a megállapítást megerősítik azok a tanulmá-
nyok is, amelyek szerint az elmúlt évtizedek turisztikai fejlesztései nem érték el a keresleti oldalt.
A fejlődéshez szükség lesz a helyi közösség bevonása mellett arra is, hogy a programok ténylegesen a 
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meglévő adottságokra épüljenek, így a Dráva mentén a kerékpáros és az ökoturizmus szerepe kiemel-
kedő (Marton et al., 2016).

Baranyában az 1000 lakosra jutó vendégek, vendégéjszakák és férőhelyek számát vizsgálva is 
e térség pozíciója a legerősebb. A régió az attrakciók (természeti és kulturális értékek) nagyfokú 
koncentrációjával jellemezhető, a turizmus így elsősorban a 2–9000 fős városokra koncentrálódik. 
A három városon kívül elenyésző számban találhatók itt falusi szálláshelyek, de még a városok ese-
tében is mindössze egyetlen település, Harkány a domináns (Aracsi et al., 2006). Az ennél kisebb 
községek csekély mértékben, vagy egyáltalán nem tudnak bekapcsolódni az ágazatba, hiszen hiányzik 
a kiszolgáló háttérinfrastruktúra. Problémát jelent továbbá a települések közötti koordináció és kom-
munikáció hiánya is, így a térségi rendezvényekbe (a borút közelségét és szervezettségét leszámítva) 
kevés falu tud bekapcsolódni. A fentiek alapján tehát a választott térség turizmus alapú fejlesztése 
kiemelt fontossággal bír.

A turizmus alapú vidékfejlesztés vizsgálata aktuálisnak tekinthető, hiszen a Nemzeti Fejlesztés 
2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) területspecifikus céljai között 
is megfogalmazódik a vidéki térségek népességeltartó képességének növelése, valamint a térségi 
felzárkóztatás és gazdaságösztönzés célja – többek között a kiemelkedő táji értékű térségek táji 
adottságokon alapuló fejlesztése révén (Magyarország Kormánya, 2013).

 Jelen dolgozat aktualitását tovább növeli, hogy a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 
is maradéktalanul illeszkedik az OFTK vidéki térségeket érintő céljaihoz. Ez tükröződik egyrészt 
a desztinációs alapra helyezett fejlesztések területi szemléletében, a térségi kapcsolatok erősítésé-
ben, az elérhetőség és a mobilitás biztosításában. A stratégia a fontos küldőpiacok szempontjából 
is kiemeli a vidéki desztinációkat, ennek érdekében a negatív tendenciák mögötti okok feltárását, 
illetve a kedvezőtlen trendek visszafordítását. Kiemeli ugyanakkor a környezeti-társadalmi-gazda-
sági fenntarthatóság kérdéskörét, ezáltal is hangsúlyozva a vidéki térségek fenntartható, turizmus 
alapú fejlesztését. Ez a szándék megjelenik többek között a gasztroturizmusban (helyi, szezonális, 
organikus termékek, slow food, termelői piacok, „hazavihető élmények” formájában), vagy akár a 
rendezvényturizmusban is, amelyben az utóbbi években egyre hangsúlyosabb a területi dekoncent-
ráció (Magyarország Kormánya, 2013). Ugyanakkor a jelen dolgozatban vizsgált térség a Kormány 
által 2020 szeptemberében kijelölt 11 turisztikai térség (1. ábra) egyikének (Pécs–Villány) területén 
található (Magyarország Kormánya, 2020).
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1. ábra: A kormány által kijelölt 11 turisztikai térség
Figure 1. 11 tourist areas designated by the Hungarian Government

Forrás: Magyar Turisztikai Ügynökség, 2020.
Source: Hungarian Tourism Agency, 2020.

A jelen írásmű általános célja, hogy egy konkrét járás példáján keresztül megvizsgálja, hogy az ide-
genforgalmilag frekventált városok tudják-e, és ha igen, milyen hatékonysággal képesek integrálni 
a térség községeit a gazdasági-idegenforgalmi vérkeringésbe, elősegítve ezzel a vidék fejlődését.
Az integráció ez esetben az információcserén túl közös csomagok létrehozását és kiajánlását, valamint 
összehangolt marketingtevékenységet is jelent. A vidékfejlesztés és a turizmus kölcsönhatását feltáró 
vizsgálat ezt az általános célkitűzést az alábbi részcélokon keresztül valósítja meg. 

• A tanulmány egyik részcélja, hogy a turizmusfejlesztési dokumentumok, az integrált településfej-
lesztési stratégiák, az OFTK és a vidékfejlesztési program segítségével feltárja az eddig megvalósult 
és az ezután megvalósítandó célok rendszerét, illetve azok összhangját a vendégkör igényeivel.

• A részcélok sorát bővíti a városi és községi önkormányzatok hajlandóságának és lehetőségeinek 
vizsgálata a turisztikai fejlesztések és együttműködések terén. 

• A dolgozat vizsgálja továbbá a szakmai szervezetek (TDM) elképzeléseit a kisebb lélekszámú,
a turisztikai centrumoktól távolabb eső települések idegenforgalmi integrációjával kapcsolatban. 

• Egy következő célkitűzés, hogy megvizsgáljuk az egyes – szóba jöhető – turisztikai terméktípu-
sok, szolgáltatások vendégkörének térhasználatát és vidékfejlesztéssel kapcsolatos preferenciáit.

• A tanulmány végső célja, hogy javaslatot fogalmazzon meg a vidéki térség településeinek haté-
konyabb idegenforgalmi együttműködésére.
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KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK

Az elmúlt évtizedekben a vidéki turizmus és a területfejlesztés kapcsolatrendszerét számos kutató 
vizsgálta mind szociológiai, közgazdaságtani, mind pedig geográfiai megközelítésben. Már az európai 
uniós csatlakozás előtt megjelent a vidéki turizmus fejlesztésében a fenntartható fejlődés igénye, azaz 
a vonzerők megőrzésének és a vállalkozások befektetési megtérülésének összekapcsolási szándéka 
(Michalkó, 2003). A vizsgálatok fontosnak tartották továbbá, hogy feltárják a gazdaság és a turizmus 
fejlettségének, potenciáljának vidéki térségekben megmutatkozó összefüggéseit. 

E vizsgálatok hipotézise szerint a gazdagabb vidéki területek turisztikailag frekventáltabbak, 
azonban ezt az eredmények rendre cáfolják. Az idegenforgalom fejlődésére a vidéki térségekben 
is van lehetőség, mégpedig a humánerőforrás, illetve a helyi kezdeményezések fejlesztése révén. 
Ez úgy is értelmezhető, hogy a vidékfejlesztésben a vonzerőnek, a vendégfogadási hajlandóságnak és 
a térségi marketingnek a gazdasági faktoroknál jelentősebb szerep tulajdonítható (Szabó, 1993; Kóródi 
& Dudás, 2003). A vidéki turizmusfejlesztéssel foglalkozó kutatások fókuszában már az 1990-es 
évek második felétől láthatóvá válik az elmozdulás a termékfejlesztés felől a desztinációfejlesztés 
irányába. A vizsgálatok rávilágítanak a térségi jellegű termékek és a tematikus utak jelentőségére. 
Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy piaci siker szinte csak területi márkává, földrajzi célterületté 
válva érhető el (Szabó, 1996; Aubert & Szabó, 2005).

Az európai uniós csatlakozást követően a vidéki turizmus fejlesztési lehetőségeit tárgyaló vizs-
gálatokban egyre hangsúlyosabban került elő a fenntarthatóság kérdésköre. A tanulmányok feltárják 
többek között a turizmus gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait, ezek összefüggésrendszerét, 
illetve javaslatot fogalmaznak meg a negatív hatások minimalizálására. Felhívják a figyelmet a lokális 
erőforrások, a szubszidiaritás, az integrált szemlélet, valamint a lokális döntések fontosságára, a helyi 
közösségek értékteremtő tevékenységére (Duray, 2007; Csapó, 2013).  

Az uniós tagság első éveiben a vidékfejlesztési operatív programokhoz számos alapozó tanulmány 
készült, amelyek a vidéki térségek versenyképességének turisztikai összefüggéseire fókuszáltak. 
Ennek statisztikai mérésére a kutatók komplex idegenforgalmi hatásmutatót is kidolgoztak, amely 
három dimenzióban számszerűsítette a gazdasági, a környezeti és a társadalmi faktorokat. Az ered-
mények rámutatnak arra, hogy a második támogatási ciklus (2007–2013) végére a kistérségek közel 
kétharmada esetében történt növekedés. A hatásmutató segítségével megtörtént továbbá e kistérsé-
gek klaszter szerinti besorolása is. Míg a balatoni régió vizsgált kistérségeit érett desztinációknak 
minősítik, addig a jelen dolgozat vizsgálati területét lefedő, az attrakciók koncentrációjával (gyógy-, 
wellness- és borturizmus) jellemezhető siklósi kistérséget a közepesen, illetve az alacsonyan telített 
idegenforgalmi célterületek közé sorolják (Varga–Nagy, 2007). 

Ebbe a vizsgálati vonalba illeszthetők Kóródi (2006) doktori értekezésében szereplő eredmények, 
amelyben a szerző a vidéki turizmusfejlesztést befolyásoló tényezőket rendszerezi. Ezek a vizsgálatok 
megerősítik a fentebb leírtakat, miszerint a vidéki turizmus elsődleges szerepe a társadalmi erőfor-
rások mozgósítása, amelynek révén innovatív irányban változhat a lakosság szemlélete. A vidéki 
kistérségek jellemző terméktípusai a termál-, kastély-, gasztro-, lovas és ökoturizmus, amelyek integ-
rált fejlesztésének alapjait a desztinációmenedzsment teremti meg. Az elemzések a fejlesztés fázisai 
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kapcsán egy olyan sorrendet javasolnak, amelyben a vonzerőfejlesztést követi a fogadóképesség, majd 
a termékfejlesztés, ezekre épül az élménymenedzselés, végül a desztinációmarketing. 

Az EU-tagsággal egyre nagyobb lendületet vett a hazai falusi turizmus fejlesztése. Ennélfogva a 
vizsgálatok is célul tűzték ki az ágazat karakterének, jellegének és trendjeinek feltárását. A jelenség 
vidéki beágyazottságát mennyiségi (időtartam, hozadék) és minőségi mutatók (szolgáltatások, kap-
csolatrendszerek, generációváltás) tükrében vizsgálják. A tanulmányok arra a következtetésre jutnak, 
hogy a falusi vendégfogadás piaci versenyhelyzetbe került, amelyben a kis kapacitású vállalkozások 
számára korábban nehezebben voltak elérhetők a fejlesztési források. Mára ez a LEADER-pályázatok 
révén változott, a vállalkozói kedv hiánya sokkal inkább akadályozza a vidéki turizmus fejlődését. 
Fontos megállapítás továbbá, hogy a hazai falusi turizmus sem a kínálat tartalmában, sem a szereplők 
karakterében nem állított fel egyöntetű rendszert, amely a fejlesztést hátráltathatja (Kovács, 2015).

A 20. század folyamán több olyan időszak is volt, amely a vidék számára gazdasági kihívást 
jelentett (legutóbb a 2008–2013-as gazdasági válság), ezekből a vidéki családok egy része a turizmus 
révén próbált kilábalni (Kovács, 2016). Többek között ez is ráirányította a kutatók figyelmét a falusi 
turizmus problémáira, jellegzetességeire és fejlesztési lehetőségeire. A vizsgálatok feltárják a falusi 
vendéglátók társadalmi jellemzői mellett a vendégfogadás vonzerejét, különlegességét biztosító 
tényezőket és gazdasági hozadékát. A tanulmányok arra a következtetésre jutnak, hogy a falusi turiz-
mus máig megtartotta a kisléptékű, családias szolgáltatások jellemzőit, azonban a piaci változások és 
a támogatási preferenciák már átalakulásra kényszerítik őket. Ezek tükröződnek a fokozatos gene-
rációváltásban, valamint új, az EU-s forrásokra alapozó, üzleti megfontolásokra építő vendéglátók 
megjelenésében. (Kovács, 2016). 

MÓDSZEREK

A szakirodalmi másodelemzésen túl a vizsgálat fontos módszertani eleme a turizmusfejlesztéshez 
és a vizsgált térség fejlesztéséhez kapcsolódó dokumentumok, stratégiai programok összehasonlító 
elemzése volt. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési koncepció (OFTK), a Vidékfejlesztési 
Program, illetve a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia segítséget nyújtottak a turizmus alapú 
vidékfejlesztés jelenének, jövőjének, problémáinak és lehetőségeinek pontosabb feltérképezéséhez 
és a vizsgálat relevanciájának meghatározásához. A vizsgálati célterület kijelölésének indoklásához, 
idegenforgalmi problémáinak feltárásához a kistérségi területfejlesztési program, valamint a járás 
három városának integrált településfejlesztési stratégiája nyújtott segítséget. 

 A következő módszertani fázis az empírián belül a kérdőíves vizsgálat megtervezése és 
végrehajtása volt. Az első célcsoportot a járás 53 településének polgármesterei alkotják, így a teljes 
populáció lekérdezésére lehetőség nyílt. A kérdőív főbb kérdéscsoportjai rákérdeztek a település 
idegenforgalmi erősségeire és gyengeségeire, valamint lehetőségeire és veszélyeire. További kérdések 
érintették az eddigi turisztikai fejlesztések, programok sikerességének, illetve sikertelenségének 
okait. Újabb kérdéscsoport világított rá a területi együttműködések irányában mutatott hajlandóságra, 
lehetőségekre és akadályozó tényezőkre. 



Lempek, Melissza Zita – Tésits, Róbert 
A vidéki térségek turizmusalapú fejlesztési lehetőségei a Siklósi járás példáján

93

A következő célcsoportot az egyes (vidéki turizmushoz kapcsolódó) terméktípusok vendégköre 
adta. A kiválasztott öt terméktípus a falusi, a bor- és gasztro-, a lovas, az öko-, valamint a gyógy- 
és wellnessturizmus. Az egyes terméktípusokhoz tartozó szolgáltatók ugyanebben a sorrendben: a 
villánykövesdi Flórián Vendégház, a diósviszlói Csicseri Vendégház, a villányi Crocus Gere Bor 
Hotel – Resort & Wine Spa, a siklósi Apró Paták Lovas Sport Egyesület, a szaporcai Ős-Dráva 
Látogatóközpont, valamint a Thermal Hotel Harkány. A szolgáltatók kiválasztása során törekedtünk 
arra, hogy a járás nagyobb és kisebb lélekszámú, társadalmi-gazdasági szempontból fejlettebb és 
hátrányosabb helyzetű települései egyaránt képviseltessék magukat.

A vendégkör lekérdezése egyszerű véletlen mintavétellel történt. A kérdőívek a szociodemográfiai 
alapadatokon túl rákérdeznek a látogatók szabadidő-eltöltési és utazási szokásaira, valamint a turisz-
tikai terméktípusokkal kapcsolatos igényeire, fejlesztési preferenciáira. A vendégkört érintően 120 
kérdőív (terméktípusonként 20–20 db, a területi szempontokat figyelembe véve a falusi turizmushoz 
kapcsolódó szálláshelyeken 40 db) kitöltésére került sor. Nem törekedtünk a terméktípusok szerinti 
súlyozásra, piaci részesedés szerinti reprezentativitásra, mivel a célunk a területi egyenlőtlenségek 
feltárása volt. A kérdőíves vizsgálatban résztvevő vendégkör közel fele Pest és Baranya megyei 
állandó lakóhellyel rendelkezik. További egyötödük a Közép-Dunántúlról származott. Kisebb rész-
ben érkeztek kitöltők Észak-Magyarországról (Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád), illetve az Alföldről 
(Békés, Hajdú-Bihar megye).

Terméktípusonként lakóhely alapján is jelentős különbségek mutatkoznak. Míg a borturizmusban 
érdekeltek döntően Pest megyéből és a Közép-Dunántúlról, addig az ökoturisztikai szolgáltatásokat 
igénybe vevők nagyobb hányada (egyharmada) inkább közelebbről, Baranya megyéből érkezett. 
A klasszikus falusi vendégfogadásban érintettek lakóhelye főként a Nyugat- és a Közép-Dunántúl. 

A megkérdezettek nemi megoszlásában nem mutatható ki jelentős különbség (55–45% a férfiak 
javára), mivel a szálláshelyekre elsősorban párok érkeztek. Erre utal a családi állapotuk is, hiszen a 
kitöltők több mint 80%-a házas vagy párkapcsolatban él. 

A megkérdezettek átlagéletkora 40 év, amely azonban desztinációnként kismértékű eltérést mutat. 
A borturizmusban érintettek az átlag alatti, míg az ökoturizmusban, illetve falusi vendéglátásban 
érdekeltek átlag feletti életkorral jellemezhetők. 

Az összes megkérdezett vendég több mint a fele felsőfokú végzettséggel, míg a negyedük érettsé-
givel rendelkezik. A fennmaradó 22%-nak szakmunkás vagy általános iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványuk van. Közel háromnegyedük (saját bevallásuk szerint) beszél valamilyen idegen 
nyelvet, amely főként angol és német. Ezen túlmenően az olasz, a spanyol és a francia nyelvtudásra 
találtunk még példát. 

Fontos strukturális jellemzője még a kérdőívet kitöltőknek a foglalkoztatási és jövedelmi helyzetük. 
Háromnegyedük alkalmazottként dolgozik, 16%-uk vállalkozó és mindössze 10%-uk inaktív (gazda-
ságilag inaktív vagy nyugdíjas). Jövedelmi helyzetük alapján több mint egyötödük a nettó 251–300 
ezer forintig terjedő kategóriába tartozik. Ez megfelel a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 
kedvezmények nélküli nettó 2020. IV. negyedévi átlagkeresetének (KSH, 2021). Közel ugyanennyien 
keresnek 151–200 ezer forintot havonta. A megkérdezettek 13%-a nettó 100 ezer forintnál is alacso-
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nyabb jövedelemmel rendelkezik. A jövedelmi adatok terméktípusonként azonban területi eltérést 
mutatnak. A Villányban megszálló vendégek jóval a nettó átlagkereset fölötti kategóriát képviselik. 

Az empirikus vizsgálat utolsó fázisa az interjúk elkészítése volt. Az interjúalanyok első csoport-
ját a fentebb már említett, terméktípusonként kiválasztott szálláshely-szolgáltatók (5 fő) jelentették 
(tulajdonosok és igazgatók). A velük folytatott félig strukturált interjúk fő célja, hogy felmérjék az 
együttműködési és fejlesztési lehetőségeket. Az interjúk célcsoportját bővítették továbbá a három 
város polgármesterei, akiktől pontosítást kértünk a települések közötti, valamint az önkormányzatok 
és a szolgáltatók közötti együttműködések fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatban. Interjút készítet-
tünk továbbá a Harkányi Turisztikai Egyesület (TDM-szervezet), a Villány–Siklós Borút Egyesület, 
illetve a Siklósi Turisztikai Egyesület tisztségviselőivel. A félig strukturált interjú vizsgálja a verseny-
képes turisztikai desztinációk kialakítási, a vendégéjszakák számának növelési, a fenntartható vidéki 
turizmus színvonal-fejlesztési, az érintett szereplők közötti együttműködési, valamint a centrumoktól 
távol eső települések idegenforgalmi integrációs lehetőségeit. Az interjú végén javaslatot kaptunk a 
vizsgált térséget érintő potenciális tematikus utak megtervezésére. 

EREDMÉNYEK

A szolgáltatók szerepe a turisztikai fejlesztésekben

A járás fejlettebb, keleti településeinek integrációs lehetőségei 
A vidéki települések közül a járás keleti részén, Villány közelében elhelyezkedők ígérik a legtöbb 
fejlődési lehetőséget. A pincesorok, a letisztult, rendezett faluképek, a parkok, illetve Villány közel-
sége, megfelelő reklámtevékenységgel együtt (online hirdetések), folyamatos teltházat biztosít. A 
települések egy részén mind a vonalas infrastruktúra, mind pedig a közlekedés megfelelő; fejleszté-
sek is folyamatosan zajlanak (turistaútvonalak kialakítása, kultúrházak felújítása). A környék gazdag 
programkínálata (disznóvágások, Ördögkatlan Fesztivál, SVÉT: Stílusos Vidéki Éttermiség, Kenyér 
illata) egész évre kiterjedő vonzerőt nyújt. 

A szállásadókkal készített interjúk eredményeiből jól kitűnik, hogy a települések többi szolgálta-
tójával, illetve az önkormányzattal, esetlegesen a falumenedzserrel való folyamatos együttműködés 
hatékonyabbá teszi a vendégfogadást. A településen belüli közös kezdeményezések azonban – véle-
ményük szerint – markánsan még nem rajzolódnak ki. A szolgáltatók többsége él a Kisfaludy-pályázat 
nyújtotta lehetőségekkel, amelynek célja (főként a nyílászárók, a tetők, a bútorzat cseréje, valamint a 
napelemes rendszerek telepítése révén) a panziók korszerűsítése és az energiahatékonyság növelése. 

A térség kisebb települései turisztikai integrációjának egyik záloga a helyi (elsősorban mestersé-
gekhez, foglalkozásokhoz kapcsolódó) autentikus programok kidolgozása és megvalósítása, valamint 
a fesztiválokba történő bekapcsolódás lehet. Ennek egyik iránya a gasztronómiai színfoltok, helyi 
termelők alapanyagaira építő kulináris műhelyek kialakítása, hiszen az ezekhez kapcsolódó kulturális 
programokkal a borvidék kínálata bővülhet. Ennek egyik előfeltétele és a közeljövő fontos fejlesztése 
a kerékpárút kiépítése és meghosszabbítása, amely fizikai értelemben is összekapcsolja az aktív 
pihenésre vágyó vendégeket a szolgáltatókkal. 
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Természetesen Villány, amely tartózkodási időben ugyan nem, de a vendégek száma tekintetében 
magasan kiemelkedik a többi település közül, fontos kiindulópont is lehet a környező települések 
megismerése szempontjából. A borhotelek szinte minden fontos szolgáltatást képesek nyújtani (well-
ness, pincetúra, borvacsora, úszás), azonban a vendégek rövidebb tartózkodási ideje behatárolja a 
lehetőségeket.  A kihasználtság egy városszéli fürdőkomplexummal mégis tovább növelhető. 

A járvány utáni időszak a korábbi tendenciákat némileg felülírta, a hotelek felkészültek a vendé-
gek hosszabb időre szóló foglalásaira. A környék első körben történő megismerésére alkalmasak a 
technika vívmányait kihasználó VR-szemüvegek, amelyeket interaktív borkóstolóval egészíthetnek 
ki. A szolgáltatók ugyanakkor a kb. 20 km-es körzetre kiterjedő kerékpáros (esetleg villanymotoros 
kerékpáros) programokban látják a vidék fokozottabb bevonásának a lehetőségét. Ennek során az 
idelátogatók a hagyományos mesterségek (kovácsműhely, vízimalom, kékfestő, gyertyaöntő, kalács-
készítő, pálinkafőző) megismerésével színesítik a programot. A helyi lakosság aktív bevonása, az 
életminőségüket javító előnyök tudatosításával, előfeltétele e programok sikerének. Összességében 
tehát elmondható, hogy a térség települései rendelkeznek olyan kulturális, illetve gasztronómiai 
értékekkel, amelyekre kerékpárral bejárható tematikus utakat lehetne létesíteni. 
 
A járás fejletlenebb, Dráva-menti és nyugati települései
A térség turisztikai infra- és szuprastruktúrája fejletlen, településenként két-három kiadó ház talál-
ható itt. A falunapok mellett programot szeptember elején a Bőköz Fesztivál kínál Szaporca, Kémes, 
Tésenfa és Drávacsehi együttműködésével. Céljuk a hagyományőrzés és -teremtés révén a kulturális 
és ökoturizmus fejlesztése. 

Az interjúk eredményeiből jól látható, hogy az ökoturisztikai szolgáltatók (Ős-Dráva Látogatóköz-
pont) önkormányzati kapcsolatai kifejezetten jók, a kölcsönös előnyökre és segítségnyújtásra épülnek. 
A térségbe látogatók nem itt töltik az éjszakát; általában Harkány, Siklós vagy Villány szálláshelyeit 
veszik igénybe. A programok és a szálláshelyek hiánya azonban összességében rányomja a bélyegét 
a térség idegenforgalmára. A szálláshelyadók véleménye szerint egy kelet-nyugati irányú kerékpárút, 
valamint a Dráva töltésének aszfaltozása elősegítené a térség kerékpáros turizmusának fellendülését. 

A Kisszentmárton déli részén található majlátpusztai tanösvényhez kapcsolódó diákcsere keretében 
természetismereti programokat tartanak, amelyek szervesen csatlakoznak az Ős-Dráva Látogató-
központ programjaihoz. Maga a látogatóközpont az Ormánság természeti értékeit ismerteti meg a 
tanösvények, a major és egy interaktív kiállítás segítségével. A szakvezetés mellett biztosít továbbá 
sport- és szállítóeszközöket, illetve egyedi igényekre épülő programokat (odlk.hu). Az itt megvalósuló 
fejlesztések (a tanösvény járhatóvá tétele) a jövőben segíthetik a vezetett túrák népszerűbbé tételét. Az 
interjúból következik, hogy a látogatóközpontban talán a büfé hiánya az, amely jelenleg kielégítetlen 
igényt mutat. 

Az egyes településeken található horgásztavak kiszolgáló infrastruktúrájának fejlesztése lehetővé 
tenné az odalátogatók saját szervezésű szabadtéri programjainak megvalósulását. A jövőben a tér-
ségben több település is felfűzhető lenne olyan, kerékpárral bejárható túraútvonalra, amely – akár 
Révfalu vagy Felsőszentmárton példáján, mobiltelefonra letölthető mobilapplikáció segítségével – 
a Dráva menti látnivalókat mutatná be.
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A Drávától távolabb fekvő kistelepülések egy részében a műemlékek leromlott állapota, a progra-
mok hiánya, a helyiek kevésbé befogadó attitűdje, egyes önkormányzatok érdektelensége, a közösség 
vagy éppen az együttműködések hiánya nehezíti leginkább a helyzetet. Bár a legtöbb településen 
megtörtént a buszmegállók, a parkolók és a köztéri padok felújítása, a szálláshely-szolgáltatók egy 
része a pályázati adminisztrációs terhek elrettentő ereje miatt nem tervez fejlesztést. 

Pedig a szálláshelyeken az energiahatékonyság mellett a vendégek komfortérzete is nőhet a 
pályázati úton megvalósuló fejlesztések révén (bútorok, háztartási gépek stb.). A szolgáltatók 
véleményéből következik, hogy a közösségi helyek létrehozásával, a templomok, műemlékek felújítá-
sával, kerékpárkölcsönzés lehetőségének kialakításával, borászokkal és termelőkkel együttműködve 
lehetne eredményt elérni. A helyi termelőket, a panziósokat, a hagyományos mesterségeket bemu-
tató helyszíneket fel lehetne fűzni egy kerékpárral is bejárható túraútvonalra, ahol a szolgáltatások 
igénybevételéből a helyieknek jövedelme származhatna. 

A vendégkör térhasználata és vidékfejlesztéssel kapcsolatos preferenciái

A desztinációk tudatos és hosszú távú tervezésének, a célterületek termékfejlesztésének alapja az 
odaérkező turisták térhasználatának ismerete (Horváth, Magyar-Papp & Pálfi, 2016). 

A megkérdezett vendégkör általános utazási szokásaira jellemző, hogy több mint 50%-uk évente 
többször utazik, és mindössze egyharmaduk tervez kizárólag egyetlen utazást. Az évente többször 
utazók között felülreprezentáltak a Villányban megszálló vendégek. A fent említett látogatások 
közel fele irányul belföldre és külföldre egyaránt, míg 51%-uk csak hazai desztinációkat céloz meg.
Az utazások döntő többsége rekreációs céllal valósul meg. Fontossági sorrendben a következő kate-
gória a rokonlátogatás, és mindössze egyötödük a munkavállalási célú utazás. 

Az egyes terméktípusok vendégköre közötti különbség legmarkánsabban a borturizmusban 
érdekeltek esetében mutatkozik meg., Náluk egyértelműen a rekreációs célú utazások dominálnak. 
Az ökoturisztikai szolgáltatást igénybe vevőknél a rokonlátogatási cél jelenik meg hangsúlyosabban. 
Az egyes desztinációkhoz köthető átlagos utazási időtartamok nem térnek el jelentősen egymástól. 
Éves szinten mind a rokonlátogatáshoz, mind a rekreációs, illetve a munkavállalási célú utazásokhoz 
átlagosan 12–15 nap kapcsolható. 

A jelen felmérésben érintett utazás jellegzetességei közé tartozik, hogy a kérdőívet kitöltők 
minimális hányada érkezett csak egyedül vagy barátokkal. Az idelátogatók fele családjával, 30%-a 
társával, illetve 10–10%-a baráttal és egyedül látogatott ide. A családjukkal érkezők magas aránya 
optimizmusra ad okot annak fényében, hogy esély mutatkozik a térségben a kevésbé frekventált 
települések idegenforgalmi integrációjára. Természetesen ennek további feltétele lesz a vizsgált szál-
láshelyeken tartózkodás hosszabb időtartama is. 

A szálláshelyen eltöltött átlagos éjszakák száma öt, ugyanakkor ez az érték jelentős területi eltéré-
seket mutat. A borturizmusban érintettek villányi tartózkodása ennek az átlagértéknek a fele, míg a 
klasszikus falusi turizmusban érdekeltek hasonló értéke átlag körüli. Az ökoturisztikai terméktípus 
esetében ez az érték az átlagot csekély mértékben meghaladó. Ez arra enged következtetni, hogy 
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a térség kisebb településeinek megismertetésére ez utóbbi két célcsoport esetében lesz számottevő 
lehetőség. Bár az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a 2020-ban megjelenő COVID-járvány első 
hullámának lefutását követően a Villányban töltött éjszakák száma is számottevő növekedést mutatott. 
Ahogy a módszertani részben erre már utaltunk, a kérdőíveket kitöltők szálláshelyei a három város 
mellett Diósviszló, illetve Szaporca. 

A szálláshely típusa Villány és Siklós esetében egyértelműen a magasabb kategóriát képviselő 
szálloda, míg Harkányban a háromcsillagos minősítéssel rendelkező szálláshelyeken túl jellemző 
volt az üdülő, a panzió, a nyaraló és a vendégház is. A Diósviszlón megszálló, a vizsgálatban részt-
vevő vendégek kizárólagos szálláshelye vendégház volt. A szálláshely kiválasztásában előzetesen 
fontos információs forrásnak minősült (mintegy 50%-ban) az internet (az adott település honlapja, 
mobilapplikáció, szakmai szervezet honlapja), de ettől elmaradó értékben megemlítendő még a saját 
tapasztalat, valamint a barátok, ismerősök véleménye is. Ennek a később kidolgozandó szolgáltatás-
csomagok vagy tematikus utak népszerűsítési lehetőségei kapcsán a jövőben jelentősége lehet. 

Ugyanezek az arányok jellemzőek a meglátogatni kívánt településről előzetesen szerzett informá-
ciók kapcsán. Ezekhez képest szignifikáns különbség mutatkozott a településekről az ott-tartózkodás 
alatt szerzett/szerezhető információ forrásai vonatkozásában. Ez utóbbi esetben hangsúlyosabb a 
szállásadók és a prospektusok népszerűsítő szerepe. Ez újfent a szolgáltatások értékesíthetősége 
szempontjából ad fontos információt. 

A térségbe érkező, vizsgálatba bevont vendégek döntő többsége saját személygépjárművel érkezett. 
Egyedül az ökoturisztikai célpontot meglátogatók esetében volt példa az autóbuszra és/vagy a vonatra. 
Az ott-tartózkodás ideje alatt azonban mind a kerékpár, mind az autóbusz, de még a víziközlekedési 
eszközök igénybevételének lehetősége is felmerült. Ezek azonban erősen köthetők bizonyos terméktí-
pushoz, illetve szoros kapcsolatban állnak az ott-tartózkodás időtartamával is. 

Az egy-két éjszakára Villányba érkező vendégek elenyésző arányban vettek igénybe közlekedési 
eszközt a szálláshelyen kívüli települések megismerése érdekében. Ezt jól szemlélteti a látogatás célja 
és a vendégek térhasználata is. A Villányba érkezők elsősorban rekreációs, wellness, illetve gaszt-
ronómiai élményeket kerestek. Ezzel szemben az ökoturisztikai célpontot meglátogatók motivációi 
kiegészülnek a természetjárással, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével, illetve a kulturális 
élmények keresésével is. A klasszikus falusi turizmusban érintett vendégek esetében kiemelt szerepet 
kapott még a fentieken túl a városnézés és a vízparti pihenés. Míg a Villányban megszállók motivá-
ciói relatíve egysíkúak, addig a térség többi, fontosabb fogadóhelyén éjszakát eltöltő vendégek céljai 
komplexebbek (2. ábra). 
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2. ábra: Az utazás fő céljának megoszlása Villányban (a)
és a többi vizsgált településen (b) megszálló vendégek között

Figure 2. Distribution of the main purpose of the trip in Villány (a) and the other examined settlements (b)

Forrás: saját felmérés
Source: own survey

Az igénybe vett szolgáltatások spektruma is követi a fentebb már elemzett területi dichotómiát. 
Míg a Villányban megszálló vendégek a gasztronómiai és wellness-szolgáltatások mellett a helyi 
nevezetességeket látogatják, addig a térség többi településén éjszakázók igényei szélesebb skálán 
mozognak (múzeumlátogatás, kerékpár- és vízisporteszköz-kölcsönzés, gyógyfürdő, fesztivál, séta-
hajó, fitness, tömegközlekedés stb.). 

Az előbbiek az említett szolgáltatásokat döntően a szálláshely településén veszik igénybe, míg az 
utóbbiak más települések szolgáltatásaira is mutatnak igényt. Ez megint az utazási motivációkkal, 
illetve az utazás időtartamával áll szoros összefüggésben. Mindez a tematikus utak tervezésénél, 
vonalvezetésénél fontos szempont lehet, amely elsősorban a térség nyugati területeire irányítja 
a figyelmet. Ezek a szolgáltatási-területi fókuszok szinte kivétel nélkül megegyeznek a vendégek 
előzetes terveivel (3. ábra).

3. ábra: A turisztikai szolgáltatások igénybevételének megoszlása a Villányban (a) 
és a többi vizsgált településen (b) megszálló vendégek között

Figure 3. Distribution of the use of tourist services among the guests staying in Villány (a)
and the other examined settlements (b)

Forrás: saját felmérés
Source: own survey
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Míg a teljes vendégkör egészét érintő térhasználat kelet-nyugati irányban több mint egy tucat települést 
fed le, addig a szálláshely településének földrajzi elhelyezkedésétől, illetve a jellemző terméktípustól 
függően jelentős területi differenciák mutatkoznak. 

A legkiterjedtebb térhasználattal a járás nyugati településein megszálló vendégek jellemezhetők 
(Diósviszló, Szaporca), hiszen ők a megyeszékhely, esetleg Orfű mellett meglátogatják a járás három 
városát, illetve az idegenforgalmi szempontból frekventáltabb Villánykövesdet, Drávaszabolcsot, 
valamint Nagyharsányt is. A térhasználat csökkenő intenzitása szempontjából a következő kategóriát 
a Harkányban megszálló vendégek jelentik, akik a kijelölt három település mellett a szoborpark miatt 
Nagyharsányt, továbbá az Ős-Dráva Látogatóközpont által érintett Szaporcát is előszeretettel láto-
gatják. A legvisszafogottabb térhasználattal a Villányban megszálló vendégkör jellemezhető, amely 
nyugati irányban maximum Siklósig, északnyugati irányban pedig Palkonyáig látogat el. A szolgálta-
tások igénybevétele még ennél is szűkebb településkörre koncentrálódik, amelyekből jelenleg szinte 
teljes mértékben kimaradnak a szálláshelyen kívüli kisebb települések. A Villányban megszálló 
vendégek térhasználata nem csak azért „visszafogott”, mert helyben megtalálják a gasztronómiai 
igényeiket kielégítő szolgáltatásokat, hanem azért is, mert az itt eltöltött rövid idő nem teszi lehetővé 
más települések meglátogatását.

A realizált térhasználaton túlmenően felmerült azon települések köre, amelyeket a vendégek az 
ott-tartózkodásuk során meg kívánnak látogatni. A borturizmusban érdekeltek nem említettek ilyen 
települést, ugyanakkor a többi terméktípushoz kapcsolható vendégkör a környező kisebb falvak 
mellett megnevezte még Pécset, Szigetvárt, illetve a Mecsek kisebb, de nevezetesebb településeit 
is (Abaliget, Óbánya, Orfű). A tervezett látogatással fő céljuk a természeti környezet szépségeinek 
felfedezése (túrázás, kerékpározás, barlanglátogatás, helyi nevezetességek). Ezért a jövőben fontos 
fejlesztési feladat lehet ezen érintetlen településekben a vendégek igényeihez igazodó szolgáltatási 
lehetőségek felkutatása és a vendégkörrel valómegismertetése (4–6. ábra). 
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4. ábra: A Diósviszlóra (a) és Harkányba (b) érkező, vizsgálatba bevont vendégek (20–20 fő) térhasználata
Figure 4. Space use of guests (20–20 people) arriving in Diósviszló (a) and Harkány (b) 

Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés
Source: own editing based on own survey
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5. ábra: A Villányba (a) és Siklósra (b) érkező, vizsgálatba bevont vendégek (20–20 fő) térhasználata 
Figure 5. Space use of guests (20–20 people) arriving in Villány (a) and Siklós (b) 

Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés 
Source: own editing based on own survey
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6. ábra: A Szaporcára érkező, vizsgálatba bevont vendégek (20–20 fő) térhasználata (a),
illetve a járás egészét érintő összes térhasználat (b) 

Figure 6: Space use of guests (20–20 people) arriving in Szaporca (a),
and total space use aff ecting the whole district (b)

Forrás: saját felmérés alapján saját szerkesztés
Source: own editing based on own survey

A vendégkör a térség fejlesztésének legfontosabb feladatait a közlekedésfejlesztésben, az úthálózat 
korszerűsítésében látja. Ez természetesen érinti a bicikliutak bővítését, a meglévők fejlesztését és a 
tömegközlekedés korszerűsítését is. A megkérdezettek szerint a további fejlesztések iránya a tema-
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tikus utak kialakítása, a szabadtéri programlehetőségek bővítése és a műemlékmegóvás. Hasonlóan 
fontosnak ítélik meg a kevésbé frekventált kistelepülések bevonását, a falusi turizmus fejlesztését, a 
marketinget és a humán infrastruktúra fejlesztését. A humánerőforrás-fejlesztés fő iránya a vendég-
látóhelyek és a szállodák személyzetének idegen nyelvi képzése lehet. A marketing kapcsán kiemelik 
még az internet révén megszerezhető információk bővítését és a térségi desztinációmenedzsment 
korszerűsítését. Ezt követi a sorban a szolgáltatások fejlesztése, a látnivalók felújítása és a szállás-
helyek minőségének javítása. A vendégkör számára legkisebb relevanciával bíró fejlesztési terület a 
szálláshelybővítés volt. 

Az önkormányzatok lehetőségei a turisztikai fejlesztésekben

A régió külső perifériáján elhelyezkedő települések többsége társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott. A települések több mint háromnegyede a 100–500 fő közötti lakosságszám-kategóriába 
tartozó aprófalu. Az önkormányzati kérdőívek alapján a járás hátrányos helyzetű, kis lélekszámú tele-
püléseinek erősségei közé sorolható a városok közelségén túl, a természeti környezet, a borkultúra, 
illetve jó néhány kultúrtörténeti és építészeti emlék. Ugyanakkor, a polgármesterek idegenforgalmi 
szempontból a fejlődést hátráltató tényezők sorában említették a kedvezőtlen fizikai és humán 
infrastruktúrát, az idegenforgalmi látványosságok és a hatékony desztinációmenedzsment hiányát, 
amelyek okán stagnáló vagy csökkenő vendégszámokkal találkozhatunk. 

Azok a kedvező adottságú, elsősorban a járás keleti térségében elhelyezkedő települések, ame-
lyek vendégszáma nő, többnyire a megfelelő, jól menedzselt szálláshelyek kínálatának, a természeti 
adottságokra épülő infrastruktúra-fejlesztésnek, illetve komolyabb érdeklődésre számot tartó fesz-
tiváloknak köszönhetik e tendenciát. Azon települések esetében, ahol a vendégszám csökken vagy 
stagnál, a polgármesterek az ezirányú változást a vonzerők hiányával vagy a meglévő látnivalók 
állagának leromlásával hozták összefüggésbe. 

A vizsgált települések mindössze egyharmadára jellemző, hogy idegenforgalmi szempontból fontos 
beruházást hajtott végre az elmúlt években. Ezek elsősorban a szálláshely- és kerékpárút-fejlesztésre, 
illetve a természeti vonzerőkhöz kapcsolódó háttérinfrastruktúra-fejlesztésre koncentrálódtak. 
A polgármesterek értékelése alapján e beruházásoknak kimutatható hatása volt a település idegenfor-
galmára, amely elsősorban a növekvő vendégszámban mutatkozott meg. 

Az önkormányzatok többsége azonban nem hajtott végre ilyen irányú fejlesztést, amelynek hátte-
rében nem a szándék hiánya, sokkal inkább a forráshiány állt. Erre példaként említhető a sikertelen 
pályázatok mellett az is, hogy az elnyert pénzösszeg a megvalósítás során már nem volt elegendő 
a megtervezett műszaki tartalom kivitelezésére. A megvalósult beruházások forrását elsősorban a 
Leader- és a DDOP-pályázatok jelentették. 

A vizsgált települések vezetőinek többsége arról számolt be, hogy legalább egy jelentősebb rendez-
vény megvalósul egy naptári év folyamán. Azonban ezek között nemcsak az országos jelentőséggel 
bíró Ördögkatlan Fesztivál, az Európai Bordalfesztivál vagy a Villányi Vörösborfesztivál szerepel, 
hanem helyet kapnak a falunapok, a horgászversenyek, a kulturális találkozók, a lokális gasztroren-
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dezvények, továbbá bálok és majálisok is. Ezen rendezvények esetében legkisebb mértékben sem 
a pénzügyi siker dominál, hiszen jelentősebb fogyasztás nélküli önkormányzati, és nem profito-
rientált programokról van szó. Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy közvetetten generálnak 
bevételt, főként az idegenforgalmi és a helyi iparűzési adók révén. Az említett programok sokkal 
inkább szervezési sikerként könyvelhetők el, amelyek javítják mind az önkormányzat, mind pedig a 
partnerszervezetek lakossági és vendégkör általi megítélését. 

A jelen idegenforgalmi jellegzetességeit értékelve meglepetésként hatott, hogy a polgármeste-
rek – egy-két kivételtől eltekintve – nem ismernek olyan személyt a településen, aki valamely népi 
mesterséggel foglalkozna. Tovább árnyalja a helyzetet, hogy a kisebb települések mindössze egy-
harmadának van turizmusfejlesztési koncepciója. Ennek oka többnyire a pénzügyi források vagy a 
csekély idegenforgalmi jelentőség hiányában keresendő. Ahol van koncepció, ott hangsúlyosabban 
jelenik meg a fejlődőképesség, amely a helyi adottságokra, a természeti vonzerőkre, az erre épülő 
aktív turizmusra támaszkodik, igazodva a három város turisztikai mag-szerepköréhez. 

A fejlődőképesség egyik fontos faktora lehet az önkormányzat kapcsolatrendszerének értékelése. 
Ennek alapján mind a kapcsolatok erősségét, mind a hatékonyságát tekintve, a lakossági és a környező 
településekkel folytatott kooperációk emelhetők ki. Ezzel szemben a szolgáltatói, illetve az egyesületi 
kapcsolatrendszereket a polgármesterek gyengének ítélik meg. A probléma gyökerét leginkább az 
érdektelenségben, a hagyományőrzés háttérbe szorulásában, illetve a széleskörű összefogás hiányá-
ban látják. 

A települések többsége nem térségi szemléletben gondolkodik, hanem a saját lehetőségeiket 
próbálják önállóan kiaknázni; a vertikális együttműködéseknek színtere is alig létezik. A gazda-
sági területen inkább a verseny dominál. A települések megpróbálják a vállalkozókat magukhoz 
csábítani. A nagyobb központok vállalkozói a hátrányos helyzetű perifériák irányába nem mutatnak 
érdeklődést, ugyanakkor a szakmai szervezetek a pályázati rendszernek megfelelően csak néhány fő 
tevékenységi területre fókuszálnak. Az együttműködések fejlesztésében a hatékony kommunikáció, 
a kompromisszumkészség, az összefogás jelentőségének hangsúlyozása és a helyi lakosok igényeinek 
figyelembevétele, de legalábbis a turisták és a helyiek igényei közötti egyensúlyteremtés, emelhető ki. 

A vizsgált önkormányzatok többsége a közeljövőben főként uniós pályázatból tervez turisztikai 
fejlesztést. Ennek célja a szálláshelyek bővítésén és minőségi fejlesztésén túl a kirándulóhelyek, 
horgásztavak kiszolgáló infrastruktúrájának javítása, a faluház felújítása, közterületi wifi elérhetősé-
gének biztosítása, illetve kerékpárút kiépítése. Azok az önkormányzatok, amelyek számára nem áll 
rendelkezésre elegendő forrás, a szolgáltatókat, vállalkozókat támogatná elképzelésük megvalósítá-
sában. 
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A szakmai szervezetek koncepciói a távolabb eső települések 
idegenforgalmi integrációjára

A menedzsmentrendszerben részt vevő egyesületek és szervezetek bevételi forrásai napjainkban jelen-
tősen visszaestek azáltal, hogy az ötéves fenntartási időszak véget ért (önkormányzati támogatásban 
részesültek oly módon, hogy az idegenforgalmi adó 20%-át forgatták vissza). Így mára forrásként a 
pályázatok, illetve a tagdíjak maradtak meg. A szervezetrendszer átalakításának egyik szándéka a 
fenntarthatóság hosszú távú biztosítása, amellyel párhuzamosan a TDM-ek szakmai és forrásbevo-
nási mozgástere szűkül, feladata az önkormányzattal való szorosabb partnerségben a koordinációra 
és az érdekképviseletre fókuszál. 

A Harkányi Turisztikai Egyesület a szakmai kritériumok teljesítésén alapuló regisztráció révén 
különbözik a térség turisztikai együttműködésre épülő szervezeteitől. A nagyobb tagsági körrel 
(mintegy 60–70 tag) és szolgáltatói reprezentativitással rendelkező, komolyabb stratégiai és fejlesz-
tési feladatokat ellátó szervezet a korábbi TDM-pályázatokon való részvétele, illetve az informatikai 
rendszerhez való hozzáférése révén számos előnyt élvezett. A kisebb, 20 fő körüli taglétszámmal 
bíró siklósi egyesület – bár felépítésében hasonló a TDM-ek szervezetéhez – TDM-címmel nem 
rendelkezik. 

Ez utóbbi szervezethez a helyi szolgáltatók (cukrászdák, éttermek, panziók, hotelek, borászok, 
vár) jelentős hányada kapcsolódott, azonban mivel a tagok száma a toborzó munka ellenére is relatíve 
alacsony, bővülésük megállt, így a tagsági díjból befolyó összeg is minimális. Más szervezetekkel, 
a megyei önkormányzattal vagy a turisztikai ügynökséggel az önkormányzaton keresztül tartják a 
kapcsolatot. TDM-regisztráció, források és megfelelő számú szakképzett munkaerő hiányában az 
önálló szakmai tevékenység (stratégiák, programcsomagok, tematikus utak) lehetőségei is szűkebbek 
maradtak. Tevékenységük az ajándékosztáson, az információnyújtáson, a médiaszereplésen, utazási 
kiállításon való részvételen és a jegyértékesítésen túl az önkormányzat által finanszírozott rendezvé-
nyek megszervezésére irányul. 

Az együttműködés fontos eleme ugyanakkor a három város (Harkány, Siklós, Villány) egyesüle-
teinek és önkormányzatainak közös médiamegjelenése (imázsfilmek, brosúra, honlap, szelfipontok), 
marketingtevékenysége, közlekedésfejlesztése, illetve közös arculatának kialakítása a „Vár, a bor, a 
víz” koncepcióra építve, kijelölve ezzel a kiemelt terméktípusokat is.

A területfejlesztés hatékony eszközei lehetnek továbbá az összehangolt rendezvények, program-
csomagok szervezése, kínálata, valamint a turisztikai kártya bevezetése, amely a helyi szolgáltatások 
igénybevételénél akár több fő számára biztosít kedvezményeket. Legfontosabb marketingeszköznek 
az online felületet, a közösségi médiát tartják, de jelen vannak a rádióban és a televízióban is. 

A nem központi, kisebb települések vérkeringésbe vonásának alapját a vizsgálat időpontjában az 
„Európa Gasztronómiai Régiója” cím megszerzésére irányuló pályázat adja. Az egyesület által „moz-
gósítandó” települések köre Villánykövesd mellett elsősorban Beremendre, Kásádra, Kisharsányra 
és Nagyharsányra fókuszál. Ezzel az európai elismeréssel lehetővé válna gasztronómiai és kulturális 
értékek, helyi termékek, illetve a természeti környezet közösségi összefogással történő bemutatása.



Vol. 16, Issue 2.

106

Javaslatok a vidéki turizmus fejlesztésére: tematikus útvonaltervek
a Siklósi járásban

Az empirikus tapasztalatok, mind a kérdőívekből, mind pedig az interjúkból levont következtetések 
azt mutatják, hogy a különböző programcsomagoknak, de különösképpen a tematikus utaknak komoly 
szerepe lehet a kevésbé frekventált kistelepülések turizmusának fejlesztésében. A szakmai szervezetek 
egy része számára, források és szakképzett munkaerő hiányában, ilyen utak megvalósítási lehetőségei 
szűkebbek, ugyanakkor a három város együttműködése révén a fejlesztés hatékony eszközeivé vál-
hatnak. A térség településeinek szolgáltatói ugyanakkor még nagyobb hangsúlyt helyeznének az ilyen 
irányú fejlesztésekre. Ők is felismerték, hogy az egyes községek, bár önállóan nem, de összességében 
rendelkeznek olyan kulturális és gasztronómiai értékekkel, amelyekre a jövőben több település is 
felfűzhető. Elképzelésük lényege abban ragadható meg, hogy érdemes a hagyományos mesterségeket, 
illetve a helyi termékeket bemutató helyszíneket egy, kerékpárral bejárható túraútvonallal összekap-
csolni. Ezt a koncepciót erősíti a vendégkör, illetve néhány, a térség kevésbé frekventált területén 
található település polgármesterének véleménye. 

 Az alább kidolgozott kerékpáros tematikus utak valójában tematikus túraútvonal-javaslatok, 
amelyek kiindulópontjának tervezésekor fontos szempont volt a vendégek térbeli koncentrációja mel-
lett a térség legtöbb településének elérhetősége is. Az útvonaltervek kialakításakor figyelembe vettük 
a korábban elkészített vonzerőleltárt, illetve törekedtünk arra, hogy a kb. fél nap alatt kerékpárral 
kényelmesen bejárható, maximum 30–35 km-es távot ne haladjuk meg. Az utak kijelölésének további 
szempontja volt, hogy bevonjuk mind a Dráva menti ökoturisztikai értékekkel rendelkező, mind pedig 
az idegenforgalmi szempontból hátrányosabb helyzetű északnyugati településeket is. A térség három 
turisztikai központként azonosított városa közül csak kettő jelenik meg az útvonaljavaslatokban, ezt 
földrajzi elhelyezkedésük, illetve az útvonalak által érintett települések elérhetősége és tematikus 
összekapcsolásának lehetősége indokolja. A vonalvezetés szempontjai között kiemelt szerepet kapott, 
hogy a kerékpárosok elsősorban a kisforgalmú közutakat vagy a kiépített, esetleg a közeljövőben 
tervezett kerékpárutakat használják (7. ábra).
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7. ábra: Javasolt tematikus utak vonalvezetése 
Figure 7. Route of proposed thematic trips

Forrás: saját szerkesztés 
Source: own editing

1. tematikus út javaslat: „Természet és ember” — Dráva menti kerékpáros élményút. (32 km). 8:00: 
Indulás Harkányból a Drávaszabolcs–Drávapalkonya–Drávacsehi–Tésenfa gazdag élővilágú 
partszakaszon. Harkány és Drávaszabolcs között kerékpárúton, majd a Dráva mentén Szaporcáig 
szilárd burkolatú árvízvédelmi töltésen. 11:00: Érkezés Szaporcára az Ős-Dráva Látogatóköz-
pontba (előadás meghallgatása és a holtág megtekintése). 13:00: ebéd Kémesen az Ormánsági 
Halászcsárdában. 15:00: indulás Kémesről kisforgalmú közúton a Drávacsepely–Drávaszerda-
hely–Kovácshida (református templom) útvonalon. 17:00: Érkezés Harkányba.

2. tematikus út javaslat: „Helyi termékek, helyi értékek” — vidéki örökségek kerékpáros élményút (32 
km). 10:00: indulás Harkányból a Kovácshida (református templom), Drávaszerdahely–Drávacse-
pely útvonalon. 12:00:  Ebéd Kémesen az Ormánsági Halászcsárdában. 13:30: Indulás Kémesről. 
Az útvonal végig kisforgalmú közúton halad, azonban tervben van Adorjás és Harkány között 
kerékpárút kiépítése (Arató & Novothny, 2012). A Kémest Rádfalvával közvetlenül összekötő út 
nincs szilárd burkolattal ellátva. A visszaúton a program részét képezi Diósviszlón a helyi termelők 
és kézműves műhelyek meglátogatása. 16:30: Érkezés Harkányba..

3. tematikus út javaslat: „Tradíció és gasztronómia” — népi mesterségek kerékpáros élményút (35 
km). 10:00: Indulás Villányból a Kisjakabfalva–Ivánbattyán (német tájház) útvonalon. 12:00: Ebéd 
Palkonyán a Palkonyha falusi lakásétteremben. 13:30: Indulás Palkonyáról az Újpetre–Vokány–
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Nagytótfalu–Kisharsány–Nagyharsány útvonalon. Újpetrén a természetes anyagokból (Dráva 
menti fűz) használati tárgyakat készítő kosárfonó meglátogatása. Nagyharsányban megálló a 
szoborparknál. 17:00: Érkezés Villányba. Az út Villánytól Kisharsányig kisforgalmú közúton, 
Kisharsánytól Villányig kerékpárúton halad.

Természetesen nem szabad megfeledkezni a tervezett tematikus utak piacra viteléről és értékesíté-
sük elősegítéséről sem. Ennek fázisai lehetnek az útvonalak digitalizálása, virtuális megjelenítése.
A kiépített örökségi tematikus utak így akár mobileszközökkel az interneten is elérhetőek. A jövőben 
érdemes lesz továbbfejleszteni az útvonalterveket, és a három út közötti kapcsolat megteremtésével 
valódi, egyénileg is bejárható tematikus útvonalat kialakítani. A másik fontos elem a helyi termékek 
és értékek bemutatása és népszerűsítése. Ez a gasztronómiai értékek esetében minősítéssel történik, 
míg a termékek teljes körénél rövid videók segítségével, amelyek a termék-előállítás fázisait mutatják 
be.

KÖVETKEZTETÉSEK

A felmérés rámutatott arra, hogy a vizsgált térség kedvező adottságai ellenére romló tendenciák a 
minőségi turizmushoz szükséges infrastrukturális feltételek hiányára, illetve az információs rendsze-
rek gyengeségeire vezethetők vissza. A kistelepülések idegenforgalmi integrációjára a térség keleti 
részén mutatkozik a legtöbb lehetőség. Ennek egyik fontos előfeltétele a helyi autentikus programok 
megvalósítása, illetve a nagyobb fesztiválokba való bekapcsolódás lehet. Ezt a folyamatot segítenék 
a helyi termelők alapanyagaira építő gasztronómiai műhelyek kialakítása, valamint a kerékpárutak 
meghosszabbítása. Ez utóbbi fizikai értelemben is összekapcsolja a vendégeket és a szolgáltatókat.
A térség kisebb települései tehát rendelkeznek olyan kulturális és gasztronómiai értékekkel, ame-
lyekre kerékpáros tematikus utakat lehet tervezni.

A fejletlenebb nyugati települések idegenforgalmára ugyanakkor rányomja bélyegét a programok 
és szálláshelyek hiánya. A jövőben azonban több település is felfűzhető lenne olyan kerékpáros túra-
útvonalra, amely a Dráva menti látnivalókat mutatja be. Sajnálatos, hogy a Drávától távolabb fekvő 
települések egy részében a műemlékek leromlott állapota, az ott élők kevésbé befogadó attitűdje, 
egyes esetekben az önkormányzatok érdektelensége, továbbá az együttműködések hiánya nehezíti a 
helyzetet. A szolgáltatók itt is úgy gondolják, hogy közösségi helyek létrehozását, valamint a műem-
lékek felújítását követően a hagyományos mesterségeket bemutató helyi termelőket fel lehetne fűzni 
egy kerékpárral bejárható túraútvonalra. 

 A vendégkör által igénybe vett szolgáltatások is kirajzolják a dolgozatban bemutatott terü-
leti kettősséget. A Villányban megszállók a szolgáltatásokat, amelyek a gasztronómiára, illetve a 
wellnessre fókuszálnak, döntően a szálláshely településén veszik igénybe. A térség többi településén 
éjszakázók igényei szélesebb skálán mozognak, illetve más települések szolgáltatásaira is kiterjednek. 
Ez az információ a tematikus utak tervezésénél, vonalvezetésénél releváns, és a járás nyugati terüle-
teire irányítják a figyelmet. 
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A vendégek térhasználatában a szálláshely településének földrajzi elhelyezkedése, illetve jellemző 
terméktípusa függvényében jelentős területi differenciák mutatkoztak. 

A legkiterjedtebb térhasználattal éppen a fent említett nyugati településekben megszálló vendégek 
jellemezhetők. A másik végletet a Villányban megszálló vendégkör jelenti, akik térhasználatából 
szinte teljes mértékben kimaradnak a szálláshelyen kívüli kisebb települések. Ezért a jövőben fontos 
lehet ezen térségek szolgáltatási lehetőségeinek felkutatása, valamint ezeknek a vendégkörrel való  
megismertetése. Az idelátogatók a térség fejlesztésének két fontos irányát emelték ki, amely a fizikai 
(kerékpárutak, tömegközlekedés), illetve a humán infrastruktúrát (idegennyelv-ismeret) helyezi a 
középpontba.

A fejlődést hátráltató tényezők sorában a vendégekhez hasonlóan a polgármesterek is a kedvezőtlen 
fizikai és humán infrastruktúrát, valamint a hatékony marketinget, illetve a desztinációmenedzsment 
hiányát emelték ki. Az önkormányzatok többsége azonban forráshiány miatt a közelmúltban nem 
hajtott végre jelentősebb, ilyen irányú fejlesztést. A probléma hátterében ugyanakkor hangsúlyosan 
jelenik meg az érdektelenség, a hagyományőrzés háttérbe szorulása és az összefogás hiánya. Különö-
sen igaz ez a szolgáltatók és az önkormányzatok közötti kapcsolatokra. A települések többsége nem 
térségi szemléletben gondolkodik, a saját lehetőségeit próbálja kiaknázni. Ugyanakkor a gazdasági 
szférában is a verseny dominál. A települések megpróbálják a vállalkozókat magukhoz csábítani, 
míg a nagyobb központok gazdasági szereplői a hátrányos helyzetű térségek irányába nem mutatnak 
érdeklődést.

Ami a tanulmány elején felvetett kérdést illeti, az idegenforgalmilag frekventált gócpontok jelen-
leg nem tudják integrálni a térség községeit a gazdasági-idegenforgalmi vérkeringésbe. Bár a városok 
valamilyen szinten egymással együttműködnek, alapvetően minden desztináció a saját fejlődésére 
fókuszál. Az empirikus tapasztalatok tehát azt mutatják, hogy az „Európa Gasztronómiai Régiója” 
program következetes megvalósítása mellett a tematikus utaknak lehet kiemelkedő szerepe a kiste-
lepülések turizmusának fejlesztésében. Ennek lényege a hagyományos mesterségeket, illetve a helyi 
termékeket bemutató helyszínek összekapcsolása egy kerékpárral bejárható túraútvonallal. Ezen 
tematikus utak értékesítése is fontos, amelynek módja azok digitalizálása, virtuális megjelenítése 
lehet. 

A fenti eredményekből kiindulva, a kutatás további irányait jelentheti a lakossági preferenciák fel-
mérése, a települések élhetősége és azok turisztikai fejleszthetősége szempontjából. Újabb vizsgálati 
irányként jelölhető ki a Kisfaludy-pályázaton nyertes vidéki turizmusfejlesztési projektek monitor-
ingja, illetve a 2020–2021-es pandémiából kiindulva, a vidéki turizmus válságállóságának vizsgálata, 
összefüggésben a járási térszerkezet átrendeződésével.
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INTRODUCTION

In today’s increasingly ethnically diverse societies, strong social cohesion and generalised trust as one 
of its indicators are of paramount importance. Trust is like the glue that binds families, organisations, 
firms and entire societies together (Bok, 1978; Fukuyama, 1995; Seligman, 1997), and, according 
to Putnam (1993), trust is the centrepiece of healthy democracies. Trust also helps citizens learn the 
importance of tolerance towards ‚others’, including those from different ethnic, linguistic, religious 
and cultural backgrounds (Sullivan & Transue, 1999). As Rustenbach (2010) has pointed out, low 
levels of trust are generally associated with anti-immigrant sentiment and prejudice towards ‚others’. 
Generalised trust is a type of trust2 that some researchers consider a relatively stable value structure 
(Newton & Zmerli, 2011; Uslaner, 2002). At the same time, others emphasise its plasticity, which 
changes due to ongoing contact with members of society (Dinesen, 2012; Glanville & Paxton, 2007).

Space is a critical issue in the analysis of trust. According to Ross, mistrust is a consequence of 
interactions between people and space. Space brings together those who are distrustful and magnifies 
this characteristic (Ross et al., 2001). Therefore research on trust should rest on the trinity of the 
individual, temporal change (diversity, economic conditions) and space (Van der Meer & Tolsma, 
2014). Putnam also highlights the importance of geography. He argues that social networks and the 
associated norms of trust and geographical proximity shape social cohesion (Putnam, 2007).

In the context of local space, the conservative climate3 generated by local radical right parties 
should be highlighted as an apparent contextual factor, in the same way as the progressive political 
climate mentioned by Van der Vijver and colleagues (2008). A conservative community may further 
reinforce xenophobia and justify adverse reactions towards immigrants and further facilitate political 
mobilisation (Sniderman et al., 2004). Individuals in such environments may be more prone to hold 
negative views of immigrants regardless of their social status and political views.

This conservative climate can reduce generalised trust by promoting conflict theory through 
anti-immigrant rhetoric. Conflict theory emphasises that in a confined geographical space, there is 
competition for the allocation of resources (e.g. property, labour). As a result, some ethnic groups see 
others as threatening or as rivals (e.g. Blalock, 1967). Although there has been much research on the 
relationship between ethnic diversity and generalised trust, the mechanism of when, how and why 
diversity reduces generalised trust is still unexplored (Dinesen & Sønderskov, 2015; Freitag & Bauer, 
2013). It should therefore be taken into account that if an individual lives in a community with a high 
level of distrust, his or her generalised trust is likely to decrease, as the individual becomes more 
distanced from social relationships that could have corrected the informational asymmetry regarding 
the trustworthiness of others (Fetchenhauer & Dunning, 2010). Furthermore, a conservative climate 

2 Other prominent categories of trust categorisation are particularised, community and political trust
3 In the present study, I have defined conservative ideology with one of the main features of the ideology, the resistance 

to change (Jost et al., 2003). Change in this case refers to immigration and the transformation of the ethnic structure. 
The term conservative climate is also used by Sarrasin and colleagues (2012) in their study of the Swiss radical right. 
Despite the negative prejudice against immigration, conservatism is not a harmful ideology in itself, as it has many 
positive advantages (Kekes, 2018).
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may prevent the development of positive inter-ethnic relations, which would reduce distrust according 
to the contact hypothesis (Allport, 1954; Gaertner et al., 1993; Pettigrew, 1998).

Sweden’s most prominent radical right party, the Sweden Democrats, was formed from the Sweden 
Party in 1988 (Rydgren, 2006). The party’s big breakthrough came in 2010 when it won 339 610 votes 
(5.7%) and 20 seats in parliament.  The party has successfully exploited the growing media attention 
and socio-cultural issues that have become increasingly important in public life (Hellström et al., 
2012). Since then, the party has grown in popularity (12.9% in the 2014 elections) and is now the third 
most powerful party (17.53%), according to the 2018 elections. The party’s main programme focuses 
on restricting immigration, with nationalist and populist elements (Elgenius & Rydgren, 2019). A large 
proportion of the party’s voters support the Sweden Democrats because of its restricting immigration 
rhetoric. More than 90% of those who voted for the party want to reduce immigration (Rydgren & 
Tyrberg, 2020).

This research aims to show the negative impact of the strong radical right at the local, municipal 
level on the generalised trust of residents. The conservative climate created by the radical right party 
increases anti-immigrant attitudes, which can reduce trust. My preliminary hypothesis is that the 
conservative climate at the local level acts as a contextual effect and reduces the generalised trust of 
residents.

LITERATURE REVIEW

Not many studies have been done on the policy-making role of a strong radical right party in power 
at the local level (and thus its potential impact on residents’ trust) (Paxton, 2019). The few studies 
that examine their impact at the local level agree that, while they do not play a major role here, as 
they do at the national level, they sometimes engage in even stronger populist and anti-immigrant 
rhetoric. Generally, when they are in power at the local level and have a high degree of autonomy, 
they actively engage with residents, reach them more, and promote their nativist ideology (Paxton, 
2019). In France, at the local level, they take a more mainstream approach and try to present a more 
acceptable, moderate image of themselves. However, they still engage in populist discourse, por-
traying opposition parties and the local press as working against the interests of residents (Paxton & 
Peace, 2020). In Italy, the radical right party in power at the local level has created a sense of crisis, 
with a constant threat and the imposition of security measures (Paxton, 2017). While the percentage 
of the representatives of the Sweden Democrats in local councils did not influence the number of 
refugees, a municipality took in, when the Sweden Democrats held the balance of power, their role in 
reducing immigration was evident (Bolin et al., 2014). When a minority government is formed, and 
the Sweden Democrats hold the balance of power, they tend to support right-wing parties (Lundqvist, 
2019) and influence their policies. One such significant and high-profile measure was the decision of 
the Sweden Democrats, together with the Moderate Party and a few smaller local parties, to ban the 
wearing of the hijab in schools within the municipality of Skurup (Thorell, 2020).  It also shows that 
some issues are presented differently depending on the political level (Poppelaars & Scholten, 2008). 
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Karim’s (2015) research shows that the politics of the Sweden Democrats (manifestos, declarations) 
are significantly more ethnonationalist at the local level than at the national.

The populist rhetoric and the emphasis on the corruption of rivals can also be harmful because 
according to Rothstein and Eek (2009), individuals who experience corruption and unequal treatment 
lose trust not only in the institution in question (police, health care) but also in the people in general. 
As a result of the negative experience with the institution, residents conclude that ordinary people can 
benefit by taking advantage of these illegal means, so they cannot be trusted either. Researchers in 
Gothenburg have created a Quality of Government (QoG) index that has analysed the governments 
across Europe. Their results suggest that where the corruption mentioned above and lack of honesty 
are prevalent, minor ethnic and economic differences are highly exacerbated. At the same time, 
governments in countries with a good QoG index can mitigate and turn any greater diversity into 
a positive (Charron & Rothstein, 2014). The role of radical right party rhetoric is also reflected in 
the national and local media. Populist texts increase negative sentiments towards immigrants, and 
anti-immigrant rhetoric increases negative perceptions of immigration (Wirz et al., 2018).

Researchers at the national level have already found that a conservative political climate, which 
they have identified with the role of radical right parties, increases negative anti-immigrant sentiment 
(Semyonov et al., 2006, 2007; Wilkes et al., 2008). At the individual level, it has been well analysed 
that people with conservative, authoritarian values are more hostile towards immigrants (Esses et 
al., 2005), but research on the municipal effects of political climate is scarce (Sarrasin et al., 2012). 
However, research on this is warranted as individuals are embedded in the local political culture, 
shaped by the norms, beliefs, and values of the local community (Sarrasin et al., 2012).

There are only a few examples of research on the municipal conservative climate. In Switzerland, 
a conservative climate has reduced inter-ethnic relations (mostly in homogeneous municipalities) but 
has not affected perceptions of the danger associated with immigrants and conflict hypotheses (Sarra-
sin et al., 2012). In Sweden, Sevä’s (2010) research examined the effect of the conservative political 
climate (but he identified this with the percentage of votes cast for the Moderate Party). He found that 
when both conservative climate and local social problems are present, individuals living in the area 
become more suspicious of welfare abuses. 

METHODS

The territorial level of the research is the Swedish municipalities (kommuner). Of these, 290 are 
located in the country and are considered the smallest administrative units, corresponding to the 
LAU2 level. Although, by default, big cities (Stockholm, Malmö, Gothenburg) would be too large 
and heterogeneous to study the effect of ethnic diversity, this should not be a problem in the present 
case, as I am looking at the percentage of Sweden Democrats in the municipal council. It is, therefore, 
justified to treat municipalities as the basic unit for analysis in this research.

To measure trust, I used data from the National SOM 2018 survey, which consists of responses 
from 10 796 people. This survey measured generalised trust using the standard direct question, which 
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is the following: „In your opinion, how much can you trust people in general?”. Answers ranged from 
0 to 10. Therefore, the trust level scores are ordinal variables, but like most researchers (e.g. Fladmoe 
& Steen-Johnsen, 2018; Putnam, 2007; Wallman Lundåsen & Wollebæk, 2013), I treated them as scale 
variables.

Based on the literature, I selected and examined some individual variables from the National 
SOM, such as gender4, education5, citizenship6, monthly income7 and whether the respondent was 
unemployed at the time of the survey. The unemployment issue may also be of particular importance 
as Sweden is characterised by high levels of economic activity and employment in a European context 
(Tésits, 2007). I have also included the variable of the respondent’s municipality8, which may be 
important as the Sweden Democrats are stronger in rural areas9 (Sannerstedt, 2016). Since the voters 
of the Sweden Democrats generally have lower trust levels (Dal Bó et al., 2018), this should also be 
considered in the model, so I added the variable on party support to the analysis. At the municipal 
level, I examined the conservative climate as a contextual factor, using the percentage of Sweden 
Democrat representatives in the local council as an indicator. Furthermore, I also analyse the effect of 
ethnic diversity at this level.  A study by Gustavsson and Jordahl (2008), based on Swedish surveys 
conducted in the 1990s, finds that the percentage of foreign-born residents decreases generalised 
trust. However, a study by Wollebæk and colleagues (2012) suggests that diversity does not affect 
the generalised trust of residents. I analyse ethnic diversity using a culturally weighted version of the 
peripheral heterogeneity index (PHI) (see Németh 2019). A strong focus on cultural differences is 
necessary because it can be crucial for trust to know which ethnic groups live together. Current trends 
suggest that a large share of immigrants come from areas geographically distant from the destination 
country, with different religions and values, which slows down integration (Alesina et al., 2018; Card 
et al., 2012; Farkas, M. 2016). Furthermore, nuancing diversity can capture differences in values and 
language that can make individuals appear less trustworthy (Dinesen et al., 2020).

As a dependent variable, I also examine how these individual and community-level variables affect 
attitudes towards refugee rejection. For this, I use the question „What is your opinion on the following 
position: should Sweden accept fewer refugees?” from the SOM 2018 survey. This question is neces-
sary to correlate a possible decrease in confidence with the rejection of diversity and the validation of 
conflict theory. Descriptive statistics for each variable are presented in Table 1.

4 coded as binary variable (0=female, 1=male)
5 1=low (up to 9 grades), 2=medium-low (up to upper secondary education), 3=medium-high (post-secondary, under-

graduate), 4=high (tertiary education)
6 coded as a binary variable (0=Swedish citizen, 1=non-Swedish citizen or dual citizen)
7 In the survey, income data were broken down into categories
8 1=large city; 2=town; 3=rural
9 This statement is valid for radical right parties in general. For example, this is also true of the support for Jobbik in 

Hungary (Vida & Kovalcsik, 2018).
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Table 1. Descriptive statistics for the variables in the analysis of the impact of the Sweden Democrats
on generalised trust

Minimum Maximum Mean Median Mode n
Agrees: fewer 

refugees 1 5 2.49 2 1 5 241

Generalised trust 0 (You cannot trust 
people at all) 10 6.54 7 8 10 270

Citizenship 0 (Swedish) 1 (Not Swedish or a dual 
citizen) - - 0 10 553

Gender 0 (Female) 1 (Male) - - 0 10 775
Education 1 (Low) 4 (High) - 3 4 10 497

Income 1 (Maximum 14 999 
SEK)

3 (More than 35 000 
SEK) - 2 2 10 007

Unemployment 0 1 (Unemployed) - - 0 10 553

Party preference 0 (Another party) 1 (Sweden Democrats) - - 0 9 938

Type of settlement 1 (Large city) 3 (Rural) - 2 3 10 485

SD representation in 
the local council (%)

0 (Åsele, Dorotea, Malå, 
Robertsfors, Vaxholm)

24.39 (Bromölla, Burlöv, 
Örkelljunga) 9.63 9.23 5,94 290

PHI 0.073
(Öckerö) 0.3384 (Södertälje) 0.163 0.189 0,238 290

Source of data: Statistics Sweden and National SOM 2018. The values of the diversity index
are the result of own calculations.

Multi-level analysis is a frequently used method in trust research (e.g. Fladmoe & Steen-Johnsen, 
2018; Kokkonen et al., 2014; Wallman Lundåsen & Wollebæk, 2013). This method is necessary in 
cases where data are drawn from multiple levels and can be described as hierarchically nested (e.g. 
electoral districts are embedded in municipalities, individuals in municipalities, students in classes, 
and classes in schools) (Hox et al., 2002). In the present case, level 1 of the analysis is individuals, and 
level 2 is municipalities. The problem observed in the research, which was also observed in the studies 
by Reeskens and Hooghe (2009) as well as Sarrasin and colleagues (2012), is that in some municipal-
ities, the number of responses is relatively low, below the values suggested by Kreft (1996) (30/30). 
However, in general, multi-level analyses can be performed even with a low number of respondents 
per contextual unit (Gelman & Hill, 2007; Maas & Hox, 2005).

RESULTS

In 2014, the Sweden Democrats acquired 1316 seats in local councils. This result represents a signif-
icant improvement compared to 2010 with 286 municipalities having a better result than four years 
earlier10. The worst result of the party was obtained in the municipalities of Västerbotten County. In 11 

10 https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/sverigedemokraterna-oekar-med-704-mandat-10707 (Date of access: 2021.03.10.)
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of the 15 municipalities in this county, they won only one or two seats, and in four of them, they were 
not allowed to seat any representatives (Åsele, Dorotea, Robertsfors and Malå). According to Mag-
nus Blomgren, a researcher at Umeå University, there are several reasons for the poor performance 
of the party in Västerbotten: the excellent performance of local parties (who are attracting people 
dissatisfied with mainstream politics) and the Sweden Democrats’ inadequate mobilisation strategy 
(lack of organisation and campaigning)11. The radical right party performed poorly in the Stockholm 
conurbation (in Vaxholm, they could not delegate a representative to the local council), with 5.94% of 
the local council members in the Swedish capital being Sweden Democrat.  

The Sweden Democrats have the highest proportion of representatives in the municipal councils in 
Skåne County (Figure 1). The only municipality where the party has achieved a good result and stands 
out from this regional grouping is Ljusnarsberg, where the party has improved from 5.7% to 23.6% in 
four years. In these municipalities, the Sweden Democrats have come close to gaining power, but they 
have had to find coalition partners. In Bromölla, for example, the Sweden Democrats formed a coali-
tion with the Left Party and the Moderate Party, breaking the previous political blocks and the cordon 
sanitaire agreement existing at the parliamentary level12. The Sweden Democrats gained considerable 
influence not only in municipalities where they had a large number of representatives on the local 
council but also in those where they held the balance of power (e.g. Högsby, Knivsta, Skinnskatteberg) 
(supporting left-wing parties in some municipalities and right-wing parties in others)13. 

Figure 1. Proportion of Sweden Democrats’ representatives in local councils (2014). 

Source: own editing based on the Swedish Election Authority

11 https://www.folkbladet.nu/2014-09-17/har-ar-kommunerna-dar-sd-inte-fatt-faste (Date of access: 2021.03.10.)
12 https://sverigesradio.se/artikel/6011936 (Date of access: 2021.03.10.)
13 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bK4wJd/sd-far-allt-mer-makt-i-kommunerna (Date of access: 2021.03.10.)
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Before modelling, it is necessary to check whether the required variance at level 2 exists at all. Table 
2 shows that multi-level modelling is also justified for attitudes towards refugee rejection and gen-
eralised trust. For refugee rejection, there is a significant ICC of almost 5%. However, level 2 has an 
impact of only 1.1% on generalised trust, which is less than the value obtained in the Swedish case 
study14 of Sümeghy and Németh (2021). However, it is higher than the ICC reported in the study of 
Fladmoe and Steen-Johnsen (2018) in Norway15.

Table 2. Variance components of trust and refugee rejection in Swedish municipalities (2018)

Level
Indicator 1 (Individual) 2 (Municipal) ICC
Fewer refugees 1.55 0.03*** 4.84%
Generalised trust 4.88 0.05*** 1.1%

Note: ***p<0.001;**p<0.01;*p<0.5;+p<0.1

Individual variables shape attitudes towards refugee admission according to prior expectations (Table 
3). Sweden Democrat voters are more dismissive, with 82.6% saying that it is a very good proposal to 
accept fewer refugees. However, women (24.3% say it is a very good proposal compared to 32.9% of 
men) and non-Swedes or people with dual citizenship (21.5% say it is a very good proposal compared 
to 29.2% of Swedes) are less opposed. In terms of education, all groups are significantly more in 
favour of restricting refugees than the highly educated, with a tendency to reject the proposal already 
evident among those with a medium-high level of education. Wealth and unemployment variables do 
not significantly affect attitudes towards refugees (anti-immigration is more related to education than 
to income [Kitschelt & Rehm, 2014]). In terms of settlement type, there is a lower rejection rate in 
large cities than in rural areas, but this is only significant at the p<0.1 level (32.5% of respondents in 
rural areas who „strongly agree”, 27.6% in towns and 24.7% in large cities). 

In Model 2, the proportion of Sweden Democrats elected to local councils in 2014, indicating 
a conservative climate, significantly increases the anti-refugee attitudes of residents. Furthermore, 
based on the likelihood ratio test, this model shows a better fit than Model 1. The diversity index 
(PHI) added in model 3 does not show significance, and the model itself does not show a significant 
improvement compared to model 1. As previous studies have shown, the diversity of an area does 
not lead to a clear rejection of immigration among its residents.  If PHI were substituted for the share 
of Sweden Democrats in Model 2, the significant negative effect of diversity would be shown at the 
p<0.05 level, but in Model 3, the conservative climate overrides its role. The role of the conservative 
climate is indicated by the fact that after model 2,  the variance of the municipality level is only 
significant at the p<0.1 level, so the effect of level 2 is explained.

14 Västra Götaland county ICC=2.3%
15 ICC=0.9%
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Table 3. Results of multi-level models for the anti-immigrant attitudes dependent variable (2018)

Model 1 Model 2 Model 3

Intercept 1.68*** (0.16) 1.87*** (0.16) 1.92*** (0.17)
Citizenship
(non-Swedish)
Swedish -0.18*** (0.07) -0.18*** (0.07) -0.18*** (0.07)
Gender (Male)
Female 0.14*** (0.04) 0.15***(0.04) 0.15*** (0.04)
Education (High)
Medium-high
Medium-low
Low

-0.20*** (0.47)
-0.36*** (0.45)
-0.52*** (0.6)

-0.21*** (0.47)
-0.36*** (0.45)
-0.52*** (0.6)

-0.21*** (0.47)
-0.36*** (0.45)
-0.52*** (0.6)

Income (High)
Medium
Low

-0.05 (0.04)
-0.03 (0.05)

-0.05 (0.04)
-0.03 (0.05)

-0.05 (0.04)
-0.03 (0.05)

Unemployment (Unemployed)
Not unemployed -0.03 (0.13) -0.04 (0.13) -0.04 (0.13)
Party preference (SD)
Another party 1.31*** (0.05) 1.30*** (0.05) 1.30*** (0.05)
Type of settlement (Rural)
Town
Large city

0.05 (0.04)
0.08+ (0.05)

0.04 (0.04)
0.05 (0.05)

0.05 (0.04)
0.08 (0.05)

The proportion of SD in the local 
council (2014) -0.01*** (0) -0.01** (0)

PHI -0.41 (0.39)
LR-test of deviance, χ2 (change 
compared to model 1)

4*
(increase) 5

n (Level 1) 4831 4831 4831

n (Level 2) 287 287 287

Individual level variance 1.47*** 1.47*** 1.47***

Municipal level variance 0.21** 0.01+ 0.01*

Note: ***p<0.001 **p<0.01 *p<0.05 +p<0.1. Unstandardised coefficients, with standard errors in parentheses. For 
some variables, reference categories are in parentheses.  Model data source: National SOM 2018 (level 1), Swedish 

Statistical Office and Swedish Election Authority (level 2).

Using the same modelling steps as before, I also examined the effect of each variable on generalised 
trust (Table 4). There is a weak to a medium correlation between generalised trust and attitudes 
towards refugee admission16. In the case of generalised trust, as in previous research (Dal Bó et al., 
2018), it is noticeable that voters of radical right parties have lower levels of generalised trust.  Lower 
generalised trust is observed among the unemployed and non-Swedish, or dual citizens. There is 
no significant difference by gender. Consistent with the former Swedish studies, the wealthiest and 
most educated have high levels of trust, while this decreases as the categories move towards lower 
rankings. The municipality of the respondent is not influential, confirming the finding for Sweden 
in the research of Bodor and colleagues (2017). After model 1, the level 2 variance is significant, so 
examining the contextual effect is warranted. The proportion of Sweden Democrat representatives 
16 Spearman correlation=0.261; p=0.000
 Generalised trust Kolmogorov-Smirnov=0.173; p=0.000
 Attitudes towards refugee admission Kolmogorov-Smirnov=0.206; p=0.000
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reduces the generalised trust and removes the unexplained variance at level 2. However, the model fit 
is not significantly improved compared to Model 1, although it is close to the threshold. This contextual 
effect did not affect the individual variables, only slightly moderating the effect of the non-Sweden 
Democrat supporters. Adding the diversity variable (PHI) to the model did not improve the fit and did 
not affect generalised trust. This result confirms previous studies about Sweden (Wallman Lundåsen 
& Wollebæk, 2013; Wollebæk et al., 2012).

Table 4. Results from multi-level models for the generalised trust dependent variable (2018)

Model 1 Model 2 Model 3

Intercept 5.16*** (0.19) 5.38*** (0.20) 5.49*** (0.22)
Citizenship
(non-Swedish)
Swedish 0.57*** (0.08) 0.57*** (0.08) 0.56*** (0.08)
Gender (Male)
Female 0.06 (0.04) 0.06 (0.04) 0.06 (0.04)
Education (High)
Medium-high
Medium-low
Low

-0.5*** (0.06)
-0.67*** (0.06)
-0.8*** (0.07)

-0.50*** (0.06)
-0.67*** (0.06)
-0.80*** (0.07)

-0.50*** (0.06)
-0.67*** (0.06)
-0.8*** (0.07)

Income (High)
Medium
Low

-0.17*** (0.05)
-0.5*** (0.06)

-0.17*** (0.05)
-0.5*** (0.06)

-0.17*** (0.05)
-0.49*** (0.06)

Unemployment (Unemployed)
Not unemployed 0.55*** (0.15) 0.55*** (0.15) 0.55*** (0.15)
Party preference (SD)
Another party 1.07*** (0.06) 1.06*** (0.07) 1.06*** (0.07)
Type of settlement (Rural)
Town
Large city

0.06 (0.05)
-0.01 (0.06)

0.05 (0.05)
-0.06 (0.06)

0.06 (0.05)
-0.06 (0.06)

The proportion of SD in the local 
council (2014) -0.02*** (0) -0.017** (0)

PHI -0.75 (0.52)
LR-test of deviance, χ2 (change 
compared to model 1) 2.17 4.77

n (Level 1) 9468 9468 9468

n (Level 2) 290 290 290

Individual level variance 4,47*** 4,48*** 4,48***

Municipal level variance 0.03** 0.01 0.01

Note: ***p<0.001 **p<0.01 *p<0.05 +p<0.1. Unstandardised coeffi  cients, with standard errors in parentheses. For 
some variables, reference categories are in parentheses.  Model data source: National SOM 2018 (level 1), Swedish 

Statistical Offi  ce and Swedish Election Authority (level 2).

Although in the models, the variable indicating party support prevents the contextual effect of the 
Sweden Democrats from being significant because the municipality is over-represented by radical 
right voters (who, as we have seen above, have lower trust levels) who vote for the local council 
members in question; I ran one more model for confirmation. I filtered out respondents who did not 
have the Sweden Democrats as their preferred party (n=8677) and ran the previous models with this 
sample. In the end, the number of individuals who had no missing data for any of the variables under 
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analysis was 7714. Model 1 with variables at each level produced the same results as Model 1 ran on 
the total sample size (Table 5). The only difference was that gender became an influencing factor at 
the p<0.1 level, with women having higher trust levels. After the model with level one variables, the 
level 2 variance is only significant at p<0.1 (p=0.61). However, the inclusion of the variable indicating 
the conservative climate still significantly improves the model’s fit. Again, the effect is negative, so 
it can be stated that a conservative climate in the municipality also leads to lower trust levels among 
non-Sweden Democrats supporters. In model 3, the variable indicating diversity was not significant, 
and this model only resulted in a less significant improvement compared to model 1.

It might be assumed that PHI and the share of Sweden Democrats are correlated (Spearman’s ρ = 
0.278; p = 0.00), but this is not true, as previous studies show that Sweden Democrats are not strong 
in the most diverse municipalities.  Moreover, the Mann-Whitney U test suggests that non-Sweden 
Democrats supporters live in more ethnically diverse municipalities.

Table 5. Results of multi-level models for the generalised trust dependent variable (2018), based on a 
sample of respondents who do not identify the Sweden Democrats as their preferred party

Model 1 Model 2 Model 3

Intercept 6.25*** (0.19) 6.49*** (0.2) 6.55*** (0.22)
Citizenship
(non-Swedish)
Swedish 0.6*** (0.09) 0.6*** (0.09) 0.59*** (0.09)
Gender (Male)
Female 0.08+ (0.05) 0.08+ (0.04) 0.08+ (0.04)
Education (High)
Medium-high
Medium-low
Low

-0.51*** (0.06)
-0.69*** (0.06)
-0.86*** (0.08)

-0.51*** (0.06)
-0.69*** (0.06)
-0.85*** (0.08)

-0.51*** (0.06)
-0.69*** (0.06)
-0.85*** (0.07)

Income (High)
Medium
Low

-0.18*** (0.05)
-0.52*** (0.06)

-0.18*** (0.05)
-0.51*** (0.06)

-0.18*** (0.05)
-0.51*** (0.06)

Unemployment (Unemployed)
Not unemployed 0.54*** (0.17) 0.54*** (0.17) 0.54*** (0.15)
Type of settlement (Rural)
Town
Large city

0.04 (0.06)
-0.05 (0.07)

0.03 (0.05)
-0.09 (0.06)

0.04 (0.05)
-0.06 (0.06)

The proportion of SD in the local 
council (2014) -0.02*** (0) -0.02*** (0)

PHI -0.47 (0.53)
LR-test of deviance, χ2 (change 
compared to model 1) 4,2* (increase) 5.6+ (increase)

n (Level 1) 7714 7714 7714

n (Level 2) 290 290 290

Individual level variance 4.08*** 4.08*** 4.08***

Municipal level variance 0.026+ 0.009 0.01

Note: ***p<0.001 **p<0.01 *p<0.05 +p<0.1. Unstandardised coefficients, with standard errors in parentheses. For 
some variables, reference categories are in parentheses.  Model data source: National SOM 2018 (level 1), Swedish 

Statistical Office and Swedish Election Authority (level 2).
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As the previous results show, a conservative climate significantly reduces the generalised trust of 
residents. However, it is not clear whether the effect is due to the Sweden Democrat local council 
members, their communication and actions, or to the Sweden Democrat voters (who elected the coun-
cil members), who may also shape the trust level of the other residents in the municipality. To answer 
this question, I will first examine the extent to which Sweden Democrat voters share their political 
views with others in general. If they are actively involved in local public life and engage in conver-
sations with other members of the community, their anti-immigrant attitudes and lower trust levels 
may influence others. First, it is worth recalling the mass social theory that voting for radical right 
parties is often associated with the social isolation of the voter (Putnam, 1993). Thus these individuals 
are characterised by a lack of family, friends and workplace connections and reduced participation 
in local community life (Fennema & Tillie, 1999; Rydgren, 2011). However, research by Nordmark 
and Bergman (2014) has shown that while support for the Sweden Democrats is less common among 
those in a relationship, poor informal connections and social isolation are not generally characteristic 
of Sweden Democrat voters. I investigate the local impact of Sweden Democrats voters by looking 
at how often individuals who voted for each Swedish party in local elections have discussed political 
issues in the past year (based on the National SOM 2018 survey).

The results (Table 6) show that Sweden Democrats voters are politically active and that they 
actively discussed political issues in the week before the survey. The questionnaire survey took place 
between 25th of September 2018 and 31st of December 2018, a period that focuses on reactions to 
the election results and discussion of the formation of the government. We cannot conclude with 
certainty that the discussion of political issues was a feature of every week before, which could have 
actively influenced the views of those who engaged in conversation with them. Furthermore, the 
question under consideration does not indicate in what company these political issues are discussed. 
If it remains in the family or only among friends who also support the party, it is unlikely to have the 
same impact on the community’s life as if it was done at work or community events.

Although the SOM survey included a question on how often political content is shared on social 
media, this question was only completed by 133 Sweden Democrat voters, so it is not possible to 
draw conclusions for the whole sample. Interestingly, 72 of the 133 respondents said that they do not 
share such content at all. I also analysed further whether the activity of Sweden Democrat voters in 
discussing political issues depends on their neighbourhood, whether they are more likely to express 
their opinions in a municipality where the party is strong (Table 7). Based on the proportion of Sweden 
Democrats in local councils, I thus created three groups (0–8%; 8.01–16%; 16.01–25%) and based on 
these; I conducted a cross-tabulation analysis.

The results show no difference, with the local strength of the Sweden Democrats not affecting 
the political opinion of party supporters (χ2=12.886, p=0.377). No pair of categories has an adjusted 
residual value indicating a significant relationship. However, discussing political issues more than 
once in the week before the survey is more prevalent among radical right voters in the municipalities 
with the weakest Sweden Democrats results. While in the municipalities with medium and strong 
radical right results, there is over-representation of some categories (few times in the last six months 
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and few times in the last quarter), but even here, the adjusted residual does not reach the value of 2, 
which would indicate a strong relationship.

The local impact of Sweden Democrat politicians is more challenging to assess. Although the sur-
vey includes questions such as „How often have you visited a local politician’s website?” and „Have 
you discussed local election issues with a representative?” these do not specify the party affiliation 
of the representative/politician in question, and in municipalities where the Sweden Democrats are 
strong (16.01–25%), there were only a few responses. Indeed, journalism is influenced by the prevail-
ing social climate (Strömbäck et al., 2017). This is evident from Ekstrand and Hall’s (2018) research, 
which found that local media were more critical of immigrants and immigration in municipalities 
where the radical right party was strong. In addition, local media are less hostile towards the radical 
right and less stigmatising of the Sweden Democrats in municipalities with a strong radical right 
voter base (Persson, 2009). The role of media in shaping opinion on immigration is also highlighted 
by Arzheimer (2018). When immigration is portrayed as a problem in the media, more people vote for 
parties that focus on immigration (Eberl et al., 2018). This effect is robust for ill-informed individuals, 
who are more likely to believe the stereotypical media portrayal of immigrants (Eberl et al., 2018). 
People also tend to start from the ideas closest to their memory at that moment, which is strongly 
influenced by the active and continuous presence of a topic in the media (Strömbäck & Theorin, 2018).

So I examined whether there was a difference between having a subscription to the local morning 
paper and the local strength of the Sweden Democrats. The cross-tabulation analysis shows significant 
differences (χ2=22.374; p=0.000). Reading the local newspaper is more prevalent in municipalities 
with a higher proportion of Sweden Democrat local representatives, with a particularly strong rela-
tionship in the 8.01–16% category (Table 8).

Table 8. Cross-tabulation analysis of conservative climate and subscription to the local morning newspaper (2018)

The proportion of SD representatives (%)
Total0–8% 8.01–16% 16.01–25%

Does your household subscribe 
to the local morning paper?

Yes
n 534 793 144 1471
Adjusted residual -4.7 4.2 0.8

No
n 870 918 177 1965
Adjusted residual 4.7 -4.2 -0.8

Total n 1404 1711 321 3436

Data source: National SOM 2018
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Individuals who subscribe to the local morning newspapers have significantly lower trust, according 
to the Mann-Whitney U-test (Mann-Whitney U=1122511, p=0.00) (Table 9). If we treat trust as an 
ordinal variable instead of a scale variable and rerun the analysis, we reach the same conclusion.

Table 9. The relationship between the existence of a subscription
to local morning newspapers and generalised trust (2018)

Does your household subscribe to the local morning paper? n Mean Rank Sum of Ranks

In your opinion, how much can 
you trust people in general?

Yes 1441 1882.02 2711989.5

No 1940 1549.11 3005281.5

Total 3381
Data source: National SOM 2018

CONCLUSIONS

The contextual effect of the conservative climate generated by the Sweden Democrats is apparent.  
Individuals living in municipalities with a higher share of Sweden Democrats in local councils 
between 2014 and 2018 show a lower generalised level of trust in 2018. More worrying is the fact that 
residents in these municipalities are also more hostile towards refugees, leading to an even stronger 
radical right party at the local level in the following elections. The research did not reveal the exact 
mechanism by which the conservative climate is having an impact. The questionnaire survey did not 
allow us to investigate the activity of politicians and the negative impact of campaigning. What may 
be influential is the higher political activity of party voters, as shown by the survey (which contrasts 
with the picture of social exclusion and exclusion generally portrayed of the radical right voters). 
However, there is no data on the company in which political issues are discussed and whether this was 
continued with the same frequency in the years before the survey. Previous research has also shown 
that the conservative climate impacts local newspapers, with more articles reflecting the ideology 
and programme of the party appearing in localities. In strong Sweden Democrat municipalities, local 
morning papers are more widely read, and there is a lower generalised level of trust among readers 
(but no clear causal link can be established). As the Sweden Democrats achieved even better results 
in the 2018 local elections than four years earlier and were able to delegate more members to local 
councils, the impact of the conservative climate is likely to intensify. It would be challenging for the 
Swedish society typically characterised by high trust and inclusiveness. Examining the local effects 
can also be helpful because it shows what could happen if the Sweden Democrats were to come to 
power at the national level.

The results of the research show that contextual influences affect the level of trust of individuals. 
Putnam and colleagues (2000) interpreted a high generalised level of trust and the high number of 
voluntary associations in a community as a positive effect. He called this the „rainmaker effect”, 
whereby the climate generated by a community with high trust impacts those with lower trust and 
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reduces their distrust. Newton and colleagues (2018, p. 49) took this idea further to good political 
governance. They argued, „Just as the gentle rain from heaven falls on the just and unjust alike, so 
good government has a „rainmaker” effect on social trust, whatever the individual propensity to trust 
or distrust.” In the present research, however, the damaging effect of the political climate has been 
proven, with the original „rainmaker effect” being replaced by the „acid rainmaker” effect. This 
suggests that even individuals who would be pedestrianised to a higher level of trust based on their 
individual variables are more distrustful due to the political context of their daily lives.
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