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Modern Geográfia: past, present and future – reflection of the last 
15 years of a scholarly journal

ABSZTRAKT

A Modern Geográfia folyóirat immár 15 éve biztosít publikációs platformot a geográfia, tágabb értelemben 
a természet- és társadalomtudományok képviselői számára. A tudományos eredmények hatékony disszemi-
nációja kiemelt jelentőséggel bír mind az alap-, mind az alkalmazott kutatások horizontjának kiterjesztése 
szempontjából.  Jelen vizsgálat célja feltárni, hogy a Modern Geográfia milyen szerepet játszott a fenti folya-
matban, ezáltal körvonalazni a profilját, illetve további fejlesztésének lehetséges irányait. Az alkalmazott 
módszer hatékony segítséget jelenthet más szakmai folyóiratok portfóliójának, így stratégiai céljainak megfo-
galmazásához is. A kutatás módszertani alapját a folyóirat számos indikátort tartalmazó primer adatbázisra 
épülő statisztikai elemzése adja. Az eredmények kitérnek a folyóiratban megjelenő írások számosságára, a 
megjelenések dinamikája mellett annak profilozására, az érintett tématerületek bemutatására, illetve az elmúlt 
évek trendjeinek, egyes tapasztalatainak értékelésére. Mindezeken túl a tanulmány áttekinti azt a szakmai 
kört, amely tudományos kutatása eredményeivel adott tartalmat a folyóirat hasábjainak.
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ABSTRACT

The scholarly journal Modern Geográfia has been providing a publication platform for researchers of geog-
raphy and, more broadly, the natural and social sciences for 15 years now. Effective dissemination of scientific 
results is of paramount importance in broadening the horizons of both basic and applied research. The aim 
of the present study is to explore the role of Modern Geográfia in the above process, thus to outline its 
profile and possible directions for its further development. The applied method can be an effective help in 
formulating the portfolio and the strategic goals of other scholarly journals. The methodological basis of the 
research is provided by the statistical analysis of the journal based on a primary database containing several 
indicators. The results cover the number of articles published in the journal, in addition to the dynamics of 
the publications, its profiling, the presentation of the affected topics, and the evaluation of the trends of recent 
years. In addition to all this, the study reviews the team of professionals that has given content to the journal 
with the results of its scientific research. 
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BEVEZETÉS

A tudományos folyóiratok olyan fontos ablakok, amelyek bemutatják a nemzeti tudományos és tech-
nológiai fejlettségi szintet, valamint széles csatornát képeznek a kapcsolódó eredmények kínálatának 
és a társadalmi-gazdasági kereslet összekapcsolásának.

A tudományos hatásvizsgálat és a tudományos folyóiratok rangsorolása, illetve minősítése mindig    
aktuális és bármely tudományágban közkedvelt téma (hot topic), amely nagyon fontos szerepet játszik 
az akadémiai kutatások fejlesztésének és hasznosulásának folyamatában. A tématerület magába 
foglalja az akadémiai folyóiratok fejlődési szabályszerűségének és növekedési trendjének kvantitatív 
elemzését, a folyóiratokban megjelenő publikációk és a rájuk adott hivatkozások törvényszerűségeinek 
feltárását. Fontos referenciapontot kínál továbbá a tudományos folyóiratok felhasználásának optima-
lizálásához, ugyanakkor elősegíti a tudományos folyóiratok belső minőségének javítását, valamint 
egészséges növekedésük és fejlődésük támogatását is.

Az egyes platformok profiljának, fejlődési trendjeinek elemzése a folyóiratok fejlesztési lehetősé-
geinek feltárása mellett számos egyéb tanulsággal is szolgálhat. Egyfelől a kapcsolódó lapok a hazai 
és nemzetközi tudományos eredmények egy-egy szeletét reprezentálják, így tartalmi vizsgálatuk 
lehetővé teszi ezen szegmens mélyrehatóbb megismerését. Másfelől az ilyen irányú vizsgálatok men-
tén körvonalazhatók azok a szűk keresztmetszetek és lehetőségek, amelyekkel a lap eddigi története 
során szembesült, a levonható következtetések pedig a szerzők és olvasók számára is tanulsággal 
szolgálhatnak a jövőre nézve.

A folyóiratok mélyreható megismerése a fentieken túl lehetővé teszi azon hatások azonosítását, 
amelyek egy tudományos szaklektorált folyóirat tartalmának, szerzői közösségének (ki)alakulására 
hatnak, annak a műhelynek a megismerését, amely kommunikációs csatornájának, eszmecseréjének 
platformot biztosít. Ezáltal rendezett formában tárja fel a lap tárgyát, amely a szakirodalmi előzmények 
felkutatása során jelenthet értéket valamennyi kutató számára, illetve teszi lehetővé a tudományos 
eszmecserébe való dinamikusabb bekapcsolódást.

Egy folyóirat sikere két tényező szoros kölcsönhatásában jöhet létre. Aligha beszélhetünk sikeres 
tudományos szaklektorált folyóiratról, ha nincs a lap mögött egy olyan szerzői közeg (helyi, országos 
és nemzetközi szinten egyaránt), amely folyamatosan megtölti a lap hasábjait tartalommal. Ezen 
közeg igénye lehet egyebek mellett, hogy számára a folyóirat olyan felületet biztosítson, amely az 
eredmények széles olvasói kör számára való elérhetőségét biztosítják. Az, hogy egy lap ennek meny-
nyire képes megfelelni, sok egyéb mellett a hivatkozások számában érhető tetten. Fontos információt 
szolgáltat, hogy ezen a területen az adott platform milyen sikereket tudott elérni a múltban, melyek az 
eddigi fejlődési pálya tapasztalatai, illetve a növekedés jövőbeli motorjai. A másik oldalt mindazok a 
személyek adják, akiknek a hatékony működést és a szerzők anyagainak minél magasabb fokú látha-
tóságát szem előtt indokolt tartani. Ez a fejlődés egyik záloga, amelyhez számos kísérlet és tapasztalat 
kapcsolódik. 

A jelen strukturális elemzés nem öncélú, a tapasztalatok megosztása érdeklődésre tarthat számot 
mindazok körében, akik a tudományos eredmények hatékony publikálásában érdekeltek. A haszno-
sítás szempontjából kiemelt figyelmet érdemelnek más szakmai folyóiratok szerkesztőbizottságai, 
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amelyek az itt alkalmazott módszerek segítségével egyrészt összevethetik kiinduló céljaikat az elért 
eredményekkel, másrészt egy hasonló értékelő elemzésre építve pontosabban meghatározhatják 
stratégiai fejlesztési irányaikat.

SZAKIRODALMI ELŐZMÉNYEK

A tudományos folyóiratok funkcióit tekintve a 17. századi megjelenésük óta jelentősen megváltoztak 
(Sipos, 2017). Bár a tartalmi változások történeti vonatkozásaira most nem vállalkozunk, minden-
esetre kijelenthető, hogy a folyóiratok értékelésének folyamata egészen a tudománymetria kezdeti 
időszakára vezethető vissza, egész pontosan Gross és Gross (1927) idejére, akik feltételezték, hogy az 
egyik folyóirat egy másik, hasonló témájú folyóirathoz képest kapott idézeteinek száma utal a terület 
fontosságára. Röviddel ezután Samuel C. Bradford brit matematikus, könyvtáros és dokumentalista 
adta közzé tanulmányát a geofizikai publikációkról. A cikk bevezette a „magterületi folyóiratok” 
fogalmát és egy empirikus törvényt, amely 1948-ra Bradford közismert szóródási törvényévé vált 
(Bradford, 1934, 1984). Ez nagy hatással volt az 1950-es, 1960-as években kialakuló tudománymetriai 
kutatásokra és módszerekre. Az egyik ilyen módszer az 1955-ben Eugene Garfield által javasolt idé-
zetelemzésen alapuló Journal Impact Factor (JIF) (Garfield, 1955), amelyet a mai napig alkalmaznak 
a tudományos közéletben a folyóiratok minőségének mérésére. Garfield nevéhez kötődik egyébként 
az általa létrehozott Tudományos Információs Intézet (Institute for Scientific Information, ISI), majd 
az egymás után közzétett adatbázisok (a Science Citation Index: SCI, a Social Science Citation Index: 
SSCI, valamint az Art and Humanities Citation Index: A & HCI).

Az azóta eltelt évtizedekben jelentős változáson esett át, differenciálódott mind a tudomány, mind 
a vizsgálati eszközök, módszerek köre. A tudomány globalizálódásával, illetve az internet megjelené-
sével, illetve későbbi elterjedésével a tudományos folyóiratok szerepe és funkciói is kibővültek, illetve 
a tudománymetriában betöltött szerepük felértékelődésével párhuzamosan egyre fontosabbá vált 
ezen kiadványok minősítési rendszereivel, kvalitásainak mérési lehetőségeivel való foglalkozás. Itt 
jegyezzük meg, hogy a tudománymetriai módszerek történetének legalább akkora, ha nem nagyobb 
szakirodalma van a minősítési rendszerekhez (a legtöbb minősítési rendszer ezen mutatószámok 
vizsgálatára is épül) képest.

A kezdeti tudománymetriai kutatásokban még döntően a szakfolyóiratok, továbbá az azokban 
megjelenő közlemények hivatkozásainak számokban, arányokban kifejezhető adataira támaszkod-
tak. Az elmúlt évtizedben viszont már a kutatási teljesítményt értékelő tanulmányok egyre inkább a 
„legmagasabb színvonalú” vagy „tudományos kiválósággal” azonosítják a kutatást. Ez a fókuszvál-
tás új bibliometriai módszerek és mutatók kidolgozásához vezetett (Van Leeuwen et al., 2003). Az 
akadémiai folyóiratok értékelése a megközelítések két kategóriáját foglalja magában, nevezetesen az 
egyindikátoros értékelést és a több attribútumot (MAE). Az értékelések során alkalmazott tipikus, 
egyedi indikátorok közé tartozik a relatív citációs ráta (Schubert et al., 1983), a relatív részmező 
idézettsége (Vinkler, 1986), a normalizált átlagos citációs ráta (Braun & Glänzel, 1990), a terepi 
citációs pontszám (Moed et al., 1995), a Hirsch-index (Hirsch, 2005) stb.
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Az adatbázisok elterjedésével, illetve a tudomány egyre inkább globális szinten való működése 
mellett törvényszerűvé vált, hogy a minősítési rendszerek is globális szolgáltatásokhoz kötődjenek, 
vagy éppenséggel azzá váljanak. Nem véletlen, hogy a folyóiratok minőségének értékelésére kidol-
gozott bibliometriai indikátorok is két nagy folyóiratminősítési szolgáltatóhoz kötődnek [egy-két 
regionális kötődésű próbálkozástól eltekintve, pl. Index Copernicus (Sipos, 2017)], nevezetesen a 
Journal Citation Reports-hoz (pl. Impact Factor, mezővel súlyozott hivatkozási hatás, Eigenfactor és 
cikkhatás) vagy a Scopus-hoz (Scimago Journal Rank: SJR, forrásonként normalizált hatás) kapcso-
lódnak (SNIP és a CiteScore).

Egy tudományos dokumentum vagy dokumentumkészlet bibliográfiai jellemzőinek kvantitatív 
kifejezéséhez bibliometriai mutatókat (BI) használnak. Ezek a mutatók számszerű adatok, amelyek 
a tudományos tevékenység különböző jellemzőit mutatják be, mind az információk előállításához, 
mind az azok felhasználásához kapcsolódóan. A BI-ket objektív és reprodukálható módon számítják 
ki a nemzetközi referencia-adatbázisokban rendelkezésre álló, nagy mennyiségű adatból. Feltételezve, 
hogy egy kutatási eredmény egyben egy új ismeret, amelyet a publikációk terjesztenek, a BI érvényes 
a tudományos produkció és a közösségre gyakorolt hatások értékelésére. A három fő adatbázis, amely 
bibliometrikus elemzést és idéző keresést kínál, a Scopus, a Web of Science és a Google Scholar, az 
előbbi kettő pedig a folyóirat-minősítések miatt különösen fontosak. Mindegyiknek megvan a saját 
mutatója bizonyos szabványos mutatók mellett (például a H-index).

A Web of Science a Clarivate Analytics Web of Knowledge (WoK) platformon található. Körülbelül 
11 000 folyóiratot indexel, amelyeket a kapott idézetek száma alapján választanak ki. Legfontosabb 
mutatója a jól ismert Impact Factor (JIF), amelyről fentebb már ejtettünk szót. Az első IF-értékeket 
1975-től kezdve közli az Institute for Scientific Information (ISI), és azóta folyamatosan megújuló és 
fejlesztett szolgáltatást nyújt a Journal Citation Reports6  révén. A Web of Science adatbázis tartalma 
a folyóiratok szempontjából több releváns indexből is építkezik. A legfontosabb három indexre azok 
a folyóiratok kerülhetnek fel, amelyek a WoS által meghatározott kritériumoknak teljes egészében 
megfelelnek. Az indexek megnevezése utal a tudományterületi kapcsolatokra is:

• Science Citation Index Expanded (SCIE) – természet- és orvostudományok
• Social Sciences Citation Index (SSCI) – társadalomtudományok
• Arts & Humanities Citation Index (AHCI) – bölcsészettudomány és művészetek

Az adatbázisba történő bekerülésnek komoly kritériumai vannak, ezért már az jelentős tudomány-
metriai eredménynek számít (emellett komoly presztízs értékkel bír!), ha egy szaklap megjelenik a 
minősítő rendszerben.

A Scopust az Elsevier hozta létre 2004-ben, amely több mint 20 000 tudományos, technológiai, 
orvostudományi, társadalomtudományi, művészeti és bölcsészeti folyóiratot indexel. Az adatbázis 
nem csupán a folyóiratokat, hanem az évkönyveket, a könyvsorozatokat, a konferenciasorozatok 
kiadványait, továbbá a nyílt hozzáférésű, elektronikus dokumentumokat is regisztrálja. Saját mutatói: 

6 A Journal Citation Reports (JCR) a fentiekben említett Impact Factor (IF) korszerűsített, differenciáltabb képet mutató 
minősítési rendszer továbbfejlesztett, kibővített szolgáltatása, amelynek részeként továbbra is megmaradt az „egy-
szerű” Impact Factor mutató  (Sipos, 2017). 
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SCImago Journal Rank (SJR) és Source Normalized Impact by Paper (SNIP). A Scopus nemzetközi 
tudományos életben betöltött szerepe meghatározó. A Web of Science mellett és egymást kiegészítve, 
az általuk indexált folyóiratok a tudományos lapkiadás elitjét jelentik, ami már előre feltételezi, hogy 
az elvárások széles spektrumát kell a folyóiratoknak teljesíteniük ahhoz, hogy bekerülhessenek ezekbe 
az adatbázisokba. Itt fontosnak tartjuk kiemelni, hogy nemcsak az adatbázisba való bekerülés, hanem 
a bentmaradás is nagy kihívás elé állítja a szerkesztőségeket.

Az ismert folyóirat-minősítési rendszerek és adatbázisok vizsgálata mellett – illetve azokat kiegé-
szítve – a nemzetközi tudományos kommunikációs trendek és tényleges gyakorlat elkerülhetetlen 
része a nyílt hozzáférésű kiadványok nemzetközi megjelenésének elemzése és ezen kiadványok 
presztízsének vizsgálata. (Fekete, 2021). Az egyik legismertebb kezdeményezés a Directory of Open 
Access Journals (DOAJ), amely kifejezetten az open access folyóiratokat indexálja adatbázisában. 
Maga a DOAJ egy nonprofit szervezet, melynek nemzetközileg elismert legfontosabb szolgáltatása az 
az index, amely több mint 10 000 szabadon elérhető (open access/OA) tudományos, lektorált folyóiratot 
és folyóiratcikket, és azok metaadatait tartalmazza, különböző tudományterületeket lefedve. Megbíz-
hatóságát és elismertségét a folyóiratokkal szemben támasztott minőségi követelményrendszerével és 
a nemzetközi szabványokhoz való alkalmazkodás megkövetelésével vívta ki a tudományos lapkiadás-
ban. A DOAJ által jegyzett folyóiratok mindegyike külön elbíráláson esik át, mielőtt felkerülhetne a 
listára. Az adatbázis szigorú bekerülési feltételei mellett kihívást és presztízst jelent a reprezentáció, 
éppen ezért fontos kérdés, hogy hány kiadvány szerepel bennük (Krizsán & Lovász, 2021).

A nemzetközi mérési rendszereken túl a tudománymetriában hasonló funkciójú nemzeti kezdemé-
nyezések sokasága is megjelent. A hazai szakirodalom is részletesen foglalkozik a témával, példának 
okáért említhetjük itt a nemzeti mérőrendszerek között is kiemelkedő norvég tudományindexet, 
amelyre a differenciált értékelés a fő jellemző (Miszler, 2014; Sipos, 2017). A szakirodalmi áttekintés 
kapcsán mindenképpen érdemes külön is megemlíteni a hazai tudománymetriai kutatásokat is, hiszen 
rendkívül széles spektrumát fedik le a témának, legyen szó akár a történeti kontextusról (Vinkler, 
2008) vagy éppen a mérőszámokkal kapcsolatos, metodológiai területről – az egyéni tudományos 
teljesítmény értékelésétől kezdve a folyóiratok kvalitásainak mérési lehetőségein át – egészen a tudo-
mányos minősítésekig bezárólag (Bencze, 2006; Braun, 2010; Vinkler, 2009; Kiss, 2014; Honváriné 
Kalmár, 2017).

Az utóbbi években mégis a nemzeti folyóirattermés és tudományos publikálás számbavételére 
irányuló mérési, minősítési módszerek állnak a kutatások célpontjában. Azon belül is kiemelhetők az 
MTMT-vel (Magyar Tudományos Művek Tára) kapcsolatos vizsgálatok (Csaba et al., 2014; Sasvári, 
2017; Bilicsi, 2021), a folyóiratok ismertségének (Dudás, 2015), valamint az MTA-listás folyóiratok 
tudományterületi összehasonlító elemzéseinek taglalása (Sasvári, 2019; Csomós, 2019).

A 2008-ban létrehozott, a hazai tudományos publikációs teljesítményt nyilvántartó adatbázis – a 
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) – mára széles körben használt, a magyar kutatás világá-
ban kiemelt jelentőségű szolgáltatás. Alapvetően egy bibliográfiai adatbázisról beszélünk, amelynek 
elsődleges célja a kutatásértékeléshez szükséges közlemények és a hatásukat mutató idézetek rögzítése. 
Az MTMT-t kifejezetten értékelési célra hozták létre, az adatok felhasználhatóak mind az egyéni, 
mind az intézményi teljesítmények rövid és hosszú távú értékelésére, azzal a megjegyzéssel, hogy 
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maga az MTMT dokumentál, a minősítéshez felhasználható mutatókat szolgáltat, de nem minősít 
(Holl, 2021; Bilicsi, 2021).

A tudományos minősítés mellett, illetve azzal részben összefüggésben a szakirodalomban előfor-
duló fontos irányt jelenti a különböző folyóiratok bibliometriai elemzése. Erre láthatunk egy eklatáns 
példát Csomós (2018) tanulmányában. A szerző tematikusan válogatott 14 folyóirat 23 ezer cikkét 
vizsgálva tér ki hosszabb időszakot (1986–2015) lefedve a városkutatás kapcsán az egyes országok, 
intézmények szerepére, illetve kulcsszavak alapján a lapokban leggyakrabban érintett országok 
és városok körére. A folyóiratok tartalmának, a mögöttük álló szerzői gárdának, teljesítményének 
megismerése fontos, hiszen ezen platformok megfelelő tapasztalatok mentén fontos szerepet játsz-
hatnak  – többek között – a különböző kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények eredményeinek minél 
szélesebb kör számára történő megismeréséhez, amely egyúttal az innováció fontos forrása lehet 
(Pap, 2007).

Az adatbázisok és az online dokumentumok elterjedésével egyre fontosabbá és sokkal inkább 
szükségessé vált az online környezetben a szerzők, illetve dokumentumok megfelelő azonosítása. Erre 
a problémára idővel különféle azonosítók kerültek bevezetésre, amelyek segítenek a szerzők (illetve a 
szerzői affiliációk) és dokumentumok mindenkori, egyértelmű azonosításában. A tudományos életben 
a folyóiratok esetében felértékelődött az ún. DOI-azonosító, ami mára már alapkövetelménnyé vált. 
Maga a DOI (Digital Object Identifier) elektronikus dokumentumok egyértelmű és hosszú távú azo-
nosítására leginkább elterjedt megoldásként szolgál (Szluka & Szluka, 2012). A szerzők azonosítására 
is több megoldás született, a legismertebb az ORCID, amely egyedi kódot és automatikus közlemény-
lista-generálást kínál a regisztrálóknak. Példaként említhetjük még a fentebb taglalt MTMT-t, amely 
tulajdonképpen a magyar kutatók számára megkerülhetetlen szerzői profiloldal is egyben, vagy a 
szintén említett Google Scholar-t (Google Tudós), amely alkalmas a szerzői publikációk felkutatá-
sára, rögzítésére, Hirsch-index kiszámítására, továbbá a citációk nyilvántartására és esetenként teljes 
szövegű hozzáférést is biztosít.

Általánosságban véve a tudományos teljesítményt – és emellett a tudományos folyóiratok minőségét 
– mérő rendszerek ma még nem tökéletesek, folyamatos fejlesztésük, fejlődésük ellenére sem (Sipos, 
2017). A jövőbe tekintés fényében mindenképpen ki kell térnünk a közelmúltban indult és rohamosan 
terjedő, alternatív mérési módszerekre is a folyóirat-minősítések kontextusában. Manapság a kutatást 
finanszírozókat és a tudománypolitikusokat egyre jobban érdekli a tudomány széles körű hatása, 
vagyis a tudományos eredmények társadalomra vonatkozó hatásának mérése. Ennek érdekében 
egyre nagyobb hangsúlyt kapnak azok az új indikátorok és mérőszámok, amelyek nem kizárólag a 
szakirodalmi hivatkozásokat veszik figyelembe. A hagyományos mérőszámok mellett megjelentek az 
alternatív metrikák, amelyek nem felváltani, hanem kiegészíteni hivatottak a hagyományos mérőszá-
mokat, hogy a tudományos kutatás más aspektusai is kvantitatív módon megragadhatóvá válhassanak 
(Móring, 2019; Lovász, 2019). 

Ahogy fentebb kifejtésre került, a minősítési rendszerekhez hasonlóan itt is a nagy szolgáltatókhoz 
köthető alternatív mérőszámok azt mérik, hogy a közösségi médiában és más médiumokban az egyes 
tudományos tevékenységekre, dokumentumokra, produktumokra milyen figyelem irányul, legyen 
szó akár blogbejegyzésekről, Facebook-megosztásokról, lájkokról vagy éppen Twitter- és Wikipé-
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dia-említésekről. Ezen alternatív mérőszámokkal, online aktivitásokkal próbálják többek között egy 
adott tudományos mű későbbi idézettségét előrejelezni. Az említett szolgáltatókra pár példa, csak 
hogy a legismertebbeket említsük: Altmetric, PlumX, Impactstory (Zahedi et al., 2014).

A tudományos folyóiratok minősítéseinek láthatóan széles körű szakirodalma és a tudományos 
kommunikációs ökoszisztémában elért fontossága elkerülhetetlenné teszi azt, hogy egy ambiciózus, 
fejlődőképes folyóirat szerkesztősége tisztában legyen ezen minősítési rendszerek kritériumaival, 
működési elveivel, többek között saját kutatói életpálya-menedzselésük, illetve a folyóirat presztízs-
növelésének, belső minőségének, fejlődésének érdekében.

MÓDSZEREK

Jelen vizsgálat bázisát a folyóirat elmúlt bő 15 évének (a 2006-tól 2021-ig tartó aktivitásának) elem-
zése, az annak alapját képező, a lapban megjelent tanulmányokból felépített adatbázis, valamint a 
szerkesztőségi tapasztalatok feldolgozása adta. Az adatbázis-építés során az elsődleges forrást a 
folyóirat webes felületén (www.moderngeografia.eu) található információk képezték, a vizsgálat az 
itt fellelhető tanulmányok alapján, valamint a 2021-es évre vonatkozóan a beérkezett munkák, illetve 
várható megjelenések száma mentén készített előrejelzéssel dolgozik. A cikkek letöltését, adattáblába 
rendezését és áttekintését követően három fő vizsgálati dimenziót határoztunk meg.

Az első dimenzió volumenadatokkal dolgozik, a publikációk és a szerzők száma mellett tartalmazza 
a folyóirat hivatkozottságának két fontos indikátorát, a belső és a külső hivatkozások számosságát 
is. Ezen elemzési fókusz teszi lehetővé, hogy képet kaphassunk az alapsokaságról, annak időbeli 
változásairól és trendjeiről, egyúttal a folyóirat fejlődési pályájáról.

A második átfogó elemzési dimenziót a cikkek tartalmi vizsgálata képezi. Az adatbázis-építés 
során a cikk nyelvének és tudományági besorolásának rögzítésén túl kitértünk a térbeli fókusz jel-
legére, valamint irányára is. A kategóriák kialakításakor fontos szempont volt, hogy azok felbontása 
a lehető legnagyobb, még értelmezhető léptékű legyen, ugyanakkor a cikkek besorolása az egyes 
típusokba több tekintetben is kihívást jelentett, különösen a területi fókusz vonatkozásában. Éppen 
ezért, amennyiben a tanulmány valamely vizsgálati horizont esetében vegyesnek bizonyult, ha létezett 
egy domináns irány, amely a cikket meghatározta, abba a kategóriába, ha nem, egyéb csoportokba 
soroltuk az írásokat.

A harmadik, nagyobb elemzési és adatgyűjtési kategóriát a szerzők körének struktúravizsgálata 
adta. A felépített adatbázis kialakításakor mindig a tanulmány megjelenésének éve szerinti állapoto-
kat vettük figyelembe, azaz hogy a vizsgált tanulmány megjelenésének az évében a szerzők milyen 
tulajdonságokkal rendelkeztek. Az adatgyűjtés során kitértünk a szerzők végzettségére, munkahe-
lyére (országos és települési felbontásban, amelyhez a szerző munkahelyének címét vettük alapul), 
tudományos fokozatára, valamint életkorára is. Az adattáblák és grafikonok elkészítése, a kapcsolódó 
számítások, statisztikai műveletek elvégzése MSExcel 2019 programmal, a térképi ábrázolások QGIS 
3.16.1 szoftver segítségével készültek.
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EREDMÉNYEK

A folyóirat történetének rövid áttekintése

A Modern Geográfia szaklektorált tudományos folyóirat alapítására 2006 szeptemberében került 
sor a Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kara Földrajzi Intézetének gondozásában Tóth 
József professzor vezetésével. A lap főszerkesztője 2010 márciusától Dövényi Zoltán professzor lett, 
aki elsősorban a szakmai elvárások magas szinten való megtartását, emelését, a nemzetköziesítés 
feladatát, valamint az interdiszciplináris jelleg erősítését tekintette a lap meghatározó céljainak és 
fejlődési irányainak. Ennek egyik elemét képezte, hogy a tanulmányok mellett „e-book” rovattal 
bővült a Modern Geográfia profilja. 2012 januárjában a lap egy formai megújuláson esett át, szakmai 
szempontból pedig az angol nyelvű absztrakt kötelezővé tétele jelentett technikai előrelépést. 2015-ben 
a PTE Földtudományok Doktori Iskola (amely műhely szintén a folyóiratnak helyet adó Természettu-
dományi Karon működik) profiljának geopolitikai programmal való bővülésével a lap témáinak köre 
is szélesedett, egyre több, e témakörhöz kapcsolódó publikáció érkezett a szerkesztőségbe.

A folyóirat építkezése eredményességének egy jelentős mérföldköve volt, hogy 2016 decemberében 
megkapta a „B” besorolást az MTA Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottságától; a kapcsolódó lis-
tát a IX. Gazdasági- és Jogtudományok Osztálya 2018 májusában véglegesítette, júniusban az MTMT 
is rögzítette. 2017 októberében ismét változás történt a lapszerkesztők körében, amely egy ismételt 
technikai megújulás első lépését is jelentette: a folyóirat mögött kialakításra került egy folyamatirá-
nyítási rendszer, amely lehetővé tette a cikkek állapotának, elbírálási és megjelenési folyamatban 
történő valós idejű nyomon követését, egyúttal elkezdődött egy lektori adatbázis felépítése. 2020-
ban a lapszerkesztői kör tovább bővült, a célok között súlyt kapott a nemzetközi és hazai láthatóság 
további erősítése, a külföldi szerzők arányának növelése. Ennek eszközei között szerepelt egy, a PTE 
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Publikálás- és Kutatástámogatási Osztálya által kidolgozott 
javaslatcsomag összeállítása, amely egyebek mellett a honlap ismételt megújulását eredményezte. 
További fontos lépést jelentett a különböző aggregáló adatbázisokban történő regisztrációk elindítása, 
illetve folyamatos nyomon követése. A lap közösségimédia-felületet kapott, így a központi honlap 
(www.moderngeografia.eu) mellett már a Facebookon, az Instragamon és Linkedln-en is elérhetővé 
váltak különböző tartalmak. A fejlesztések mellett a folyóirat immár 15. éves fennállása emlékére egy 
tudományos konferencia szervezése kezdődött meg, amelynek célja a fiatal kutatók országos tudo-
mányos vérkeringésbe való becsatornázása, az utánpótlásképzés ilyen irányú elősegítése, publikációs 
lehetőség biztosítása.

A folyóirat fejlődési íve a publikációk és a reputáció dimenziójában

A folyóirat fejlődési íve a publikációk számossága tekintetében ciklikus. Három jelentősebb felfutási 
időszakot két kisebb, a megjelent tanulmányok alacsonyabb számával jellemezhető periódus tagol, 
mely görbét a szerzők számának változása is követi7  (1. ábra).

7 A tanulmányok és a szerzők száma közötti korreláció rendkívül magas, Pearson-féle korreláció 0,929, szig.: 0,000, 
Sperman-féle korreláció 0,936, szig.: 0,000.
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1. ábra: A Modern Geográfiában megjelent publikációk és szerzőik száma évenkénti bontásban (2006–2021*)

Figure 1. Number of publications and authors in Modern Geográfia by year (2006–2021*)

* 2021 becsült érték/estimated value

Adatok forrása: saját felmérés alapján saját szerkesztés

Source: own editing based on own survey

Az adatok ilyen irányú alakulására számos tényező gyakorolt hatást, amelyek a fenti mintázatot 
magyarázzák. Ezen faktorok egyszerre kapcsolódnak elsősorban a helyi tudományos közeg egyes 
alkotóműhelyeinek, különösen a Földtudományok Doktori Iskola hallgatóinak aktivitási fókuszaihoz, 
a folyóirat menedzselésével összefüggésbe hozható tényezőkhöz, valamint a működés alapját képező 
célokhoz és irányelvekhez. A fenti három faktor, kiegészülve a lap profiljához kapcsolódó alkotói kör 
tagjai tevékenységével, befolyásolták nemcsak a tanulmányok számát, de az egyéb, a későbbiekben 
részletesen bemutatásra kerülő további indikátorokat is.

A lap indulása határozottan dinamikus volt, az alapítás évét, 2006-ot követően az egyes évfolya-
mokban közölt tanulmányok száma ugrásszerűen megemelkedett, 2008-ban elérte a 21-et, de egészen 
2010-ig tíz felett maradt. A kezdeti magas értékekben szerepet játszott az újdonságjelleg, valamint 
az új publikációs platform által felkeltett érdeklődésen és lelkesedésen túl az is, hogy a lap egy olyan 
szegmenst tudott megcélozni a hazai tudományos folyóiratok világában, amelyre szélesebb körű 
kereslet volt jellemző, különösen a PhD-hallgatók, fiatal kutatók körében (ez utóbbit a szerzők később 
elemzésre kerülő képzettségi összetétele is megerősíti). A doktori hallgatói oldalt erősítette a doktori 
iskolák ebben az időszakban tapasztalt gyors fejlődése is. Tovább növelte a megjelentetett tanulmá-
nyok számát, hogy a Modern Geográfia jelenleg is érvényes céljainak és küldetésének megfelelően 
szélesre tárta azt a kaput, amely a folyóirat profilja kapcsán az érintett témákra vonatkozott. Bár a lap 
tematikájában elsősorban a geográfia képviselőit célozta meg, folyamatosan és már a kezdetekben is 
nyitott volt egyéb természet- és társadalomtudományi területekhez kapcsolódó (térszemlélettel felvér-
tezett) írások fogadására is. A folyóirat indulását a fentieken túl az is segítette, hogy online felületén 
keresztül az olvasói oldalon is széles kör számára biztosított elérhetőséget, „open access” formában. 
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A publikáció benyújtása és adott esetben közlése a szerzők számára már ekkor sem járt semmilyen 
költséggel, ezáltal a publikálás előtt álló esetleges anyagi korlátok sem csökkentették a potenciális 
szerzők körét.

2010-et követően enyhe mérséklődés figyelhető meg a tanulmányszámokban, bár a két egymást 
követő kisebb volument mutató év (2011 és 2012) közül inkább csak utóbbi tekinthető különösen 
alacsony publikációszámmal jellemezhető időszaknak (míg 2011-ben nyolc, addig 2012-ben csupán 
három tanulmányt közöltek a folyóirat hasábjai). Az okok részben a technikai és formai átállással 
magyarázhatók. 

2012 a lap komplex megújulásának éve, amely időszakban azonban a platform hosszabb ideig 
szünetelt, ebben a periódusban csak két évfolyam került kiadásra kisebb tanulmányszámmal.

A 2012-es évet követően ismét egy növekedési periódus következett, amely egyfelől a lap újra 
teljes kapacitáson történő aktív működésével, másfelől a nemzetköziesítésre és az interdiszciplináris 
jelleg erősítésére irányuló törekvésekkel magyarázható. A Modern Geográfia stabil működése mellett 
ugyanakkor további fontos kihívások jelentkeztek, amelyek a publikációs sztenderdek folyamatos 
minőségi növekedésében, az egyre fokozódó elvárásokban, valamint a promóció szükségszerűségében 
voltak azonosíthatók. Ez vezetett a második alacsonyabb tanulmányszámmal jellemezhető időszak-
hoz, amely körvonalazta az igényt a folyóirat új menedzsmentelvek mentén történő szervezésére, 
koordinálására, illetve egy ismételt megújulási folyamat megkezdésére. 

2. ábra: A Modern Geográfiában megjelenő tanulmányokra érkező hivatkozások száma 
(külön kiemelve a belső hivatkozások számát) (2006–2021*)

Figure 2. Number of citations to studies in Modern Geográfia (highlighting the number of internal references) 
(2006–2021*)

* 2021 becsült érték
* 2021 estimated value

Adatok forrása: saját felmérés alapján saját szerkesztés

Source: own editing based on own survey
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Az első lépést a tanulmányok kezelését, a lektorálási és megjelenési folyamat szoros nyomon követését 
segítő rendszer kidolgozása képezte, amelyet több együttműködés, a közösségimédia-felületeken való 
megjelenés, illetve a nemzetközi aggregáló adatbázisokba történő regisztrációk kiterjesztése köve-
tett. A fentiekkel párhuzamosan sor került a folyóirat ismételt formai megújítására is. Ennek során a 
platform olyan kiegészítő elemekkel gazdagodott, amelyek ma már elengedhetetlenek a nemzetközi 
szintű elvárások teljesítéséhez.

A fenti lépésekkel párhuzamosan, illetve azokat követően a folyóirat életében ismét egy növekedési 
pálya indult el, amely különösen a 2021-es év emelkedő tanulmányszámaiban vizsgálható. Másrészt 
a folyóirat betöltötte 15. évét. A 2021-ben ennek folyományaként megrendezésre kerülő jubileumi 
konferencia elsődleges célja az alapításkori vállalásokkal összhangban a fiatal kutatók becsatornázá-
sának elősegítése a tudományos életbe, egyúttal számukra publikációs lehetőség biztosítása, amely 
a jelenlegi, egyre kiterjedtebb szerzői kör mellett a következő években várhatóan egy olyan szakmai 
közösség kialakulását eredményezheti, amelynek eredményei közlését a Modern Geográfia egy haté-
kony publikációs felület biztosításával támogathatja.

Bár a publikációk száma ingadozott, a volumenadatok változása ciklikus jelleget mutatott. Ugyanez 
nem mutatkozott meg a folyóirat ismertségének egy fontos indikátorában, a hivatkozások számában, 
amely egyenletes, kisebb kilengésekkel tarkított, de folyamatosan növekvő tendenciát rajzolt ki (2. 
ábra).

Az összes hivatkozások száma és a tanulmányok száma között nem volt kimutatható szignifikáns 
korreláció8, sőt a hivatkozásokban eddigi legerősebb évben (2018) a megjelent írások száma az ala-
csonyabb tartományokban mozgott, akárcsak a második legtöbb hivatkozással rendelkező 2020-as 
esztendőben. Az eredmény logikus abban a tekintetben, hogy a cikkek hivatkozása a platform mellett 
egyéb tényezőktől is függ, így a témaválasztás, az illeszkedés a tudományos diskurzusba, a publikáció 
hiánypótló jellege, kapcsolódási pontjai a különböző társadalmi-gazdasági-környezeti kihívásokhoz 
is befolyásolhatják azt. A hivatkozások számának fokozatos növekedéséhez hozzájárulhatott továbbá, 
hogy, tekintettel a folyóirat – később részletesen bemutatásra kerülő – heterogén profiljára, a cikkek 
számának növekedésével egyre több szerző találhat az itt megjelent írásokban kapcsolódási pontot 
saját munkájához, vagy a megjelent írások további elemzések bázisát képezhetik. A tudományte-
rületeken átívelő diskurzus elősegítése, az interdiszciplináris jelleg megvalósítása, amely részben a 
geográfia szemléletmódja jellegzetességeiből is fakad, ahogy arra fentebb már történt utalás, mindig 
is a folyóirat fontos célkitűzéseként szerepelt, egyúttal a fenti okokból elősegítheti a hivatkozások 
számának növekedését is. Itt ugyanakkor egy kihívásra is fel kell hívni a figyelmet, amelyet a Modern 
Geográfia belső hivatkozásainak alacsonyabb száma reprezentál, nevezetesen, hogy nem, illetve csak 
részben alakult ki ezidáig egy olyan szerzői kör, amely a folyóirat mentén szerveződve folyamatos 
tudományos eszmecserét alakítana ki egymással annak hasábjain. Így a jelenlegi alkotói irány előse-
gítése, megőrzése mellett ezen belső integritás növelése is meghatározó cél lehet a jövőben.

8 A tanulmányok és a hivatkozások száma közötti korreláció, Pearson-féle korreláció 0,351, szig.: 0,182, Sperman-féle 
korreláció 0,007, szig.: 0,978.
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A folyóirat profilját meghatározó nyelvi, tudományterületi és földrajzi-területi 
dimenziók

A folyóirat domináns nyelve az alapítástól napjainkig, egy évet (2008-at) leszámítva, a magyar volt 
(az összes tanulmány mintegy 73%-a magyarul íródott), jellemzően az angollal a második helyen 
(az angol nyelvű írások az elemzések negyedét adták), amely mellett csak esetlegesen jelentek meg 
további nyelveken közölt tanulmányok (3. ábra).

3. ábra: A Modern Geográfiában megjelenő tanulmányok megoszlása nyelvek szerint évenkénti bontásban
 (2006–2021*)

Figure 3. Distribution of studies in Modern Geográfia by languages and year (2006–2021*)

* 2021 becsült érték/estimated value

Adatok forrása: saját felmérés alapján saját szerkesztés

Source: own editing based on own survey

Bár a folyóirat a kezdeti időszakokban a publikáció nyelve tekintetében még nem határozott meg előre 
rögzített elvárást, így abban német és olasz írások is megjelentek, a későbbiek folyamán a szerzőknek 
készített útmutatóban is megfogalmazásra került, hogy a folyóirat magyar és angol nyelvű tanulmá-
nyok közlésére vállalkozik. Ez okozta a kétnyelvű jelleg határozottá válását, amely napjainkban is 
jellemzi a lapot. A magyar és angol nyelvű publikálás lehetőségének egyidejű biztosítását több érv 
is indokolta. Egyfelől a hazai kutatók közötti diskurzus hatékonyságának elősegítése, másfelől azon 
cél megvalósítása, hogy a Modern Geográfia a pályájuk elején járó kutatók számára is jól elérhető, 
ugyanakkor nemzetközileg is megismerhető platformot biztosítson. Az eredmények minél magasabb 
fokú láthatósága céljából a fentieken túl valamennyi cikket (a magyar törzsszövegűeket angol, az 
angolokat magyar) absztrakttal is szükséges ellátni.

Egy lap profilját a nyelvi elérhetőség mellett a cikkek tartalma határozza meg jelentős mértékben. 
A Modern Geográfia esetében dominánsan látszik a geográfia különböző tudományterületeinek 
jelenléte: valamennyi írás rendelkezik a földtudományokhoz valamilyen kapcsolódási ponttal. A 
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tanulmányok, témacsoportok szerinti besorolását figyelembe véve határozottan látszik a turizmus-
földrajzi írások jelentő súlya (4. ábra).

4. ábra: A Modern Geográfiában megjelenő tanulmányok megoszlása tudományterületek szerint 
(2006–2021 időszak összesített értékei)*,**

Figure 4. Distribution of studies in Modern Geográfia by topic groups 
(Aggregate values for the period 2006–2021)*, **

Sötétkék sáv: társadalomföldrajzi területek; világoskék sáv: természetföldrajzi területek.
* 2021 esetében egyes tanulmányok témacsoportja még nem ismert, ezeket az elemzésből kihagytuk (összesen 12 írás)
* In the case of 2021, the topic group of some studies is not yet known, these were omitted from the analysis (12 articles in total)

Adatok forrása: saját felmérés alapján saját szerkesztés

Source: own editing based on own survey

A turizmusföldrajzi írások ilyen nagyarányú jelenléte több tényezőre is visszavezethető. Bár a 
turizmushoz kapcsolódó témákat fogadó, határozottan erre a területre fókuszáló folyóiratok köre 
folyamatosan bővül, a vizsgált időszak jelentős részében kevés olyan platform volt, amely elsődlege-
sen ilyen jellegű írások közlésére specializálódott volna. Ez önmagában természetesen nem lenne elég 
a Modern Geográfián belül a turizmus témájú cikkek ilyen határozott arányú megjelenéséhez, hiszen 
akár tematikáját, akár céljait tekintve a lap ilyen fókuszokat nem határozott meg. 

A turisztikai témájú tanulmányok magas arányának okát ezért további tényezőkben érdemes 
keresni, hiszen a jelenség mögött a fentieken túl megjelenik egy olyan helyi, számottevő turisztikai 
műhely is, amely azon túl, hogy a hozzá kapcsolódó képzések – az alapképzéstől a doktori képzé-
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sig – fogadják a hallgatókat, teret biztosít különösen a kutatói műhelyben tevékenykedő kutatók, 
számottevő arányban PhD-hallgatók egyéni és közös alkotói munkájának. A folyóirat érzékelhető 
turisztikai profilját így részben az magyarázza, hogy ezen kutatói műhely eredményeinek közlésében 
érzékelhető szerepet tudott betölteni, másfelől hogy kialakult egyes szerzők olyan érzelmi kötődése 
a folyóirat iránt, amely motiválta, hogy tanulmányaik publikálásakor a jövőben is számoljanak a 
Modern Geográfia hasábjaival is.

5. ábra: A Modern Geográfiában megjelenő tanulmányok megoszlása térbeli fókuszuk szerint 
(2006–2021 időszak összesített értékei)*

Figure 5. Distribution of studies in Modern Geográfia according to their spatial focus 
(Aggregate values for the period 2006–2021)*

*2021 esetében egyes tanulmányok témacsoportja még nem ismert, ezeket az elemzésből kihagytuk (összesen 13 írást)
*In the case of 2021, the topic group of some studies is not yet known, these were omitted from the analysis (13 manuscripts in total)

Adatok forrása: saját felmérés alapján saját szerkesztés

Source: own editing based on own survey

Szintén jelentős súlyt képviselt a témacsoportok között a munkaerőpiaci/gazdasági aktivitási 
vizsgálatokra irányuló tanulmányok köre. Ebben, azon túl, hogy a PTE TTK Munkaerőpiaci és 
Esélyegyenlőségi Tanulmányok Központja, egyúttal kutatói műhelye számos kutatója jelentetett meg 
írást a folyóirat hasábjain, az is szerepet játszott, hogy az első tanulmányok között e vonal igen jelen-
tős hangsúllyal jelent meg, ezáltal elindított egy olyan narratívát, amely már az induláskor szorosan 
összefonódott a Modern Geográfia profiljával, másrészt lehetővé tette további kutatóműhelyek alkotói 
számára a kapcsolódást.
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A súlypontok tekintetében harmadik helyen a politikai földrajzi témakörök csoportja végzett. A 
politikai földrajzi, különösen geopolitikai témák magas részarányának magyarázatát szintén egy, a 
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán bekövetkező, a képzési portfólióban megmutat-
kozó új irány megjelenése adta. A Földtudományok Doktori Iskola Geopolitikai Doktori Programjának 
elindításával ezen témák súlya érzékelhető módon növekedett, amely egyúttal tükröződött a Modern 
Geográfiába benyújtott és közlésre elfogadott tanulmányok számában is.

Azon túl, hogy a fenti három témacsoport adja a megjelent írások mintegy 43%-át, további 
összefüggések is megállapíthatók, amelyek mentén a lap céljainak teljesülése, egyúttal a folyóirat 
profilja még jobban megismerhetővé válik. Egyfelől, bár a folyóirat a társadalomföldrajzi témák által 
dominált (ezek adták a megjelenések több mint 80%-át), a földrajz komplex jellege is tükröződik. A 
természetföldrajzi írások részaránya érzékelhető, a témakörök között a geológia ráadásul viszonylag 
magas helyen végzett a tanulmányszámok rangsorában. Másfelől azon túl, hogy a folyóirat tükrözi az 
otthonát adó kutatói műhely profiljának egyes jellegzetes jegyeit, abban további iskolák munkássága 
is határozottan azonosítható, a témák köre heterogén.

A változatosság másik dimenziója a cikkek elsődleges térbeli fókusza. Ebben a tekintetben hatá-
rozottan látszik, hogy a témák többsége Magyarországgal foglalkozik, országos léptékben. Ezt a 
részarányt ráadásul tovább növeli, hogy a régiós, megyei, települési elemzések is érzékelhető részben 
– bár nem kizárólagosan – Magyarországra fókuszálnak (5. ábra).

Mindent egybevetve, a tanulmányok közel 60%-a valamilyen módon Magyarország területére kon-
centrál. A további írások esetében azonban a területi fókusz igen változatos. A második legnagyobb 
részarányt a globális témákkal foglalkozó elemzések képezik, de szintén magasabb az interregionális, 
illetve a kontinentális Európára fókuszáló munkák részesedése is. Az országok közül India és Kína 
jelenik meg magasabb részaránnyal. A profil ilyen irányú alakulását több tényező magyarázza. A 
magyarországi fókusz közvetlenül kapcsolódik mind a folyóirat céljához, az alkotó közösségéhez, 
anyaországához. A Magyarországon kívüli területekre is, vagy kizárólagosan azokra koncentráló 
munkák globális, interkontinentális, illetve kontinentális irányai jelentős részben a geopolitikai 
kutatói műhely aktivitásának köszönhető, annak területi fókuszai között – egyebek mellett – Kína 
határozottan jelen van. A helyi alkotói közeg több ponton kapcsolódik az India-kutatásokhoz is, 
amelyet fémjelez a karon, azon belül is a Földrajzi és Földtudományi Intézeten belül működő Ázsia 
Központ jelenléte és aktivitása.

A folyóiratban publikáló alkotói kör összetétele

A folyóirat szerzőinek köre rendkívül változatos, mintegy 15 különböző terület kutatóitól jelentek 
meg írások az elmúlt években a Modern Geográfiában, ugyanakkor a geográfia tudományterületének 
dominanciája határozott (6. ábra).

A geográfusok magas részaránya nem meglepő. Azt egyaránt magyarázza a folyóirat indulásakor 
megcélzott tudományterülete, neve és a műhely is, amelyben működik. Ugyanakkor a geográfusok 
mellett több egyéb terület is számottevő részarányt ért el, különösen a közgazdaságtan és a mérnöki 
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tudományok. A közgazdaságtan részarányának alakulásában szerepet játszhatott a Geopolitikai Dok-
tori Program indulása is, amelyen több közgazdász is megkezdte doktori munkáját. A közgazdászok 
részaránya a szerzők között a program indulását követő években – két kivétellel –  20% fölött alakult, 
erre korábban csak két esetben volt példa, 2006-ban és 2012-ben. A súlyponteltolódás az abszolút 
számokban nem jelenik meg ilyen élesen, a folyóiratban –  két évet leszámítva –  jellemzően 1–5 körül 
volt a közgazdasági területről érkező szerzők száma.

6. ábra: A szerzők megoszlása tudományterületük szerint a cikk megjelenésének időpontjában

Figure 6. Distribution of authors by discipline at the time of publication

Adatok forrása: saját felmérés alapján saját szerkesztés

Source: own editing based on own survey

A folyóirat területi fókusza és tudományos környezetbe való beágyazottsága is tükröződik a szer-
zők területi eloszlásában, amelyben a hazai alkotók súlya igen erőteljes. A szerzők mintegy 89%-a 
Magyarországon alkotott a tanulmány közlésének időpontjában. A külföldi szerzők két nagyobb 
csoportot alkotnak. Vagy a Magyarországgal szomszédos országokban dolgoztak, vagy Indiában 
alkottak.  Utóbbi összefüggésbe hozható a politikai földrajzi, geopolitikai műhely indiai kötődéseivel, 
kapcsolódási pontjaival. Ezen felül további egy szerző az Egyesült Királyságból jelentette meg tanul-
mányát a lapban.

A magyar szerzők részaránya indokolja munkahelyeik területi eloszlás szerinti vizsgálatát. Ebben 
a tekintetben a pécsi szerzők vannak a legtöbben, ugyanakkor a folyóirat szerzőinek köre korántsem 
korlátozódik Pécsre, számos jelentős kutatói műhelyből érkeztek az elmúlt években tanulmányok a 
laphoz (7. ábra).

Pécs után Budapest érte el a második legnagyobb részarányt, amely a főváros súlyát, kiterjedt 
egyetemi képzési portfólióját tekintve logikusan következik. A sorban további jelentős egyetemvá-
rosok, képzőhelyek is megjelennek. Debrecen, Szeged, Kecskemét, Sopron, Kaposvár ért el legalább 
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öt szerzős részarányt, azaz a folyóirat ebben a dimenzióban országos lefedettségű, nem korlátozódik 
Pécs szűkebb térségére.

7. ábra: A szerzők megoszlása munkahelyeik települése szerint a tanulmányok megjelenésének időpontjában*

Figure 7. Distribution of authors by place of work at the time of publication*

* Az ábrán csak azokat a szerzőket tüntettük fel, akik Magyarországon alkottak és rendelkeztünk adattal a 
munkahelyüket illetően, összesen 211 főt.
* We only show the authors working in Hungary if we had data about their place of work (211 people).

Adatok forrása: saját felmérés alapján saját szerkesztés

Source: own editing based on own survey

 A szerzők képzettsége és életkora

A folyóirat kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a fiatal, még fokozatszerzés előtt álló hallgatók, a 
PhD-képzésben részt vevők számára is módot biztosítson tudományos eredményeik közlésére, amely 
cél a kezdetektől kiemelt figyelmet kapott, egyúttal tükröződik különösen a szerzői kör képzettségi 
szint szerinti megoszlásában (8. ábra).

Azok közül, akiknek a tanulmány közlésének időpontjában ismert volt a végzettsége, közel fele 
rendelkezett legalább PhD-fokozattal, másik fele pedig dominánsan mester- (52%) vagy alapdiplomá-
val. 

A mesterdiplomások magas részarányát a PhD-hallgatók magyarázzák, akik doktori képzésük 
során jelentették meg munkáikat egyedül vagy többedmagukkal. A PhD- vagy DSc-fokozattal rendel-
kezők részaránya egyebek mellett összefügg azzal is, hogy több, a PhD-képzés alatt a lapban anyagot 
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megjelentető szerző a fokozatszerzés után is rendszeresen publikált a platformon, illetve azzal, hogy 
a Modern Geográfia természetesen a hazai geográfia és további tudományterületek valamennyi aktív 
kutatójának írásait folyamatosan fogadja.

8. ábra: A szerzők képzettség szerint megoszlása a tanulmányok megjelenésének időpontjában

Figure 8. Distribution of authors by education at the time of publication of studies

Adatok forrása: saját felmérés alapján saját szerkesztés

Source: own editing based on own survey

Azok közül, akiknek a tanulmány közlésének időpontjában ismert volt a végzettsége, közel fele ren-
delkezett legalább PhD-fokozattal, másik fele pedig dominánsan mester- (52%) vagy alapdiplomával. 
A mesterdiplomások magas részarányát a PhD-hallgatók magyarázzák, akik doktori képzésük során 
jelentették meg munkáikat egyedül vagy többedmagukkal. A PhD- vagy DSc-fokozattal rendelke-
zők részaránya egyebek mellett összefügg azzal is, hogy több, a PhD-képzés alatt a lapban anyagot 
megjelentető szerző a fokozatszerzés után is rendszeresen publikált a platformon, illetve azzal, hogy 
a Modern Geográfia természetesen a hazai geográfia és további tudományterületek valamennyi aktív 
kutatójának írásait folyamatosan fogadja.

A fenti tényeket megerősíti a szerzők életkor szerinti eloszlása. A korstruktúra tekintetében a 20 
és 30 év közöttiek részaránya meghaladja a 25%-ot, együttesen a 31–40 évesekkel a 60%-ot (9. ábra).

A szerzők köre azonban korántsem szűkül le a fiatalabb alkotói közösségre, ugyanis a 60 év 
felettiek részaránya is megközelíti az 5%-ot. Ebben részben az játszik közre, hogy a fiatal alkotók 
számos esetben témavezetőikkel közösen végzik a kutatást, ugyanakkor láthattuk, hogy ezen felül is 
valamennyi életkorcsoportban találunk alkotókat, akik bizalmat szavaztak a lapnak. Ezen bizalmat a 
szakmai színvonal megtartásával, továbbemelésével, a nemzetköziesítés előmozdításával és a gyors 
megjelenés lehetőségének biztosításával a jövőben is szeretnénk megszolgálni.
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9. ábra: A szerzők életkor szerint megoszlása a tanulmányok megjelenésének időpontjában*

Figure 9. Age distribution of authors at the time of publication*

*Az ábrán csak azokat a szerzőket tüntettük fel, akiknek az életkora a tanulmány megjelenésének időpontjában ismert volt, összesen 
224 főt.
*Only authors whose age was known at the time of publication of the study are shown in the figure, a total of 224 people.

Adatok forrása: saját felmérés alapján saját szerkesztés

Source: own editing based on own survey

 KÖVETKEZTETÉSEK

A jelen tanulmány célja, hogy elvégezze a Modern Geográfia szaklektorált folyóirat többdimenziós 
elemzését, ezáltal megvilágítsa azokat a tényezőket, amelyek a lap fejlődésében szerepet játszottak, 
valamint, azt, hogy a platform milyen funkciót töltött be az elmúlt 15 évben a tudományos eredmények 
közlésében és népszerűsítésében. A fentieken keresztül körvonalazza a folyóirat profilját, portfólióját 
és annak lehetséges fejlesztési irányait. Az elemzés kitért a folyóiratban megjelenő tanulmányok 
számára, azok területeinek bemutatására, a kapcsolódó trendek ismertetésére. Mindezeken túl átte-
kintette azt a szakmai kört, amely kutatási eredményeivel tartalmat adott a folyóirat lapszámainak. 
A vizsgálat célja továbbá, hogy megossza azokat a tapasztalatokat, amelyek egy szakmai folyóirat 
fejlődése kapcsán a szerkesztők körében megfogalmazódtak, így megvilágítva a lehetőségeket, veszé-
lyeket és lehetséges buktatókat mindazok számára, akik a tudományos eredmények minél szélesebb 
kör számára elérhetővé tételében érdekeltek.

A publikációk számossága dimenziójában feltárásra került, hogy a folyóirat fejlődési pályája 
ciklikus, három növekedési időszakkal. A hullámhegyeket a lap indulásakor meglévő kereslet, a 
kezdeti lelkesedés, a doktori iskolák aktivitása, fejlődése, a folyóirat szélesre nyitott profilja, vala-
mint a költségmentes, „open access” publikálási lehetőség biztosította. A hullámvölgyek szintén 
fontos szerepet játszottak a folyóirat életében, hiszen azok elsősorban a megújulási periódusokhoz 
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kapcsolódó technikai átállással, a publikációs sztenderdek folyamatos minőségi növekedésével voltak 
összekapcsolhatók.

Az elemzés kimutatta, hogy bár a folyóiratban megjelenő írások száma ingadozó, a hivatkozások 
volumenében ez nem jelenik meg, növekedésük egyenletes, kisebb kilengésekkel, de tendenciasze-
rűen folyamatos. Az összes hivatkozások száma és a tanulmányok száma között nem volt kimutatható 
szignifikáns korreláció. Az eredmény logikus abban a tekintetben, hogy a cikkek hivatkozása a plat-
form mellett egyéb tényezőktől is függ. A hivatkozások számának növekedését az interdiszciplináris 
jelleg is erősítette.

A folyóirat domináns nyelve egy év kivételével a magyar volt (az összes tanulmány mintegy 73%-a 
magyarul íródott) jellemzően az angollal a második helyen. A korábbi több nyelvű irányt a kétnyelvű 
megjelenés váltotta, amely indokolt volt egyfelől a hazai kutatók közötti diskurzus hatékonyságának 
elősegítése, másfelől azon cél megvalósítása szempontjából, hogy a Modern Geográfia a pályájuk 
elején járó kutatók számára is jól elérhető, ugyanakkor nemzetközileg is megismerhető platformot 
biztosítson.

Tartalmát tekintve a turizmus a leghangsúlyosabb témakör, amely területet a munkaerőpiaci/gaz-
dasági aktivitási vizsgálatokra irányuló tanulmányok köre, majd a geopolitika követi. Bár a folyóirat 
a társadalomföldrajzi témák által dominált, abban jelentős részben természetföldrajzi vonatkozású 
anyagok is helyet kaptak. A témák többsége Magyarországgal foglalkozik, második legnagyobb rész-
arányt a globális témákkal foglalkozó elemzések képezik, de szintén magasabb az interregionális, 
valamint a kontinentális Európára fókuszáló munkák részesedése. Az országok közül India és Kína 
jelent meg magasabb részaránnyal. A fajsúlyos témák alakulásában jelentősége van a folyóiratnak 
helyet adó Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, szűkebb értelemben a Fölrajzi és Föld-
tudományi Intézet és a Földtudományok Doktori Iskola kutatási és képzési profilja egyes elemeinek.

A folyóirat szerzőinek köre változatos, mintegy 15 különböző terület kutatóitól jelentek meg írások 
az elmúlt években, ugyanakkor a geográfia tudományterületének dominanciája határozott, számot-
tevő részarányt amellett különösen a közgazdaságtan és a mérnöki tudományok értek el. Munkahelyét 
tekintve a szerzői kör elsősorban magyarországi kutatókból áll, települési szinten határozott pécsi 
súlyponttal, amely mellett ugyanakkor számos jelentős egyetemi képzési hellyel rendelkező település 
alkotói is szerepelnek: Budapest, Debrecen, Kaposvár, Kecskemét, Sopron, Szeged. Ezt egyaránt 
magyarázza a folyóirat indulása, megcélzott tudományterülete, neve és a műhely is, amelyben műkö-
dik.

A folyóirat fokozott figyelmet fordít arra, hogy a fiatal, még fokozatszerzés előtt álló hallgatók, a 
PhD-képzésen részt vevők számára is módot biztosítson tudományos eredményeik közlésére, amely 
cél a kezdetektől kiemelt szerepet kapott, egyúttal tükröződik a szerzői kör képzettségi szint és kor 
szerinti megoszlásában. Ugyanakkor az adatok tükrében az is látható, hogy valamennyi életszakasz-
ban jelentetnek meg szerzők tanulmányokat a lap hasábjain.

A jelen tanulmány eredményei alapján a folyóirat jövőbeli stratégiai célja a külföldi szerzők és 
lektorok fokozottabb bevonása mellett a profil bővítése, többek között tematikus számok közlésével. 
A fentiek alapján megfogalmazható, hogy a Modern Geográfia heterogén témakörökkel, széles körű 
szerzői gárdával rendelkező folyóirat, amelynek meghatározó célja, hogy a szakmai színvonal meg-
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tartása és folyamatos emelése mellett támogassa a jövőben is a tudományos eredmények közlését és 
ezáltal a társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok megismerésére irányuló törekvéseket.
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INTRODUCTION

Bank branches have been one of the most important factors in the implementation of banks’ core 
activities since the appearance of commercial banks, as from the beginning banks have come into 
direct contact with the public and businesses through these institutions most of the times. Although 
the digital revolution of recent decades has significantly changed the way we think about the role of 
bank branches, and they now seem somewhat less of a major tool for market acquisition than they did 
many decades ago, they continue to play an important role in banking, especially concerning one of 
its most fundamental tasks, lending. The current relevance of the issue of the bank branches’ role is 
also confirmed by the trend of branch closures happening since the 2008/2009 economic crisis, with 
28 per cent5 of bank branches in the European banking system closed by 2018 since the peak of 2008, 
according to the ECB (2020). In the case of Hungary, this ratio exceeds the European average, its rate 
of 36 percent between 2008 and 2018 is the 12th largest bank closure rate in the European Union.

In the process of closing EU and Hungarian bank branches, which, in addition to digitalisation, 
is also driven by the pursuit of efficiency, it may be important to take a snapshot and examine what 
aspects – and with how much weight – commercial banks take into account when deciding where 
to be present with bank branches. In addition to a better understanding of the operation of banks, 
the analysis of this issue is also important from the point of view that one of the dimensions of the 
Hungarian population’s access to financial services can be revealed through it. Based on all this, 
the study seeks to answer the question of which socio-economic factors – and in what form – affect 
the spatial distribution and the spatial structure of bank branches in Hungary. In the course of the 
settlement-level examination, we can get an idea of   the characteristics that are most responsible for the 
presence of bank branch(es) or the lack of which are the main determinants of the lack of branches, 
which may even provide additional indications on which other settlements can be affected by branch 
closures.

THEORETICAL BACKGROUND

The impact of not only financial institutions (Eszes, 2020) but also the settlement network on various 
services has been examined by several articles in this journal (Eördöghné Miklós, 2014; Tánczos-
Szabó, 2021; Szalai & Fabula, 2021; Lempek & Tésits, 2021). The segment of the literature on the 
location of bank branches most closely related to the present research is divided into three major 
groups: 1) articles concerning the development of decision-supporting software, 2) studies examining 
the location of bank branches in a general, theoretical way or studies identifying behavioural patterns 
related to bank locations, and 3) empirical research, which examines the location of bank branches, 
and the reasons of bank branch openings and closures. In the case of the research belonging to the first 
group, we can get to know the decisive variables used to decide on opening or closing a bank branch, 

5  Due to their exit from the EU, UK bank branch data are not considered. Together with the United Kingdom, and including its 
latest available data from 2014, the rate of bank branch closures in the European Union is similar at 27 per cent.
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so we can get a closer picture on what factors may play a role in making these decisions in practice. 
It is then assumed that the locations of bank branches are decided at least partly by considering such 
or similar software and the characteristics implemented in them. The second group can help to better 
understand the economic logic of banks’ site selection by learning about the general theories and the 
presented behavioural patterns, thus giving a broader view of the topic and its regularities. The aims 
of the studies in the third group are the closest to the present research, as they examine the factors 
influencing the location of bank branches or bank branch expansion in a given area (typically in a 
country) for a given period.

Regarding the first group of articles written for decision-making models, the variables used in the 
models were the most relevant for the research, so in their description, the study focuses on the presen-
tation of these variables. In his study, Willer (1990) examines the characteristics of an optimal bank 
location within a city, for which it uses the American Banking Association’s “A Guide to Selecting 
Banking Locations” (1968) as a starting point, which highlights socio-economic and demographic 
characteristics of consumers, competition in the banking market and consumer habits as significant 
influencing factors. In his article, Cinar (2009) compares 6 cities in Turkey using his decision-suppor-
ting software and then selects the optimal location. It organizes the factors used for the decision into 
five main groups: demographic, socio-economic, sectoral employment, banking and trade potential 
groups, and then divides them into sub-factors. Cabello (2019), as well as Allahi and Vafadarnikjoo 
(2015) offer suitable locations for opening a bank branch, their decision factors also include social, 
demographic and banking competition indicators, additionally they emphasize the market potential of 
the area and the development of the infrastructure. Another important source was the work of Zhao 
et al. (Zhao & Garner, 2001; Zhao et al., 2004; Zhao, 2002), which modelled branch closures based on 
the example of Sidney in Australia. In these studies, profitability is approximated both by macro- and 
micro-based variables, of which macro variables are interesting for settlement-level research that 
captures the resident population, its growth rate, age composition, income and employment status of 
residents, number of enterprises, and banking competition. The assumption that commercial banks 
may use decision-supporting models detailed above or similar to them for their decisions on bank 
branches is well supported by the article by Hopmans (1986), which presents a system for building a 
banking network developed by Rabobank in the Netherlands.

In the second group of literature articles examining general theories and patterns of behaviour, 
studies analysing the clustering of bank branches play a significant role. According to the study by 
Chang et al. (1997), in addition to the basic clustering of demand for banking services, the phenomenon 
is partly explained by “rational herding”, that is, independently whether it can lead to sub-optimal 
results, it can be rational for individual actors to copy the behaviour of other actors, in this case to 
open a bank branch where other banks already have one. The reason for this, in their view, may be 
that information from bank branches operating in a given location dominates information from other 
sources, or that decision-makers try to protect their own position by choosing less risky locations 
that have proven themselves to be profitable for other banks. Qi et al. (2018) trace clustering back to 
information sharing and its quality. They come to the conclusion that with the increase of the level of 
information sharing (they typically mean the introduction and development of the credit information 
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system by that) the grouping of bank branches increases, because although banks open branches even 
in places where they do not yet have one, these are typically locations where other banks already have 
a branch. These studies draw attention to the spatial autocorrelation of the location of bank branches, 
while also looking for its reasons, the examination of which is also included in the present analysis. 
Mahajan et al. (1985) evaluate the location of bank branches in a theoretical framework, addressing 
the issue as a product-market problem. They develop a portfolio matrix that characterizes product 
strength and market attractiveness in its two dimensions. This makes it possible to create indexes for 
different locations, which can then be an important decision-supporting tool. Similarly, the study of 
Vance (2000) allows for the development of indices, with the difference that it has the performance of 
bank branches in its focus which it tries to explain with the help of the Opportunity Index developed 
from micro factors. Lee and Fukui (2003) examine the strategies of the 5 major commercial banks 
within Tokyo. In their analysis, consumers are segmented by cluster analysis at the district level based 
on socio-demographic factors, and then the location of these consumer segments within the city is 
compared with the bank branch presence. Huang and Yin (2011) show that although the Internet 
increases the performance of banks, spatial and regional characteristics are still dominant factors reg-
arding it, and it is important to take these into account even in the age of the World Wide Web. Burton 
(1990) points out based on the example of the United Kingdom, that the increase in competition has 
on the one hand changed the functions of bank branches and their staff composition, and on the other 
hand brought the issue of bank branch location even more to the forefront.

The third group is comparable not only in its topic but also in its results to the present research, as 
it empirically seeks to break down the location of bank branches, in some cases their expansion, into 
various influencing factors and to determine their direction and significance. Hannan and Hanweck 
(2008) examine the factors influencing the number of branches in 2,000 US markets based on data 
from 1988 to 2004 and conclude that in addition to population and per capita income, interest income 
on interest-bearing assets increases while market concentration decreases the number of branches. 
Ansong et al. (2014) examine the factors influencing banking coverage in the case of Kenya, and their 
results suggest that population, urban population rate, labour force size, and literacy rates best explain 
the fact that the urbanized southern part of the country is much more banked than the rural northern 
part areas. Based on the research of Okeahalam (2009) on South Africa, aggregate income signifi-
cantly influences the number of bank branches in a given settlement, in addition the study also draws 
attention to the clustering of bank branches. Gorfu and Mamo (2013) analyse the Ethiopian banking 
network, and their results suggest that the location of bank branches is significantly influenced by 
the level of government capital expenditure, the size of the employed population, and the number of 
companies, vocational schools and university students. Calcagnini et al. (1999), whose analysis can 
be attributed to the expansion of bank branches experienced in Italy in the 1990s, examine the factors 
that can be used to explain new branch openings. They find that the existing market structure, own 
and competitors’ expansion in the past have a significant impact on expansion, that banks are setting 
up new branches in locations already covered by branches to exploit opportunities, and that pro-
vincial-level economic development and dynamics are only weakly linked to new branch openings. 
Alamá and Tortosa-Ausina (2012) examine the Spanish bank branch expansion happening between 
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1989 and 2008 and draw three main conclusions: 1) it is difficult to describe the relationship between 
the bank branch number and the various explanatory variables with a linear relationship, so a quantile 
regression is used for analysis, for which the reason is that 2) depending on the type of company (bank, 
savings cooperative, etc.) and the quantiles of the number of branches, the location and geographical 
diversification strategies differ, and 3) the territorial expansion has led to the financial exclusion of 
certain communities. These empirical studies also use a wide range of demographic, socioeconomic, 
banking market and banking competition data for the analysis, explaining the number of bank bran-
ches in a given area with variables taken and created from these topics. Most often, population data, 
labour market variables, income data, urbanization level variables, and – for bank branch expansion 
studies – banking competition variables are used in the analyses.

The spatial nature of the Hungarian banking system and the location of Hungarian bank branches 
are comprehensively presented in Gál’s (2005) study, which analyses the changes that have taken 
place since 1990. He explains that in 1990 the Hungarian banking system was a system operating in 
a very centralized structure, and in a spatially concentrated and unbalanced form. In the 1990s, this 
one-sidedness eased, and commercial banks began to expand in western counties too – which were 
neglected due to industrialization in the socialism –, a direction that later broadened to include the 
big cities in the east and south. As a result, an increase in the number of bank branches was observed 
until the writing of that article, and then until the crisis of 2008/2009 (ECB 2020). In addition to the 
expansion of domestic banks with bank branches, the study also attributes a large role to foreign-ow-
ned banks in branch expansion and thus in increasing the coverage of rural areas. Regarding the 
logic of branch expansion in Hungary, it took place based on urbanization levels, where the primary 
goal was to reach the larger cities, followed by smaller cities. According to the study, in addition 
to urbanization levels, income conditions and economic activity can be related to the location of 
branches. The study of Kovács (2017), which examines the differences between urban and rural areas 
at different levels of the settlement hierarchy, also deals with the Hungarian branch network, paying 
special attention to the differences between commercial banks and cooperative credit institutions. 
Based on its results, at the higher settlement hierarchy levels, the branches of commercial banks, 
while at the lower hierarchical levels, the branches of savings cooperative institutions predominate, 
which stems from their basic operational characteristics. In addition, the article highlights that the 
closures of previous years will further strengthen the concentration of financial services in district 
centres, which is already developing due to basic processes, thus increasing the time needed to reach 
bank branches. Vinkóczi (2018) deals with the location of the branch network of Hungarian financial 
institutions and its rearrangement over time, within which the integration of savings cooperatives is 
given greater emphasis. The main finding of the study is that the integration of the saving cooperatives 
couldn’t create regions or associations of the same or similar extent, meaning that the areas covered 
by these institutions are significantly different from each other. All of these studies show that the 
Hungarian credit institution sector is in the midst of a great transformation regarding its’ physical 
presence providing financial service, thus it is worth examining the characteristics and influencing 
factors of this topic.
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Another study on the Hungarian branch network is the work of Temesvary (2011), which models 
competition in the Hungarian banking sector, in which the decision on the size of the branch network 
appears as one of the important factors. She finds that the decision on the size of the branch network 
is decisive in terms of the lending rates and the deposit rates, larger network results in higher lending 
rates and lower deposit rates. In addition, the size of competitors’ branch networks also influences 
banking behaviour, lowers lending rates and increases deposit rates. Furthermore, the size of com-
petitors’ branch networks increases, and the size of own branch network reduces the likelihood of 
opening an own branch. Based on all of this, it can be said that the role of decisions on the location 
of branches is also decisive in terms of the strategies of Hungarian banks. In his study, Farkas (2019) 
draws attention to the fact that the financial intermediation system and their financial instruments 
play a decisive role in the formation of territorial cohesion in Hungary and in the promotion of local 
economic development by summarizing the relevant results and analysing them. In this context, it 
highlights the role of the financial instruments in the development policy, as the distribution of EU 
funds, which aim to help reduce territorial inequalities. The article of Gál (2014) even shows that 
spatial differences in economic development can be a direct consequence of the access to financial 
products, i.e. the financial flows to the area, which can be unbalanced, adversely affecting peripheral 
areas. According to the study, one of the main reasons for the unbalanced financial flows can be the 
information asymmetry, since the centre does not have the needed information pool concerning local 
information of the peripheral areas, thus increasing the cost of granting loans to these areas. Taken 
together, the last two mentioned studies show us the importance of getting financial products to every 
area in Hungary in economic development in which bank branch coverage plays a decisive role.

METHODS

The data on bank branches are based on the National Bank of Hungary’s (MNB) P56 data service 
called “Data on the location of network units and ATMs handling payment services and the services 
provided”, within which credit institutions and savings cooperatives must provide detailed infor-
mation on their branches and their characteristics. With the help of this, the spatial location of the 
Hungarian branch network for 31.01.2020 was created. At that time, there were no bank branches 
in 2,452 of the 3,173 settlements in Hungary, of which, except for 9 cities, they were all villages, 
regarding their settlement type. It can be clearly seen in Figure 1 that the supply of bank branches 
in the eastern part of the country is significantly more favourable than in the case of the western 
settlements, which is partly related to the characteristics of the settlement network in this area. While 
in the eastern counties the coverage for settlements with bank branches is 33 per cent, in the western 
counties this proportion is only 14 per cent. At the same time, this phenomenon has partly historical 
reasons, as before 1990 the eastern industrial cities were in the focus of economic planners, so a larger 
proportion of bank branches and thus, banking services appeared in the settlements in the eastern 
part of the country (Gál 2005). This disproportion was only partially offset later by the expansion 
of the banking system to the western part of the country following its transformation after 1990. 
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Apart from that, the disproportion can be explained further by the previously mentioned, fragmented 
settlement structure of the western part of the country. The expansion of the bank branch network 
lasted until the economic crisis of 2008/2009, but after the crisis the trend was reversed, between 
December 2008 and January 2020 the number of branches decreased by 45 percent (MNB 2020). In 
light of this, a reduction in the inequality in east-west coverage can hardly be expected in the future, 
at most an eastern predominance of further branch closures can make the situation more balanced. In 
January 2020, in the 721 settlements with bank branches, a total of 1,913 bank branches were located. 
43 percent of the branches were in cities, 18 percent in capital districts, 19 percent in villages, and 20 
percent in county seats or cities with county status. 

Figure 1. Number of bank branches in Hungarian settlements (2020). 

Source: Own editing based on MNB data

The development of the branch network in banks’ decision-making process is primarily based on 
profitability and (size)efficiency aspects. The inclusion of these factors in the analysis is not possible 
for two reasons: 1) data on profitability or on other revenues and expenses are not available at the 
branch level; 2) in the case of settlements without a bank branch, profitability data at the branch level 
are not available for commercial banks either. Accordingly, the profitability of bank branches (and 
thus indirectly the decision on the existence of branches) should be assessed with other characteristics 
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of the spatial unit served by the given bank branch, since in the absence of lending and operating data, 
market potential and competition are likely to play a role in decision-making.6

The procedure chosen in this research is similar to that used in the literature, according to which - in 
accordance with the settlement-level analysis - the driving forces of the decision on bank branches are 
captured with the characteristics of the settlements. Accordingly, the research tries to explain the number 
of bank branches in a given settlement with demographic, economic and labour market variables, which 
is primarily based on the Hungarian Central Statistical Office’s (HCSO) regional database containing 
2017 data in the National Spatial Development and Spatial Planning Information System (TeIR) and the 
2011 census data also found in the TeIR.7 The demographic variables in the analysis include resident 
population, active population rate,8 population density, net demographic rate,9 and the share of foreign 
nationals. The group of economic variables consists of the share of operating enterprises per capita, the 
share of joint enterprises, the share of enterprises operating in agriculture and industry and the share 
of small and medium-sized enterprises (SMEs).10 The share of jobseekers and university graduates to 
the resident population was included as labour market variables. In addition to the market potential, 
an important factor in the decision to install or close bank branches is the proportion or prevalence of 
internet banking, in connection with this the share of internet subscriptions from the regional database 
is used as a proxy variable.11 Apart from these, the average annual income12 variable describing the 
economic situation of households was included in the variables, which was based on National Tax and 
Customs Administration’s (NTCA) 2017 annual personal income data found in the TeIR. Furthermore, 
the share of foreign companies belonging to a given settlement was determined based on the 2017 NTCA 
tax returns of the companies performing double-entry bookkeeping. Finally, the functional distance13 
and settlement type variables were also included in the analysis. The main statistical indicators of all 
variables included in the analysis are found in the annex.

Based on the above variables, a linear regression using the Ordinary Least Squares (OLS) parame-
ter estimation was used to examine the factors influencing the location of bank branches, in which 
the number of bank branches was the dependent variable, while the explanatory variables were chosen 
from the characteristics listed in the previous paragraph during model selection. In addition, however, 
as it was suggested in the literature review, we paid attention to the possible clustering of bank bran-
ches during the analysis, i.e., whether spatial autocorrelation was present at each stage of the analysis.

6  It has to be mentioned that nowadays, the difference between the operation of commercial banking and savings cooperatives and 
their goals of establishing a branch - which has caused significant differences in previous years - is becoming more and more 
blurred in Hungarian practice due to the multi-year integration of the latter sector.

7  Variables which are from the 2011 census are the share of foreign nationals and the share of university graduates.
8  The active population rate is the share of the population aged 15-64 within the resident population.
9  The net demographic rate is understood as the ratio of the difference between the sum of immigrations live-births and the sum of 

emigrations and deaths to the resident population.
10  The last four variables are to be understood in terms of the proportion of operating enterprises.
11  The number of internet subscriptions were available for the settlements, but not for the districts of Budapest, so in the case of the 

latter, the calculations were performed with data characterizing the whole of Budapest.
12  The NTCA’s personal income data (total income, total number of earners) in the TeIR were available by income bands, so these 

bands were used to construct the average income variable.
13  Functional distance is the distance between the given bank branch and the bank’s decision centre, measured in kilometres. This 

measure might be called operational or decision-making distance in other articles, but in this study, we use the functional distance 
name for this variable.
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Spatial autocorrelation is the phenomenon when the distance between individual observations is 
not independent of the spatial distribution of a given criterion. Thus, for example, we can speak of 
a positive spatial autocorrelation if the spatial differences are significantly influenced by the neigh-
bouring conditions, and the observations closer to each other are more similar to each other (Tóth 
& Kincses, 2011). One of the classical tests of spatial autocorrelation is the calculation of Moran’s I 
statistics, the value of which is given by the following equation (Moran, 1948):

(1.)

where n is the number of observations (settlements),  is the value of the analysed variable for obser-
vation i,  is the unweighted average value of the analysed variable, A is the number of neighbouring 
relationships, and  is 1, if i and j are adjacent, otherwise 0. The Moran’s I indicator can take a value 
between -1 and 1, positive values indicate positive autocorrelation, negative values indicate negative 
autocorrelation, and 0 implies no autocorrelation. The closer the positive value is to 1 and the closer 
the negative value is to (-1), the stronger the degree of spatial autocorrelation is.

For the Moran’s I statistics, which is used to calculate the existence of spatial autocorrelation, 
the definition of neighbourhood is crucial. There are two possible ways to do this: in the first case a 
neighbourhood matrix must be compiled and the calculations are made using it, in the second case the 
observations are assigned to points, then the neighbourhood can be determined by adjacent areas and 
zones or by the distance between the points, in which case more and more distant observations can be 
considered with less and less weight (Tóth, 2003). In the present settlement-level research, global Moran’s 
I statistics are compiled based on neighbourhood, in which the location of settlements is also used. When 
calculating the statistics, the input neighbour number parameter (n) is of great importance, since the 
nearest n observations are considered as neighbours and the value of the statistics showing the existence 
of spatial autocorrelation is calculated based on this. The calculation of the spatial autocorrelation of the 
number of bank branches was made using the R software package called lctools.14

The relationship between the number of bank branches and the explanatory variables is analysed 
using linear regression. The linear model equations calculated by OLS parameter estimation takes the 
following form during the research:

  (2.)

where  denotes the number of bank branches in settlement i,  is the constant,  is the vector of the 
explanatory variables of settlement i,  is the vector of the coefficients of the explanatory variables, 
and  is the error term. The main conclusions of the study, the evaluation of the relations between 
the variables used are mainly based on the results of these modellings. Since excessive correlation 
between explanatory variables leads to multicollinearity, which can distort the interpretation of the 
effect of the given explanatory variables, a selection process is carried out before running the model 

14  https://www.rdocumentation.org/packages/lctools/versions/0.2-8,  downloaded: 2020.05.20.

https://www.rdocumentation.org/packages/lctools/versions/0.2-8
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to filter out over-correlating explanatory variables. The decision as to which of the overly correlated 
variables should be retained was based on which variable was more significant in the literature. 
Excessive correlation was defined as a correlation greater than 0.4 in absolute value.

In the present study, Geographically Weighted Regression (GWR) is also estimated. The reason for 
running this spatially weighted regression as a robustness test was to get to know   the spatial stability 
and robustness of the effect of the explanatory variables, which was made with the help of the R soft-
ware package called spgwr.15 This model also uses an OLS estimator but differs from the basic model 
in that it multiplies the matrices of the explanatory and outcome variables by weight matrices in the 
parameter estimation. The degree of weights assigned to each variable depends on the geographical 
distance between the observation to which that variable belongs and the observation at the centre 
of the estimation (or a central location outside the observations) (Charlton and Fotheringham 2009). 
By implication, the closer an observation is to the observation in focus, the more weight it gets. The 
geographically weighted regression version of the OLS estimate looks as follows:

  (3.)

where the notation  embodies a relationship around a u site and is u site-specific (Charlton and Fot-
heringham 2009). This means that the weights in the parameter estimator vary depending on which 
observation site (or non-observation site) is taken as the centre of the estimation. Of course, all of this 
can only be done if the observations can be placed in space, which is the case in the case of settle-
ments. Based on all this, the geographically weighted regression runs the OLS parameter estimation 
in as many ways as many central locations we want to examine the distance-weighted relationships 
between the variables around. In the research, this means that in practice, a separate parameter esti-
mate is made for each settlement included in the estimation, then the location of the given settlement 
is the centre of the estimation, i.e. the estimation is made from the point of view of the settlement. 
For each regression, a so-called “bandwidth” parameter must be specified as an input parameter, i.e. 
the degree of closeness inside which the observations are included in the estimation. The value of this 
parameter was determined by the optimization procedure provided in the software package, and then 
the value thus obtained was given as an input parameter for the models.16 In the parameter estimation, 
the weights assigned to the neighbours were determined by a Bi-Square17 function, which, of course, 
gives the greater weight to an observation the closer it is to the settlement around which the regression 
is estimated. As for the methodology of the works described in the literature review, the studies 
analyzing Hungary typically did not operate with a regression methodology (Gál, 2005; Kovács, 2017; 
Vinkóczi, 2018; Farkas, 2019; Gál, 2014), but the results and correlations learned there all significantly 
helped to prepare the current analysis. Regression modelling was more typical in the case of foreign 
studies (Ansong et al., 2014; Okealaham, 2009, Hannan & Hanweck, 2008, Alamá & Tortosa-Ausina, 

15  https://www.rdocumentation.org/packages/spgwr/versions/0.6-33, downloaded: 2020.05.20.
16  The model groups were also run with other “bandwidth” values, which led to similar results and the same conclusions as in the 

case described within the study.
17  The function assigned weights to the observations according to the following equation: wij(g) = (1-(d2

ij/d
2))2, where dij is the 

distance between the observations and d is the distance outside which the observations are given 0 weights.

https://www.rdocumentation.org/packages/spgwr/versions/0.6-33
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2012, Calcagnini et al., 1999, Gorfu & Mamo, 2013), the study of a wide range of methodologies and 
the consideration of the relevant components appearing there facilitated the preparation of the present 
study and the clarification of the analytical framework.

RESULTS

For the first step of the analysis, spatial autocorrelation of bank branches is assessed. As presented in 
the methodology, it is important to determine the number of neighbours for the Moran’s I statistics. 
Accordingly, Moran’s I statistics were run for all neighbour number values   between 1 and 25, the 
results of which are shown in Figure 2. Based on the results, significant spatial autocorrelation can be 
observed in terms of the number of bank branches, with all neighbouring number values   set. Moran’s 
I statistics range from 0.261 to 0.305, which in each case differs significantly from the expected 
Moran’s I value of -0.0003. The fact that we get the same result for the spatial autocorrelation tests 
regardless of the neighbour input parameter remains valid for further tests in the analysis, henceforth 
the study presents Moran’s I statistics with 5 neighbours selected, which seems intuitive when exami-
ning settlement neighbourhood. Thus, the number of bank branches, measured at the settlement level, 
is spatially autocorrelated, showing a Moran’s I statistic of 0.2981 with 5 neighbouring sets.

Figure 2. Moran’s I test statistics for number of bank branches as a function of the selected neighbouring number 
(2020). 

Source: Own editing based on MNB data
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The next step in the analysis is to examine the correlations between the variables (dependent and all 
possible explanatory variables). The results are shown in Table 1. It can be seen that the residential 
population is highly positively correlated with the number of bank branches, 0.9 is the value of the 
correlation between the two variables, in addition the population density and the share of university 
graduates (0.51 correlations) and the share of internet subscriptions (0.35) and average income (0.31) 
correlate significantly with the number of bank branches.

Table 1. Correlation matrix of the dependent variable (bank branch number) and possible explanatory variables (2020). 
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Number of bank 
branches 1.00

Resident popula-
tion (thousand) 0.90 1.00

Net demographic 
rate 0.03 0.03 1.00

Population den-
sity 0.51 0.43 0.03 1.00

Active population 
rate -0.04 -0.03 -0.02 0.03 1.00

Share of foreign 
nationals -0.05 -0.05 -0.08 0.00 -0.05 1.00

Share of operat-
ing enterprises 0.13 0.10 0.03 0.10 -0.04 -0.07 1.00

Share of joint 
enterprises 0.28 0.29 0.12 0.27 -0.03 0.02 0.45 1.00

Share of foreign 
companies -0.02 -0.03 -0.03 0.01 0.00 0.05 -0.03 -0.08 1.00

Share of agricul-
tural enterprises -0.19 -0.18 -0.13 -0.11 -0.01 0.10 -0.13 -0.35 0.06 1.00

Share of industri-
al enterprises -0.08 -0.07 0.04 -0.05 0.13 -0.04 -0.03 0.01 -0.02 -0.34 1.00

Share of SMEs -0.07 -0.06 -0.02 -0.04 -0.03 -0.02 -0.07 -0.09 -0.04 0.06 -0.01 1.00

Share of job-
seekers -0.14 -0.13 -0.16 -0.09 0.03 0.39 -0.16 -0.17 0.00 0.30 -0.12 0.07 1.00

Share of universi-
ty graduates 0.51 0.46 0.21 0.36 -0.08 -0.14 0.30 0.49 -0.07 -0.36 -0.06 -0.07 -0.43 1.00

Average income 
(HUF million) 0.31 0.30 0.19 0.22 0.01 -0.32 0.23 0.43 -0.06 -0.41 0.09 -0.10 -0.62 0.71 1.00

Share of internet 
subscriptions 0.35 0.33 0.09 0.22 -0.03 -0.19 0.27 0.34 -0.06 -0.33 0.06 -0.06 -0.46 0.57 0.56 1.00

Functional dis-
tance -0.18 -0.19 -0.15 -0.18 0.08 0.14 -0.14 -0.45 0.07 0.36 -0.11 0.06 0.36 -0.36 -0.53 -0.38 1.00

Source: Own editing based on HCSO, TeIR and MNB. 

Note: the settlement type category variable is not included in the table.
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To avoid the bias caused by multicollinearity, we filtered the analysis from variables with high cor-
relation. Accordingly, prior to the modelling, the resident population, the net demographic rate, the 
active population rate, the share of foreign nationals, the share of operating enterprises, the share of 
foreign companies, the share of SMEs and the average income remained among the possible explana-
tory variables, which was expanded with the settlement type category variable.

Among the results of the modelling, the results of models containing all explanatory variables 
without settlement type (model 1), supplemented with settlement type (model 2) and containing only 
variables significant at the 5 per cent significance level (model 3) are presented in Table 2.

Table 2. Results of model variants explaining the number of bank branches (2020).

Variables Model 1 Model 2 Model 3
constant 10.4876** 11.2808** 5.4202***
Resident population (thousand) 0.1782*** 0.1180*** 0.1179***
Net demographic rate -0.9522* -0.5662
Active population rate -0.7014 -0.3758
Share of foreign nationals 0.2249 0.1830
Share of operating enterprises 1.0299*** 0.8068*** 0.8325***
Share of foreign companies 0.0846 0.0873
Share of SMEs -10.4959** -5.7189
Average income (HUF million) 0.2232*** 0.1371*** 0.1165***
Settlement type = village -5.6338*** -5.6715***
Settlement type = county seats/cities with county status 0.8464*** 0.8285***
Settlement type = city -4.3310*** -4.3629***
Number of observations 3,152 3,152 3,172
R2 0.8221 0.8577 0.8575

Source: Own editing based on HCSO, TeIR and MNB data 

Note: The dependent variable for each model is the number of bank branches. The coefficients of the variables are 
displayed in each cell. Indication of significance levels: p<0,01 ***, p<0,05 **, p<0,1 *

In the model without settlement type, the resident population, the share of operating enterprises, the 
share of SMEs and the average income were significant variables at 5 per cent significance level. 
Based on their coefficients, the share of SMEs has a negative, while the other three variables have a 
positive effect on the number of bank branches. Presumably, the share of SMEs correlates with the 
settlement type variable and partly shows its effect in the first model, since as soon as the settlement 
type was included in the second model, it lost its weight. The variable categories of the settlement 
type all proved to be significant, compared to the reference category of the capital district, the village 
or city settlement type in itself significantly reduces, while the county seats/cities with county status 
settlement type significantly increases the number of bank branches. The resident population, the 
share of operating enterprises and the average income all retained their significant character in this 
model variant as well. The signs of the coefficients of the variables with a significant effect correspond 
to intuition, based on the results the number of bank branches in the given settlement is closely related 
to the size of the resident population, the share of operating enterprises, the average income and the 
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settlement type. Most of these results are in line with the results of the literature, in which both the 
resident population and the average income emerged as key explanatory variables in many articles. 
The results of the modelling also show similar results to those described in Gál’s (2005) article pre-
senting the Hungarian banking system, as the variables highlighted there all proved to be significant 
in the present analysis. In the article, income conditions, the level of urbanization and the economic 
activity appear as the main driving forces in terms of the expansion of the Hungarian branch network, 
the former two variables seem to be significant influencing factors in the present research too, while 
the share of operating enterprises is largely related to economic activity, and can be seen as its proxy 
variable. The explanatory power of the models is very high, the explanatory variables account for the 
development of the number of bank branches in the range of 80–86 per cent.

Following the modelling, the existence of spatial autocorrelation was re-examined. The Moran’s 
I test was run also on the error term of the final model containing only the significant explanatory 
variables, also with neighbour number parameter set as 5. The initial Moran’s I statistic of 0.2981 
was reduced to 0.1711 as a result of controlling with explanatory variables, but the error term of the 
model still includes spatial autocorrelation. This residual spatial autocorrelation presumably captures 
the banking competition, which then is included in the model in such a way that in the new model the 
number of branches in each settlement is also explained by the average number of branches in the five 
nearest settlements, thus, the model is supplemented by the average number of bank branches in the 
five neighbouring settlements. The results of the supplemented models are shown in Table 3.

Table 3. Results of model variants explaining the number of bank branches based on models supplemented with a 
variable on the number of neighbouring branches (2020).

Variables Model 1 Model 2 Model 3
constant 11.2200** 10.5273** 4.4576***
Resident population (thousand) 0.1732*** 0.1177*** 0.1176***
Net demographic rate -1.0879* -0.7481
Active population rate -0.7851* -0.4204
Share of foreign nationals 0.1502 0.1647
Share of operating enterprises 0.9312*** 0.7680*** 0.7970***
Share of foreign companies 0.0840 0.1058
Share of SMEs -11.0817** -5.9326
Average income (HUF million) 0.1626*** 0.1015*** 0.0807**
Settlement type = village -4.6037*** -4.6728***
Settlement type = county seats/cities with county sta-
tus 1.9331*** 1.8858***

Settlement type = city -3.3191*** -3.3817***
Number of neighbouring bank branches 0.1006*** 0.0868*** 0.0845***
Number of observations 3,152 3,152 3,172
R2 0.8253 0.8590 0.8587

Source: Own editing based on HCSO, TeIR and MNB data 

Note: The dependent variable for each model is the number of bank branches. The coefficients of the variables are 
displayed in each cell. Indication of significance levels: p<0,01 ***, p<0,05 **, p<0,1 *
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The variables which were significant up to this point remained significant in the supplemented models 
as well, and the number of neighbouring bank branches variable included in the models due to the 
spatial autocorrelation also proved to be significant. This result shows that the decision on bank 
branches can be significantly influenced by the number of bank branches in the vicinity of the given 
settlement, behind which the dynamics of banking competition may lie. The more bank branches 
(and banks) are present in a settlement, the more likely a bank is to establish a bank branch at that 
location. A further explanation for the spatial autocorrelation and the significant effect of the number 
of neighbouring branches can be that banks presumably are more likely to set up a branch either in 
locations they already know better due to their own experiences, or in locations whose profitability 
they have better confidence in due to other banks’ operating branches in the area.

As the next step, the geographically weighted regressions were run and analysed. In the case of 
regressions weighted by geographical distance, the regression runs with each settlement in focus, so 
we get a band for the effect of each explanatory variable. Table 4 shows the results of four models: 1) 
Full model, without the number of neighbouring bank branches variable; 2) Model with only signifi-
cant variables, without the number of neighbouring bank branches variable; 3) Full model, including 
the number of neighbouring bank branches variable and 4) Model with only significant variables, 
including the number of neighbouring bank branches variable.

Table 4. Results of the geographically weighted regression (2020).

Variables Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
constant 10.24 – 12.99(100) 4.78 – 5.77(100) 9.43 – 12.3(99) 3.75 – 4.80(100)

Resident population (thousand) 0.11 – 0.13(100) 0.11 – 0.13(100) 0.11 – 0.13(100) 0.11 – 0.13(100)

Net demographic rate (-0.77) – (-0.41) (0) (-0.99) – (-0.63) (0)

Active population rate (-0.50) – (-0.31) (0) (-0.55) – (-0.34) (0)

Share of foreign nationals 0.09 – 0.23(0) 0.09 – 0.22(0)

Share of operating enterprises 0.78 – 1.00(100) 0.81 – 1.05(100) 0.73 – 0.95(100) 0.76 – 1.00(100)

Share of foreign companies 0.08 – 0.19(0) 0.10 – 0.19(0)

Share of SMEs (-7.19) – (-5.33) (0) (-7.50) – (-5.54) (0)

Average income (HUF million) 0.10 – 0.20(100) 0.07 – 0.19(100) 0.06 – 0.15(86) 0.03 – 0.14(52)

Settlement type = village
(-6.07) – (-4.96) 

(100)
(-6.12) – (-4.97) 

(100)
(-5.00) – (-3.89) 

(100)
(-5.11) – (-3.90) 

(100)

Settlement type = county seats/
cities with county status 0.43 – 1.28(92) 0.41 – 1.27(91) 1.54 – 2.45(100) 1.47 – 2.43(100)

Settlement type = city
(-4.86) – (-3.62) 

(100)
(-4.90) – (-3.62) 

(100)
(-3.80) – (-2.56) 

(100)
(-3.91) – (-2.57) 

(100)

Number of neighbouring bank 
branches 0.09 – 0.10(100) 0.09 – 0.10(100)

Number of observations 3,152 3,172 3,152 3,172
R2 0.849 – 0.859 0.848 – 0.859 0.851 – 0.860 0.850 – 0.860

Source: Own editing based on HCSO, TeIR and MNB data

Note: The dependent variable for each model is the number of bank branches. The bands formed from the 
coefficient values obtained for the variables in the regressions are shown in the cells. The value in the superscript 
shows that for what percentage of the settlements chosen as central (i.e., for what percentage of the regressions) 

were the given variable significant at the 5 percent significance level.
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Based on the results of the geographically weighted regressions, the relations observed between the 
number of bank branches and the individual explanatory variables are stable from a spatial point of view. 
None of the non-significant variables in the basic models were significant at the 5 per cent significance 
level in any of the settlement-centred regressions run, in any of the models. Regarding significant vari-
ables in the basic models, the resident population, the share of operating enterprises, the categories of 
village and city of the settlement type variable and the number of neighbouring bank branches (if inclu-
ded in the model) remained significant in all the settlement-centred regressions run in all of the models. 
In addition, of course, the coefficient bands of these variables obtained in the geographically weighted 
regressions have the same sign as the related coefficients obtained in the basic models, and these bands 
also includes those coefficients. In two cases, the significance is not clear for all settlement-centred 
regressions, these are the average income variable and the category of county seats/cities with county 
status of the settlement type variable. In the case of the latter, the picture is clear in the case of the final 
models containing the number of neighbouring bank branches variable, the category is significant in 
the regressions run for each settlement. The average income is more scattered, while in the case of the 
first model it is significant in 100 percent of the settlement regressions, in the fourth model it can only 
be considered significant in 52 percent of the settlement regressions. The spatial distribution of the 
significance of the effect is shown in Figure 3, which shows the results of the fourth model, which is the 
most scattering in terms of the effect. The east-west division is re-emerging, the effect of the average 
income is becoming more and more significant from west to east. While for the majority of the western 
settlements it does not seem to be a significant explanatory variable, the average income is a significant 
explanatory variable in the whole eastern part of the country. The heterogeneity seen in the effect may 
be related to the fact mentioned in the presentation of the databases that the western part of the country 
is proportionally less covered by bank branches than the eastern part.

Figure 3. East-west division of average income in terms of the significance of the variable in the fourth model (2020). 

Source: Own editing based on HCSO, TeIR and MNB data
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Overall, the results can be considered robust from a spatial aspect, i.e. in terms of which settlement’s 
point of view the regression runs from. The observed relationships between the number of bank 
branches and the various explanatory variables and their significance can be considered stable, only 
in terms of the significance of the average income variable there is some territorial heterogeneity in 
the fourth model.

CONCLUSIONS

The aim of the study was to examine which factors influence the location of bank branches in 
Hungary and to which characteristics the settlements with favourable bank branch coverage can 
attribute their position. Direct bank branch profitability data were not available, nor do they exist in 
the case of settlements without bank branches, so, in accordance with the literature, the characteristics 
describing the market potential were considered for the approximation of the decision variables of the 
banks. During the analysis, the spatial distribution of the number of bank branches was examined in 
the dimensions of several socio-economic variables. The analysis showed that the location of bank 
branches is positively spatially autocorrelated, i.e. clustered, so an additional, average number of 
neighbouring bank branches variable was included in the analysis, which can also be interpreted as 
a proxy variable for banking market competition. Based on the results of the research, the resident 
population, the share of operating enterprises per capita, the average income in the settlement, and 
the number of neighbouring bank branches all proved to be significant factors that may encourage 
decision-makers of banks to establish a bank branch. In addition, settlement type also seems to be 
an important factor in banks’ decision-making, as compared to the districts of the capital, villages 
and cities have a decreasing, while county seats or cities with county status have an increasing effect 
on the number of bank branches, which can also be related to infrastructural and other differences 
between settlement types. The results obtained are strongly in line with the literature, as resident 
population, settlement type, economic activity, and income conditions all proved to be important 
influencing factors in the relevant articles. The results proved to be robust spatially, the results of the 
geographically weighted regression models were largely the same as the results of the basic modelling 
and confirmed them. In connection with the research, analysing the development of the number or 
existence of bank branches over time, with special regards to the trends in bank closure observed in 
recent years; examining the effects of the strengthening of internet banking on bank branches; and 
understanding the implications of the location of bank branches on the financial inclusiveness may 
provide further directions for future research.
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From karsts to environmental management. 

Conversation with István Fodor

ABSZTRAKT

Fodor István 1938-ban született Szegeden. 1961-ben Debrecenben szerzett történelem–földrajz szakos 
tanári diplomát. 1966-tól az MTA Dunántúli Tudományos Intézetének a munkatársa, amely időszak 
meghatározó jelentőségű volt szakmai életútjában. A barlangi mikroklíma-kutatási eredményeit 
összegző értekezésével 1976-ban a földrajztudomány kandidátusa lett. Kutatásait a környezetvéde-
lem területén folytatta; a környezetvédelem és regionalitás témában 2002-ben az MTA doktora lett. 
Az oktatómunka pályája egészét végigkíséri: eleinte a Pécsi Tanárképző Főiskolán, az egyetemmé 
szerveződés után a Janus Pannonius Tudományegyetem TTK Környezetföldrajzi és Meteorológiai 
Tanszékének docenseként, majd vezetőjeként tanított. 1996-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 
Elnöke volt a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatnak, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságá-
nak több bizottságát is vezette. A Nemzetközi Szpeleológiai Unió elnökségi, továbbá a Nemzetközi 
Szpeleoterápiai Szakbizottság vezetőségi tagja volt. 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztjét is átvehette. Az itt olvasható, félig strukturált interjú 2021 októberében, otthonában 
készült. Az írás célja, hogy megismertesse a professzor szakmai életútjának legfontosabb állomásait, 
a földrajztudományhoz fűződő személyes viszonyát, illetve az ezek mögött meghúzódó, pályafutását 
alakító tényezőket. 
Kulcsszavak: természetföldrajz, környezetvédelem, barlangkutatás, szpeleoterápia

ABSTRACT

István Fodor was born in Szeged in 1938, graduated from the University of Debrecen in 1961 with 
a degree in History and Geography. Since 1966 he has been a staff member of the Transdanubian 
Institute of Science of the Hungarian Academy of Sciences (HAS). The Institute had a decisive 
importance in his professional career. He became a Candidate of Geography in 1976 and a Doctor of 
the HAS in 2002. He was involved in higher education for most of his career. He was the Associate 
Professor and then Head of the Department of Environmental Geography and Meteorology at the Fac-
ulty of Sciences at Janus Pannonius University. In 1996, he was appointed a university professor. He 
was President of the Hungarian Karst and Cave Research Society, headed several committees of the 
Academic Committee of the HAS in Pécs. He was a member of the Board of the International Union 
of Speleology, just like the Board of the International Speleoterapic Committee. This semi-structured 
interview was conducted at his home in October 2021. The aim of the article is to present the most 
important stages of the professor’s career, his personal relationship with geography and the factors 
that shaped his professional development. 
Keywords: physical geography, environmental protection, cave exploration, speleotherapy
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BEVEZETÉS

A Modern Geográfia első éveiben jelentek meg beszélgetések a hazai földrajztudomány több jelentős 
professzorával, mint Kőszegfalvi György, Enyedi György, Marosi Sándor, Somogyi Sándor, Pécsi 
Márton és Jakucs László professzor urakkal (Szebényi & Szabó, 2008; Baranyai & Lampért, 2007; 
Lampért & Radvánszky, 2007a; Lampért & Radvánszky, 2007b; Bugya & Ritz, 2007; Bugya & Ritz, 
2006). Ez a sorozat indult újra az Erdősi Ferenc professzorral készített interjú révén (Herczeg et al., 
2021). Az alábbiakban a sorozat következő részeként Fodor István professzorral folytatott beszélgetés 
tapasztalatait adjuk közre. 

Fodor István 1938-ban született Szeged–Átokházán (Szeged külterülete). Gimnáziumi tanul-
mányait Kunszentmiklóson végezte. 1961-ben szerzett történelem–földrajz szakos tanári diplomát 
a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Innen Komlóra vezetett az útja, ahol rövid ideig 
középiskolai tanárként dolgozott. 1966-tól a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos 
Intézetének a munkatársa. Az intézet (amelyet 1984-től a Regionális Kutatások Központjává szer-
veztek át) meghatározó jelentőségű volt szakmai életútjában. 1969-ben „A Baradla és az Abaligeti 
barlangok mikroklímája” tárgyú disszertációjával (Fodor, 1968) szerzi meg az egyetemi doktori 
címét. „A barlangok főbb típusainak mikroklímája” című értekezésével (Fodor, 1975) a földrajztu-
domány kandidátusa, majd 2002-ben az MTA doktora lett. Értekezésének eredményeiből könyv is 
készült „Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon” címmel (Fodor, 2001). A felsőoktatási 
tevékenység pályájának szinte egészét végigkísérte. Eleinte a Pécsi Tanárképző Főiskolán, majd az 
egyetemmé szerveződés után a Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Karának 
Környezetföldrajzi és Meteorológiai tanszékének docenseként, később vezetőjeként oktatott. 1980 
és 1990 között elnöke volt a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatnak, és az MTA Pécsi Aka-
démiai Bizottságának több bizottságát is vezette. 1986 és 1993 között a Nemzetközi Szpeleológiai 
Unió (UNESCO) elnökségi, illetve 1966-tól 2000-ig a Nemzetközi Szpeleoterápiai Szakbizottság 
vezetőségi tagja. 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét is átvehette. 

MÓDSZEREK

Az interjút a két szerző rögzítette 2021. október 13-án. A beszélgetés helyszíne a professzor pécsi 
otthona volt. Az interjú félig strukturált vázlat alapján folyt, amely egyfelől az életút szocializációs 
hátterét (például a gyermekkor, a családi háttér, a lakókörnyezet hatását, az iskolák és a tanárok, 
valamint a társadalmi-politikai viszonyok szerepe), másfelől a szakmai szocializáció intézményi, 
tudománytörténeti körülményeit érintette. A kérdések másik köre a szakmai életút állomásaira, mér-
földköveire kérdezett rá. Az interjúvázlat kitekintéssel zárul, a geográfia legfontosabb feladataira, 
kihívásaira fókuszál. Végül arra kértük meg a professzort, hogy röviden fogalmazzon meg javaslato-
kat, tanácsokat a fiatal geográfus nemzedékek számára. 
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EREDMÉNYEK

Professzor Úr, arra szeretnénk kérni Önt, hogy röviden mutassa be gyermekkorát, szociális 
hátterét! 

1938. július 29-én születtem, és bár mindenhol Szeged van feltüntetve a születésem helyszínéül, 
valójában Szeged-Átokháza a helyes megjelölés. Ez Szegedtől 42 kilométerre a kiskunsági homokhát-
ságon fekszik. Az 1800-as években épült átokházi tanyán apai nagyszüleim éltek. Családi történeteink 
szerint még Rózsa Sándor is gyakori vendég volt elődeimnél. Átokháza Szabadkához sokkal közelebb 
van, mint Szegedhez, attól körülbelül 20 km-re fekszik. Anyai dédszüleim Szabadkán éltek, míg 
nagyszüleim Öttömös közelében tanyán gazdálkodtak. A trianoni döntés után átrajzolt határok csa-
ládi birtokunkat már a későbbi Jugoszláviához csatolták. 1942 után a szabadkai tanyát és a földeket 
visszakapta a család, és odaköltöztünk. 1945-ben az elsők között telepítettek ki bennünket. Ekkor apai 
nagyszüleinkhez mentünk Szeged-Átokházára, ami után nehéz időszak következett. Hatévesen egy 
tanyasi osztatlan Klebelsberg-iskolában kezdtem meg tanulmányaimat. Az épületet ma is Petróczi-is-
kolának nevezik. Óriási területről érkeztek gyerekek, a kiskunhalasi külterületektől egészen Szabadka 
határáig. Mint mondtam, ez egy tanyasi iskola volt, ami azt jelentette, hogy egy tanítónő tanította 
mind a nyolc osztályt. Délelőtt a kisebb korosztállyal, délután pedig a nagyobbakkal foglalkozott. Az 
édesanyám nem tudott mást tenni, muszáj volt már április elején beíratnia engem az iskolába. Május 
végére megtanultam az első osztályos anyagot, hetes minősítéssel, ami akkor kitűnőnek számított. Ez 
komoly kihívásokat is jelentett a helyi tanítónőnek, megyei engedélyhez kellett folyamodnia, hogy 
a következő év félévében már a második osztályba kerülhessek. A tanulói autonómiára törekvés 
ma fontos pedagógiai elem, ez akkor nem választás kérdése volt. Tanulmányaimban nagyon önálló 
maradtam később is. 

Kérjük, mondja el, milyen tényezők határozták meg a földrajzhoz való korai kötődését!

A földrajzot gyakorlatilag attól fogva megszerettem, amint kiderült számomra, hogy van ilyen tan-
tárgy. Mindig nagyon közel állt hozzám a természet, akárcsak a történelem, amit a hittanórákon 
szerettem meg. Egy öreg esperes járt ki Kelebiáról, és az ókori történelemről, illetve a keresztény–
zsidó kultúrkörről tartott órái lenyűgöztek. Felkeltették bennem az érdeklődést a történelem iránt. 
Középiskolás éveimet a kunszentmiklósi gimnáziumban töltöttem, amely egy több mint háromszáz 
éves iskola. Már ez a miliő is mélyen megérintett. Szerencsére nagyon jó földrajzoktatásban volt 
részem, mivel a debreceni egyetemről érkezett fiatal tanárok magukkal hozták a kálvinista Róma 
szellemét, és földrajz-, valamint történelemóráikat átjárta a haza iránti szeretet, amely meghatározó 
volt. Ezen impressziók hatására, érettségihez eljutva egyértelmű volt számomra, hogy csak a földrajz 
és a történelem jöhet szóba, semmi más. Ilyen párosítás azonban 1956 tavaszán, az egyetemi szakok 
meghirdetése idején, csak Debrecenben volt. Közelebb lett volna Szeged vagy Budapest is (Kunszent-
miklóshoz), ahova az akkori munkásvonatok nagyon gyakran jártak, ráadásul ott az ELTE hirdetett 
földrajz és történelem szakot is, de ezeket nem lehetett összekapcsolni. 
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Voltak a szemléletét alapvetően formáló oktatók egyetemi évei során? Az egyetem végéhez érve 
miért választotta a földrajzot a történelem helyett?

Professzoraink nagyon markáns, karakteres és kifejezetten jó pedagógusok voltak. Nemcsak a 
tudományban volt mély és alapos jártasságuk, hanem kiváló pedagógiai érzékkel és készségekkel 
rendelkeztek. Bár meglehetősen távolságtartók voltak, amit a hallgatóiktól is elvártak természetesen, 
mégis az évek folyamán nagyon mély emberi kapcsolatok alakulhattak ki a professzorok és a hall-
gatóik között. Jó szívvel emlékszem vissza például az egyik terepgyakorlatra, amit Kádár professzor 
vezetett az NDK-ba. Ez volt az első külföldi utunk, hiszen a zárt határok miatt korábban nem tudtunk 
utazni. A professzor korábban a berlini Humboldt Egyetemen tanított, később Teleki Pál minisz-
terelnök tanársegédje volt, akit a német határon még Kádár Jánossal is összekevertek. Tanítottak 
még Borsy Zoltán, Pinczés Zoltán, Papp Antal, Láng Sándor (ELTE) professzorok. De nagy hatással 
volt pályámra Jakucs László professzor a karsztkutatás meghatározó egyénisége is. A meteorológia 
területén sokat tanultam Berényi Dénes, Béll Béla, Kéri Menyhért, Zách Alfréd professzoroktól. A 
történelmet is rendkívül jó professzorok oktatták. Én főleg a magyar történelem korai szakaszát tanító 
Szabó István óráit, továbbá Rácz István és Irinyi Károly előadásait kedveltem a leginkább. 

A földrajztudományban az első évem után vettem azt észre, hogy milyen fontos szerepet játsza-
nak az egzakt méréseken alapuló természettudományos megfigyelések. Ezáltal erős kapaszkodókat 
biztosítanak, ami a tudományos vitákban rendkívül fontos. Ehhez jó területnek ígérkezett a mik-
roklímakutatás, annak a barlangklimatológiára történő szűkítése. Úgy döntöttem, ebbe az irányba 
folytatom tanulmányaimat. Míg a szabad légkör fizikai tulajdonságai rendkívül gyorsan és jelentősen 
megváltozhatnak, addig a barlangokban ezek a változások lelassulnak. Ezáltal lehetővé teszik a méré-
sek akár ötvenszer, százszor történő megismétlését, akár egy fizikai laboratóriumban. 

A konkrét kutatási téma megtalálása hosszabb időt vett igénybe, végül a szakdolgozatomat, melyet 
a Baradla-barlang mikroklímájáról írtam, kitüntetéssel védtem meg. Ekkoriban került előtérbe a 
barlangok légúti megbetegedésekre gyakorolt gyógyhatása, méghozzá a németországi Klutter-bar-
langokban megfigyelt esetek kapcsán. Ott ugyanis a II. világháború során a légitámadások alatt 
az emberek a barlangokban kerestek óvóhelyet. A betegek nehezen változtattak helyet, gyakran a 
barlangban hosszú időt töltve. Így fény derült a barlangok asztmás betegségekre gyakorolt kedvező 
hatására. Ez azért is fontos volt, mert a civil lakosság körében korábban növekedtek a súlyos eset-
számok, hiszen a gyógyszerek a katonasághoz kerültek. Így viszont a barlangban töltött idő során a 
betegek tünetmentessé váltak. A problémakört fizikusok, orvosok, kémikusok is elkezdték vizsgálni, 
amely kiemelt kutatási területté nőtte ki magát a diplomamunkám készítése környékén. 

A szakdolgozatban kezdett kutatásokat módszeresen tovább folytattam. Az 5–10 percenként 
ismételt méréseim, amelyek akár huszonnégy órán keresztül is tartottak, fantasztikus eredményeket 
hoztak. Ennek a kutatásnak egy részét foglalta össze a „A barlangok éghajlati és bioklimatológiai 
sajátosságai” című monográfiám (Fodor, 1981), amely aztán 1981-ben szakirodalmi nívódíjat is kapott. 
A szpeleoterápia (barlangterápia) alkalmazása Európában és a világon is csak később kezdett igazán 
elterjedni, azonban napjainkban már sokak által ismert és használt természetes gyógymód. 
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Kérjük, ismertesse tudományos életútjának legfontosabb állomásait, intézményeit és kutatási 
területeit! 

Másodéves egyetemista koromtól kezdve a meteorológiai intézet demonstrátora voltam, tehát a 
tanszéki munkában is részt vettem. A terepi kutatómunkába is bekapcsolódhattam. Például a Hor-
tobágyon végeztünk kutatásokat a debreceni és a lipcsei egyetem Meteorológiai Intézetének közös 
programja részeként. Ott nemcsak a meteorológiai állomás óránkénti leolvasása jelentett kihívást, 
hanem a júliusi kánikula és az éjszakai hideg mellett még az ott legelő birkanyájakkal is meg kellett 
küzdeni. 

A karsztkutatás volt szakmai életutam első nagy tudományos területe. Akkoriban még nem pon-
tosan értettem, hogy ha az ilyen vizsgálatokat nagy tudományos elismeréssel fogadják, például a 
meteorológia tudományán belül is, akkor miért foglalkoznak vele mégis ilyen kevesen. Később rájöt-
tem, hogy talán azért (is), mert ez egy nehéz és sokszor fizikailag is megterhelő munka. Számomra 
is sok nehézséget jelentett, amely elsősorban a tériszonyomból fakadt. Döbbenetes volt, hogy egyszer 
csak a Baradla-barlang Retek-ágában 40 méter magasan azt vettem észre, hogy megfeledkeztem erről 
a félelmemről. 

Ez a munka lelkileg is mély élményeket adott. Először még nem a romantika vagy a felfedezés 
vágya miatt mentem barlangba, hanem egy terepgyakorlat okán, amelynek során térképeket kellett 
készítenünk. Meghatározó élmény volt az Alföldről először eljutni az Aggteleki-barlangba, ahol 
azonnal eldöntöttem, hogy oda vissza kell mennem. A második terepgyakorlatomat már egyedül 
végeztem, amelynek során a diplomamunkám elkészítéséhez tudatosan választottam barlangot. 
Miközben egyedül voltam a Baradla-barlangban, lenyűgöztek a rendkívül gazdag színárnyalatok, 
rácsodálkoztam a teremtett világra, és a természet ilyen gyönyörű, törvényszerű rendezettségére. 
Az élmény, hogy mindezt a csodát nap mint nap, nyolc–tíz–húsz órán keresztül megtapasztaltam, 
elképesztően fanatizálta az embert. Pedig a feladat egyáltalán nem volt könnyű. A terepgyakorlat 
végeztével a szegedi egyetem későbbi professzora, Jakucs László meghívott a kutatócsoportjába, ahol 
reggel hat órától délután kettőig dolgoztunk, aztán ebéd után a saját diplomamunkámhoz gyűjtöttem 
az anyagot, sokszor éjfélig. Tulajdonképpen új barlangrészeket tártunk fel, ami nagyon vonzott, 
ráadásul a barlangkutató társaság is kiváló volt. 

Az egyetemen megbecsülték a munkámat: Berényi professzor, az akkori dékán meghívott a Mete-
orológiai Tanszékre. Miután kézhez kaptam a diplomámat, nem szerettem volna tanítani, hanem én 
is az egyetemen akartam maradni és kutatni. Mindezt megakadályozta, hogy 1961-ben volt a magyar 
felsőoktatás történetének első jelentős leépítési hulláma. Ezért nem vehettek fel. Jakucs László 
fogadott volna, és előkészített számomra egy kutatóintézetet, amelyet a barlangi utazások miatt az 
IBUSZ utazási iroda finanszírozott volna. Ekkor már csak az oktatási minisztérium hozzájárulását 
vártuk ahhoz, hogy teljes munkaidőben folytathassam a kutatásaimat. Sajnos nem engedélyezték, így 
el kellett mennem tanárnak. Olyan helyre szerettem volna kerülni, ahol sort keríthetek a kutatásaim 
folytatására is. Ekkor azonban még nem merült fel bennem, hogy Pécsre jövök. Komlóra kerültem, 
aminek az egyik „pozitívuma” az volt, hogy személyesen találkoztam Jurij Gagarinnal. Vasárnapon-
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ként kijártam Abaligetre, ami a közlekedés miatt nehéz volt, de ebből a kutatásból született végül a 
doktori disszertációm is.

1966-ban kerültem a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetébe. Ekkor 
még Szabó Pál Zoltán volt az igazgató, aki karszthidrológiát kutatott. Vele beszéltem meg, hogy 
szeretnék az intézetben barlangklíma kutatást végezni. Nagyon örült, mert korábban karsztgeomor-
fológiával is foglalkozott. Így kapcsolódtam be a Dunántúli Tudományos Intézet munkájába. Ekkor 
írtam meg a korábban gyűjtögetett adatokból doktori disszertációmat is. Ezzel párhuzamosan a Pécsi 
Tanárképző Főiskola (a későbbi Janus Pannonius Tudományegyetem) oktatója is lettem. 

Az intézet vezetésében később változások történtek. Babits Andrást Bihari Ottó professzor úr 
váltotta, aki úgy vélte, hogy ez az intézet „privát docensek gyülekezőhelye”. Kiváló kollégáim voltak, 
pusztán csak néhányakat említve: Ruzsás Lajos, Lovász György, Andrásfalvy Bertalan, T. Mérey 
Klára, Szita László és Simor Ferenc. Alapvetően azonban mindenki a saját érdeklődési körének 
megfelelő területet kutatta. Bihari Ottó elképzelése szerint ezeket a kutatásokat fel kell fűzni egy tudo-
mányterületre, ilyen lehet például a területfejlesztés, amelyben a környezettudománynak és konkrétan 
a városfejlődésnek, agglomerációkutatásnak is adott a maga helye. Akkor új feladatot kaptam: a hazai 
környezettudomány bizonyos területeinek nemzetközi programhoz koordinálását a KGST keretében. 
Ezek a kutatási eredmények tették lehetővé, hogy az Intézet nemzetközi szintű interdiszciplináris 
kutatásokba kapcsolódjon be. A környezetvédelem földrajzi, közgazdasági, környezetgazdasági, jogi 
és pedagógiai kérdéseit koordináltam nemzetközi szinten. Kutattam például a környezeti ártalmak 
egészségügyi hatásainak közgazdasági szempontjait (Fodor, 1991), vagy a dél-dunántúli régió kör-
nyezeti állapota és a gazdaságfejlesztési stratégia kapcsolatait (Fodor, 1994). Ezek az új feladatok 
azonban időm nagy részét lekötötték, így teljesen fel kellett adnom a karsztkutatást. 

Ami a tudományos közéleti tevékenységemet illeti, pusztán csak a legfontosabbakat emelem ki 
most. Először a barlangklíma bizottság elnöke, majd az 1980-as évektől a Magyar Barlangkutató 
Társulat elnöke és a nemzetközi unió főtitkár-helyettese lettem. Így érkezett Magyarországra a X. 
Nemzetközi Szpeleológiai Világkongresszus 1989-ben. Három világkongresszuson vettem részt. 
1986-ban Barcelonában, 1989-ben Budapesten, valamint 1993-ban Pekingben. Magyarország több-
ször próbálta a világkongresszus jogát megszerezni. Előttem például Láng Sándor professzor, de 
neki még nem sikerült. Végül a sikert valószínűleg az alapos előkészületek segítették, és én is sokat 
dolgoztam, hogy a különböző országok tudományos társaságait meg tudjuk nyerni. Ez a szakmai 
csúcsot jelentette számomra. 

Budapesten döntöttek arról, hogy Pekingben lesz a következő világkongresszus, amelyen szintén 
részt vettem a nemzetközi unió vezetésében. Ekkor már az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságban a 
Környezettudományi Szakbizottság elnöke voltam, emellett az intézetben és az egyetemen, a Föld-
rajzi Intézetben is én vezettem a környezetvédelmi kutatásokat. 

Kérjük, szóljon röviden a felsőoktatásban eltöltött éveiről is! Mit oktatott, milyen nehézségekkel 
kellett szembenéznie, és milyen volt a viszonya a hallgatókkal?

A komlói egy év nagyon közel hozott a pedagóguspályához, és alapot adott a későbbi oktatói 
tevékenységemhez. Azt gondolom, hogy oktatóként a három legfontosabb elv a következő: legyen 
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naprakész a szakmájában, tisztelje és szeresse a diákot, valamint találja meg azokat a olykor rejtett 
ismereteket, amelyek a tudomány szépségével – és ha lehet, romantikájával – hozhatók összefüg-
gésbe és kemény bizonyítóerővel tegye elfogadhatóvá és befogadhatóvá a tárgyat. Az egyetemen 
elsősorban környezetvédelmet oktattam, ezen belül több tárgyat, továbbá kidolgoztam az éghajlattan 
című tantárgy oktatási struktúráját. A környezettudomány földrajzi alapjainak akkor még nem volt 
tradicionális múltja, kiforrott oktatási programja. Ezek kidolgozásában is részt vettem (Fodor, 1990). 
Így nyílt lehetőségem arra is, hogy a hallgatókkal az aktuális tudományos kutatások infrastruktúráját, 
módszereit és a legfrissebb eredményeket megismertethessem. 

Az egyetemen úgy éreztem, nagyon jó kollegiális kapcsolataim alakultak ki, ez nem változott 
nyugdíjba vonulásomig. Ami a hallgatókat illeti, akiben a tudomány iránti érdeklődés csíráit láttam, 
nagyon megbecsültem, mert a magam példáján úgy láttam, szép sikerek várnak rájuk. Gálosi-Kovács 
Bernadett és Ronczyk Levente szeretett tanítványaim közé tartoztak, akik később szintén az egyete-
men helyezkedtek el.

Mit gondol, melyek a hazai földrajztudomány legfontosabb kihívásai és feladatai? 

Ez egy nagyon nehéz kérdés. Úgy látom, hogy a földrajznak komoly feladatai vannak az oktatásban 
és kutatásban egyaránt, mert a földrajzi ismeretek sok helyen fontos szerepet kell, hogy betöltsenek. 
Például az egyik legnagyobb bánatom, amikor országos vagy nemzetközi szinten is jelentős személyi-
ségek a klímaváltozásról beszélnek hiányos vagy tudományos kontextust nélkülöző alapismeretekkel. 
Rendkívül összetett kérdések merülnek fel a témakör tanulmányozása kapcsán, amelyek azonban 
nem csak a földrajz kérdései, hiszen a fizikai, kémiai és a humán tényezők vizsgálatával az érin-
tett tudományágak együttműködésére, multidiszciplinaritásra van szükség. A kooperációt azonban 
megnehezíti, hogy minden tudományág igyekszik a maga fontosságát előtérbe helyezni, így könnyen 
eltűnik a lényeg. 

Végezetül arról szeretnénk megkérdezni a Professzor Urat, hogy mit ajánlana a fiatal geográfus 
nemzedékek figyelmébe. Van esetleg valamilyen jótanácsa? 

Ahhoz, hogy a földrajzi kihívásokra választ tudjanak adni, először a vizsgálati kérdéseket kell jól meg-
fogalmazni. Az eredményes munkához nélkülözhetetlen az aprólékos munka, a terep sajátosságainak 
megismerése és akár longitudinális vizsgálata. Ehhez kapcsolódik a naprakész szakirodalmi tudás, 
hogy a lokálist a globális részeként tudjuk értelmezni, és megtaláljuk a kérdéseinkre a választ. Persze, 
ha valaki elkötelezett is a geográfia iránt, akkor sem biztos, hogy fiatal kutatóként hamar meg tudja 
adni ezekre a kérdésekre a válaszokat. Talán a legfontosabb megtalálni a földrajzban a tudományág 
belső szépségeit, annak sokoldalúságát és a kutatás izgalmát. Van még valami, ami elengedhetetlen: 
mégpedig megtartani az optimizmust, hogy bármennyire aprónak tűnnek az eredmények adott pilla-
natban, azok majd szépen belesimulnak a nagy rendszerekbe. 
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KÖVETKEZTETÉSEK

Fodor István professzor úr életútja rendkívül gazdag és eredményes. A szegedi tanyavilágból indult, 
a debreceni egyetemen szerzett történelem–földrajz szakos tanári diplomát, majd az MTA Dunántúli 
Tudományos Intézetében és a Pécsi Tudományegyetemen dolgozott. A földrajzhoz természetszeretete, 
a barlangok csodálata és a tudományos mérések objektivitása vonzotta. Munkafegyelme, teherbírása, 
megbízhatósága miatt korán megmutatkozott, hogy a kutatói életpályát választja. Vizsgálati területei 
két fókusz köré csoportosulnak: ezek a karsztkutatás és a környezetvédelem. A karsztkutatáson 
belül a barlangok mikrobiológiája, mikroklímája és a szpeleoterápia került a középpontba. Ehhez 
kapcsolódik szakmai életútjának egyik legnagyobb sikere is: a Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat elnökeként és a Nemzetközi Szpeleológiai Unió elnökségi tagjaként áldozatos munkáját 
követően sikerült Budapestre hoznia a X. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszust. A környezetvé-
delmet rendkívül komplex módon szemlélte, annak oktatásától kezdve egészen a közgazdasági, jogi 
problémák tárgyalásáig jelentek meg tanulmányai. Pályája során fontos szerepet kap a felsőoktatás, 
ahol komoly előadói képességeinek, imponáló tudásának és következetes oktatói munkájának hála 
rendkívül népszerű volt. Ennek bizonyítékát adják többek között életének kerek évfordulóira készült, 
eredményeit méltató írások (Wilhelm, 2008; Tóth, 1999; Lénárd & Pálné, 2018). Úgy látja, hogy 
a globális klímaváltozás komoly kihívásokat intéz a földrajztudomány felé is, amely területnek az 
eredményesség érdekében meg kell találnia az együttműködést más természet- és társadalomtudo-
mányokkal. Mindezeken túl fontosnak tartja a földrajzi ismeretek minél szélesebb körű terjesztését. 
A következő geográfus nemzedékek számára kiemelten fontosnak tartja az elhivatott, a tudomány 
szépségére és izgalmaira rátaláló, optimizmussal is felvértezett attitűd elsajátítását.
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A földrajztanárok által alkalmazott módszerek 
egy online vizsgálat tükrében

Methods used by Geography teachers in the light of 
an online study

ABSZTRAKT

Dinamikusan fejlődő, globalizálódó világunkban az oktatásnak is lépést kell tartani a változással. A 
fejlődés hatására társadalmi és kognitív változások indultak el, melyek a pedagógusokat módszertani 
megújulásra ösztönzik. Fontos áttekintenünk a földrajztanárok módszertani kultúráját, illetve az 
azokat befolyásoló faktorokat. A földrajzot tanító kollégák módszertani eszközeinek feltérképezésére 
vállalkozó jelen kutatásunk során online kérdőívet alkalmaztunk, mert célunk volt minél több 
településhierarchiai szinten és iskolatípusban megkérdezni a pedagógusokat, országos kiterjedést 
elérni. A kérdőívek elemzésével felrajzolható egy általános kép a földrajzoktatás napi gyakorlatáról, 
az alkalmazott módszerekről és eszközökről. Az eredmények felhasználásával a jelenlegi problémák 
orvoslása is elkezdődhet, melyre a tanárképzés átalakítása nyújthat megoldást.
Kulcsszavak: földrajz, módszerek, módszertani kultúravizsgálat

ABSTRACT

In our dynamically evolving globalised world the educational system must keep up with the changing 
demands. Due to this development, social and cognitive changes have started, which motivates edu-
cators to undertake methodological renewal. It is important to review the methodological culture of 
Geography teachers as well as the factors that influence them. During our present research, we used 
an online questionnaire to map the methodological tools of colleagues teaching Geography, since 
our aim was to interview teachers at as many levels of the settlement hierarchy and school types as 
possible to ensure a countrywide territorial coverage. Through analysing the responses given in the 
questionnaire, it is possible to draw a general picture of the methods and tools used in everyday Geog-
raphy education. Furthermore, the results can be used in finding solutions for the current problems, 
which could be remedied by transforming the teacher training program.
Keywords: Geography, methods, methodological examination of culture
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BEVEZETÉS

Mindennapi életünkben körülvesz minket a földrajz. Hatással van a kultúránkra, a vallásunkra, az 
építkezések módjára, a tányérunkon lévő ételekre, az öltözködésünkre, az életmódunkra és min-
den másra, habár ezt gyakran nem fedezzük fel és tudatosítjuk magunkban. A mindennapjainkat 
befolyásoló hatások több forrásból érnek minket. A felgyorsuló élettempó miatt azonban nem mindig 
gondolkodunk el a jelenségek hátterében álló ok-okozati tényezőkön. Ezt az összetett, minket körülölelő 
világot a földrajz megpróbálja egészében szemlélni és áttekinteni, az összefüggésekre magyarázatot 
adni. Azonban a közoktatásban megjelenő földrajz tantárgy és a tudományos földrajz nincsenek 
teljesen átfedésben. Ütőné Visi (2002) alapján a földrajz tudományának közoktatásban megjelenő 
tartalma a következőképpen ragadható meg: a földrajz tantárgy próbálja a földi teret és a földi térben 
élő embert vizsgálni természeti, gazdasági és társadalmi összefüggésben. Probáld (2004) leírásában 
„a 20. század végén oktatott földrajz már korántsem csupán leíró, hanem oknyomozó és szintetizáló 
jellegű tantárgy, amely összekötő kapocs a természet- és társadalomtudományi ismereteket közvetítő 
tárgyak között.” (78. o.). Közös eleme a megközelítéseknek a természet- és társadalomtudományok 
közötti híd szerep kihangsúlyozása. A földrajz oktatásában részt vevő pedagógusokra a mindenkori 
folyamatok természeti, társadalmi és gazdasági aspektusból történő vizsgálódásnak a szintetizálása 
hárul feladatként. 

Tanulmányunk keretei között nem vállalkozhatunk arra, hogy részletesen bemutassuk a földrajzi 
tartalmak magyar oktatási rendszerben történő megjelenítését. Röviden összefoglalva csak a legfon-
tosabbakat emeljük ki.

1. táblázat: A földrajz közoktatási megjelenése különböző tantárgyakban
Table 1. Appearance of Geography in different subjects

Évfolyam Tantárgy Megjelenés jellege
3–4. Környezetismeret Integrált
5–6. Természetismeret Integrált
7–8. Földrajz Önálló

9–10–11. Földrajz Önálló

A 3–4., illetve az 5–6. évfolyamon a földrajz a többi hagyományos természettudománnyal (biológia, 
fizika, kémia) integráltan jelenik meg (1. táblázat). Csupán a 7. évfolyamtól kezdődően önálló tantárgy 
a tudományterület. A tanítási-tanulási folyamatra előírt óraszámok a kerettanterv függvényében (fel-
menő rendszerben a 2020-ban bevezetett Nemzeti Alaptanterv alapján készített kerettanterv hatályos) 
eltérőek. Általánosságban azonban elmondható, hogy a földrajz óraszámai az 1950-es évek óta 
folyamatosan csökkennek (Homoki, 2014). A pedagógusoknak egyre kevesebb idő és mozgástér áll 
rendelkezésükre, amikor szeretnék a világ összefüggéseit feltárni a tanulók előtt. Ebben a helyzetben 
pedig kiemelten fontos, hogy megfelelően, a leghatékonyabban használják ki a rendelkezésükre álló 
időt. 
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Kutatásunk így arra kereste a választ, hogy vajon milyen módszertannal oktatnak „hagyományosan” 
a fölrajztanárok napjainkban. A kutatás célja, hogy tényfeltáró vizsgálatot végezzen a pedagógusok 
körében. Kiemelten fontos a helyzetfeltárás folyamata, hiszen az oktatás modernizálása a társadal-
mi-gazdasági fejlődés feltétele (Császár et al., 2021). Ennek a fejlődési folyamatnak kulcsszereplői a 
pedagógusok. 

A földrajzi tartalmak átalakulásával és a közoktatási földrajz súlypontjainak átrendeződésével 
(fenntarthatóság kérdésének előtérbe kerülésével) párhuzamosan a pedagógusok által alkalmazott 
módszertannak is át kell alakulnia (Holik, 2015; Homoki, 2018; Varjas, 2021). A folyamat sikerességéhez 
szükséges a tanárok szakmai, szakmódszertani megújulása is. Felismerhető, hogy az ehhez szükséges 
kompetenciákkal nem minden esetben rendelkeznek a szaktanárok (Makádi, 2011). Természetesen az 
iskolatípusok, valamint a különböző népszerűségű iskolák között ebben is jelentkezhetnek eltérések 
(Kozma et al., 2014; Simonyi et al., 2020). 

Elsődleges célként kutatásunkban a földrajzban alkalmazott leggyakoribb módszerek vizsgálatára 
és azonosítására törekedtünk. A jelen vizsgálat az alábbi kérdésekre kereste a választ:

• Hogy ítélik meg a fölrajz tantárgy helyzetét a tanárok?
• Milyen módszerek alkalmazása uralja a földrajztanítást?
• Mit gondolnak magukról a földrajzot tanító pedagógusok?
• Felismerhető-e különbség a magukat jobbnak értékelő és a kevésbé professzionálisabbnak 

értékelő pedagógusok módszertani kultúrájában?

MÓDSZEREK

A kutatás kezdetének kardinális kérdése a mintavétel módja volt. A papíralapú, manuális kérdőívek 
kitöltése ugyan hosszabb folyamat, ellenben több, részletesebb eredményt produkálhat. A földrajzot 
oktató pedagógusok elérése azonban korábbi kutatásainkkor nehézségekbe is ütközött. Az ország 
minél több pontjába eljutni, ott a pedagógusokat személyesen megkeresni olyan mértékű munka- és 
időigényes folyamat, amelyet a kutatás keretei nem tettek lehetővé. Emiatt az online kérdőíves forma 
mellett döntöttünk. Célunk az volt, hogy az országban minél több településén és minél több pedagó-
gushoz jusson el a kérdőívünk. A digitális megkeresések miatt a kapott minta nem reprezentatív. 

A kérdőív 2021 márciusától 2021 szeptemberéig volt elérhető. A kérdőívet közösségi médiafelülete-
ken (például: Facebook-csoportok), illetve e-mail levelezőlistán keresztül tettük nyilvánossá. A 
felhívás többszöri megismétlése után összesen 65 értékelhető válasz érkezett be a közel 160 kérdésből 
összeállított kérdőívre. A kapott válaszok alapján felvázolható a földrajzot oktató tanárok mindennapi 
módszer- és eszközhasználata. 

A kérdések összeállításánál már korábbi kutatásoknál használt szempontsorokat is figyelembe 
vettünk. Ilyen volt a 2012–2016 között zajló „Természettudományos tantárgy-pedagógiai kutatások 
újszerű, interdiszciplináris megközelítésben” című neveléstudományi és pszichológiai projekt (Chrap-
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pán, 2017). Az alapvető tanári tulajdonságokra és módszerekre vonatkozó kérdések összeállításának 
ez adta az alapját és az összevetés lehetőségét. 

A vizsgálat során a feleletválasztós kérdések esetében skálákat alkalmaztunk (páratlan skálát, 
5-fokút), amiből sor került a statisztikai mutatók kiszámolására (statisztikai középértékek és szóródási 
mutatók) és varianciaanalízis elvégzésére. Az adatok kiértékelése Microsoft programok, illetve 
SPSS-program segítségével történt. 

EREDMÉNYEK

A minta jellemzői

A kérdőív válaszadóinak 67,7%-a nő volt, ami átfedésben van a pedagógus társadalom nemi arányaival 
(OECD, 2016), a kitöltők átlagéletkora pedig 45,4 év. A kérdőívet kitöltő nők életkora általában véve 
magasabb, mint a férfiaké (1. ábra). 

1. ábra: Az életkor a nemek arányában (saját ábra)
Figure 1. The age in proportion to gender

A legtöbb válaszadó Budapesten él (27,7%), 35,4%-uk pedig megyei jogú városban. Tehát a válaszadó 
pedagógusok döntő többsége nagyvárosban lakik. Általában a pedagógusok a lakhelyükkel mege-
gyező településen végzik munkájukat, az ingázás alacsonynak tekinthető (15,4%). A tanárok áltagosan 
18,91 évet töltöttek a közoktatási szférában és 17,25 évet a földrajz oktatásával, ami arra enged köv-
etkeztetni, hogy elegendő rutint és tapasztalatot szereztek a munkájuk során, valamint kialakult a 
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saját módszertani kultúrájuk. Leginkább általános iskolákban (44,62%), a 8. évfolyamon tanítottak a 
kérdőívre választ adók.

A tanárok nagy része (62 a 65-ből) rendelkezik másik szakkal a földrajz mellett. Többségében 
(48%) a másik szakterületük szintén természettudományi (2. ábra).

2. ábra: A pedagógusok másik szakja (saját ábra)
Figure 2. Another major of teachers

A természettudományi szakok között a biológia-földrajz szakpárosítás a leggyakoribb (30,77%), a 
humán szakok között pedig a földrajz-történelem (23,08%). Ez a két párosítás jelenleg is az egyik 
legnépszerűbb az egyetemi tanári képzések között. 

A földrajz tantárgy helyzetének megítélése

A természettudományos tantárgyak iránti általános rossz attitűdről már sok információ elhangzott az 
utóbbi években (Malmos et al., 2016). Többek között azt is említik, hogy a diákok nem eléggé motivál-
tak a természettudományos tantárgyak tanulásához, nem érdekeltek a természettudományi tantárgyak 
továbbtanulási lehetőségeiben. Kérdésként tehát felmerült bennünk, mit gondolnak általánosságban a 
földrajz tantárgyról, annak helyzetéről azok, akik oktatják (2. táblázat).
 A táblázatban a földrajzzal kapcsolatos általános gondolatok értékelése látható. Egyön-
tetűnek látszik a pedagógusok véleménye abban, hogy nem elég a heti óraszám a földrajzi ismeretek 
elmélyítéséhez, valamint hogy a tantárgy évfolyamokon történő elhelyezése sem a legmegfelelőbb. 
A gazdasági, társadalmi folyamatok mélyebb megértéséhez és a valódi interdiszciplinaritás 
megvalósításához a földrajz tanítását felsőbb évfolyamokra kellene helyezni. Pozitív megítélés alá 
esett azonban, hogy változatos eszközökkel a diákok motivációjának kialakítását könnyűnek látják. 
A digitális oktatás azonban a diákok motivációjára rányomta a bélyegét. A pedagógusok szerint a 
tanulók sokkal kevésbé voltak ösztönözhetőek a tanulás iránt. 
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2. táblázat: A földrajz közoktatási helyzetével kapcsolatos állítások értékelése ötfokú Likert-skálán
Table 2. Assessment of claims related to the position of geography in public education

Állítás Érték
A földrajz oktatását könnyű változatossá tenni különféle módszerekkel. 4,17
A földrajz kellő mértékű interdiszciplinaritást teremt más tantárgyakkal. 4,17
Az iskolában van egy érezhető sorrend a tantárgyak fontosságát illetően. 4,00
Jelentős különbség van a természetföldrajz és a társadalomföldrajz oktatási módszertana kö-
zött. 3,51

Az iskolában van egy érezhető sorrend a tantárgyak fontosságát érintően, és a földrajz a rang-
sor vége felé található. 3,49

A diákok motivációját könnyű kialakítani a földrajz tanulásához. 3,35
A diákok elegendő mértékben motiváltak a földrajz tanulásához. 2,88
Rendelkezésre áll annyi és olyan minőségű eszköz, amellyel a földrajz tanítását gyakorlat-ori-
entáltabbá lehet tenni. 2,86

A földrajz tananyag belső struktúrája életkorhoz viszonyítva megfelelő. 2,68
A digitális oktatás beszűkítette a földrajz tanításának lehetőségeit. 2,37
Van továbbtanulási szándékuk a diákoknak földrajzból. 2,25
A 7–8–9–10. évfolyamon történő oktatás megfelelő a földrajzban lévő ismeretek mély megis-
meréséhez. 2,22

A heti óraszámok megfelelő keretet biztosítanak a tananyag feldolgozásához. 1,51

Tanárok által alkalmazott módszerek

Kutatásunk másik fontos kérdése az volt, hogy milyen módszerek és eszközök alkalmazása uralja 
napjaink földrajzoktatását? A pedagógusok kérdéseinkre a következő válaszokat adták (3. ábra). Az 
ábrán látható állításokra adott értékekből kitűnik, hogy a pedagógusok által használt mérés-értékelés 
eszközei változatosak. A didaktikai feladatok közül az ellenőrzés több módszerrel és eszközzel is 
megvalósul. A tanárok többfajta írásbeli ellenőrzést alkalmaznak, melyet előre bejelentenek. Ezen 
kívül a kifejezőkészség és önálló gondolatok átadásának fejlesztése érdekében szóban is rendszeresen 
feleltetnek, közben segítőkészek, tehát így is ellenőriznek. Változatos a taneszközhasználatuk, a 
tankönyvet nem kizárólagos információforrásnak tekintik. A tanárok nagy része (96,92%) önmagáról 
úgy véli, jó magyarázókészséggel rendelkezik, valamint szakmailag jól felkészült, szakmájában jól 
informált és megfelelően fel tudja kelteni a tanóráján a téma iránti érdeklődést. Amennyiben reálisan 
látják a tanárok a saját teljesítményüket és saját tanóráikat, felmerül a kérdés, vajon milyen eszközök-
kel és módszerekkel zajlik napjainkban a földrajz oktatása. 
Az alkalmazott módszereket és eszközöket tekintve szinte minden órán megjelenik a tanári mag-
yarázat, ami a tanórai megértéshez minden esetben szükséges (4. ábra). A térkép, a prezentáció 
használata, a füzet- és táblavázlat készítése rendszeres velejárói a földrajzóráknak. Az utóbbi három 
leginkább a frontális óratartás jellemző kiegészítő eszköze; mindhárom tanárdomináns tevékenységről 



6363

Schlachter, Gabriella  – Teperics, Károly 
A földrajztanárok által alkalmazott módszerek egy online vizsgálat tükrében

tanúskodik. Az utóbb felsorolt három módszer, amennyiben a megszilárdítási funkciót szeretnénk 
vele ellátni, kiválóan működhet a tanórán, motivációs célok elérésére is alkalmas lehet. 

3. ábra: Tanárok önmagukról alkotott képe (saját ábra)
Figure 3. Teacher’s self-image

(1 – soha, 2 – előfordult már, 3 – félévente néhányszor, 4 – rendszeresen, de nem minden órán, 5 – minden órán)

Azonban a prezentáció használata sok esetben a diasorok lemásolását jelenti (kiváltva a táblavázlatot). 
Ez a fajta használata a módszereknek nem teszi a diákokat aktívvá. Fontos, hogy az alkalmazott 
módszerekkel és eszközökkel a kívánt didaktikai cél megvalósulhasson. Összességében az állapítható 
meg, ahogyan általában a természettudományi tantárgyak oktatása során, úgy a földrajz oktatása 
esetében is a tanárközpontú, passzív módszerek fordulnak elő nagyobb gyakorisággal (Chrappán, 
2017). 

A hatékony földrajzoktatás érdekében fontos a változatos módszer- és eszközhasználat a tanítási 
folyamat során. Simonyi (2021) kutatásában azok az iskolai tanulók sajátították el leginkább a 
tananyagot, akik 8 különféle módszerrel tanulták a földrajzot – azok közül is a szóbeli módszerek 
50%-os súllyal jelentek meg. 

Azok a módszerek, amelyek alkalmazása során a diákot, mint a tanulási-tanítási folyamat aktív 
résztvevőjét tekintjük, a tanórai előfordulás rangsorának végén találhatók (Farsang, 2009). Az 
élményalapú tanulás a kísérletek, kirándulások alacsony aránya miatt nem valósul meg a mindennapi 
földrajzoktatásban. Gyakorlatilag a diákokat aktivizáló módszerek évente néhány alkalommal fordul-
nak elő a választ adó pedagógusok jóvoltából.
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4. ábra: Különböző taneszközök, módszerek és munkaformák előfordulásának gyakorisága a földrajzórákon 
növekvő sorrendben (saját ábra)

Figure 4. Frequency of occurrence of different learning tools, methods and modes of activity in ascending order in 
Geography classes

Az új ismeretek feldolgozásának didaktikai lépésére szűkítve a vizsgálatot, feltűnő a „hagyományos 
módszerek” súlya. A „hagyományos” módszerek és eszközök közé a több évtizede alkalmazható és 
bevett módszereket soroltuk, míg „modern” módszerek és eszközök alatt az utóbbi évek neveléstu-
dományi, technikai és az iskolák infrastrukturális fejlődése által született módszereket és eszközöket 
értjük. Egyértelműen a tanárdomináns feldolgozási formák használata jellemző. Közülük a magyarázat 
(4,58), prezentáció (4,15) a szóbeli módszercsoportból, térképek, térképvázlatok (4,48), prezentáció 
(4,15) a legjellemzőbbek. Érdemben kisebb gyakorisággal (3,69; 3,48) az önálló feladatmegoldás és 
az interaktív táblák használata kerültek a módszerek közé. Az általános iskolákban az interaktív tábla 
használata arányaiban többször jelenik meg a tanórán, mint a középiskolákban. Az előzőekben leír-
takhoz hasonló tendenciák ismerhetők fel a megszilárdító, az ellenőrző és értékelő funkciót (Farsang 
(2009) tipizálása alapján) ellátó módszerek és eszközök vonatkozásában is.

Az eszközöket, a módszereket és a munkaformákat nem lehet egyértelműen egy didaktikai fela-
dathoz kötni, hiszen azok több didaktikai feladatot láthatnak el egyszerre. Például a csoportmunka 
alkalmazása történhet új ismeretet feldolgozó óra keretein belül, valamint a megszilárdító funkció is 
betölthető segítségével. 
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A 4. ábrán megjelölt módszerek és munkaformák esetében szignifikáns különbség van a külön-
böző iskolatípusok között (szingnifikanciaszint: írásbeli házi feladat: 0,001; tanulói kísérlet: 0,016; 
tanári kísérlet: 0,008 (variancianalízis). A településtípusok között azonban nincs szignifikáns eltérés 
a módszerek és eszközök tekintetében. 

A tanárok saját magukról alkotott képe

A kérdőív segítségével információkhoz jutottunk a pedagógusok önképéről. Ezt két megközelítésből 
vizsgáltuk. Önmaguk véleményezése volt az egyik szempont, míg a diákok pedagógusokról alkotott 
véleménye a másik, melyet a tanárok önmaguk tapasztalatai alapján adtak meg.

3. táblázat: A tanári tulajdonságok és az alkalmazott módszerek átlagértékei
Table 3. Average values   of teacher characteristics and methods used

Tulajdonság Önmagáról 
gondolja

Diákok gondol-
ják róla

Önmagáról 
gondolja

Diákok gondol-
ják róla

Átlag Szórás
Igazságos 4,550 4,350 0,587 0,598
Felhívja a figyelmet a hiányosságokra 4,200 4,250 0,689 0,613
Szeret tanítani 4,630 4,720 0,698 0,516
Az órán feltett kérdésekre mindig 
válaszol 4,490 4,550 0,664 0,613

Mernek tőle kérdezni, ha nem értenek 
valamit 4,400 4,510 0,703 0,687

Gyakran jutalmaz 3,800 3,830 0,870 0,840
Türelmes 4,180 4,150 0,788 0,755
Segítőkész 4,680 4,630 0,533 0,517
Korrekt az értékelése és az osztályo-
zása 4,630 4,550 0,547 0,531

Iskolán kívül is megkereshetjük 4,480 4,380 0,773 0,878
Tekintélye van 3,970 4,050 0,984 0,874
Gyakran büntet 1,920 2,060 0,872 0,864
Érezteti, ha valakit nem kedvel 1,680 1,620 0,937 0,764
Megbízható, pontos 4,310 4,400 0,789 0,746
Nehezen tud fegyelmezni 2,250 2,170 1,212 1,206
Sok érdekességet mutat be az órán 4,120 3,980 0,910 0,820
Jó kapcsolatban van az osztállyal 4,420 4,380 0,659 0,630
Humoros 3,880 3,920 0,960 0,872

Aközött, hogy a pedagógus mit gondol önmagáról és hogyan képzeli el a saját diákjai véleményét, 
a legtöbb esetben nem volt nagy különbség (3. táblázat). Bizonyos tulajdonságoknál (például 
az igazságosság, segítőkészség, türelmesség esetében) a tanárok önmagukról jobb véleménnyel 
rendelkeznek, mint amit a diákok véleményének tartanak. A legerősebb jellemzők mind a két szempont 
szerint a segítőkészség, korrekt értékelési rendszer alkalmazása és a tanítás szeretete. Ezek a jellemzők 
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és tulajdonságok mind a „jó” pedagógus ismérvéhez köthetők. Habár a „jó” pedagógus meghatározása 
igen nehéz – talán nem is létezik egységes definíció –, ezek a tényezők mégis fontosak a megfelelő 
pedagógusi munka ellátásához. Ezen a tulajdonságok Chrappán (2017) elemzései során szintén jó 
értékkel rendelkeztek. A legkevésbé (1,68–1,62; illetve 1,92–2,06-os értékkel) jellemző tulajdonságok 
közé tartozik a diákok közötti viselkedésbeli differenciálás, illetve a büntetés alkalmazása. Általában 
a diákok véleményét egységesebben értékelték a pedagógusok, mint ahogyan önmagukat tették. Tehát 
önmaguk értékelése esetén szélsőségesebb válaszok is előfordultak. 

 „Jó” és „kevésbé jó” pedagógusok módszertani kultúrájának 
összehasonlítása

A diákok részéről érkező, pedagógus által vélt vélemények alapján összehasonlításra került a pedagó-
gusok „alsó”, illetve „felső” negyedének összes válasza a tulajdonságok és az alkalmazott módszerek, 
eszközök vonatkozásában. Érdemes megemlíteni, hogy azok a pedagógusok, akik szerint a diákok 
szemében ők maguk nem annyira rendelkeznek erős jó tulajdonságokkal, szinte minden tulajdonság-
ban és módszerben (3. táblázat, 4–5. ábra) átlagosan 0,2-vel magasabb értékekkel rendelkeznek. Tehát 
ezek a pedagógusok, szemben a „felső” 25%-kal, felülreprezentálják saját módszertani kultúrájukat, 
a módszertanuk változatos jellegét, avagy tulajdonságaikban alulreprezentálják saját magukat. Azok 
a földrajztanárok azonban, akik önmagukat jobbra értékelték, a tevékenységalapú, tanulóközpontú 
oktatási formákat jobban használják tanóráikon (páros munka, csoportmunka) (6. ábra). 

5. ábra: „Hagyományos” és „modern” módszerek a földrajzoktatásban (saját ábra)
Figure 5. „Traditional” and „modern” teaching methods of Geography
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A módszerek és eszközök közül (szubjektív módon) kiválasztásra kerültek a „hagyományos” és 
„modern” földrajzoktatási elemek közül a hozzájuk leginkább kapcsolható két-két elem. A régebbi, 
hagyományosabb szemléletű tanári diktálási módszer az újítást mellőző, diákok interakcióit kizáró 
módszer. A füzetvázlatot is ebbe a kategóriába soroltuk (habár a megszilárdító és tudatosító jellege 
miatt pozitív hatásúnak is tekinthető). 

A modernebb jellegű földrajzoktatáshoz az okostelefon használatát és a tanulói kísérleteket 
soroltuk. Látható az 5. ábrán, hogy azok a pedagógusok, akik jobbra értékelték magukat, mint a 
választ adók 75%-a, a modernnek választott eszközök használatában jobban teljesítenek. Nem csak 
ebben a két eszközhasználatban, hanem a tanári kísérletekben, modellek alkotásában, interaktív tábla 
és médiafájlok használatában magasabb értékeket értek el azokkal a tanárokkal szemben, akik az alsó 
25%-hoz tartoztak. Az ő esetükben leginkább a frontális óratartáshoz tartozó eszközök domináltak, 
például a diktálás, táblavázlat, füzetvázlat, faliképek, térképvázlatok. Ezeknek az eszközöknek a 
használata nem minden esetben jelent passzív tanulói magatartást, azonban a legtöbb esetben ilyen 
módon jelennek meg.

6. ábra: Földrajztanárok által előnyben részesített munkaformák és munkamódszerek százalékos megoszlásban 
(saját ábra)

Figure 6. Forms of work and methods of work preferred by Geography teachers in percentage breakdown

Az ismeretek felfedezése, megismerése során fontos, milyen munkaformában valósul meg a minden-
napi földrajzóra. Napjaink földrajzoktatása frontális, ismeretközlő jelleggel rendelkezik (6. ábra). Ez 
a magas átlagérték jelzi a földrajz oktatásának egyik komoly problémáját. A beszűkülő időkeretek, a 
megújulásra kevésbé nyitott tanárok és sok egyéb más befolyásoló tényező mellett a földrajz oktatása 
megmaradt a tényismertetési szinten. Míg a tananyag és a témakörök az évek alatt folyamatosan 
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megújulnak és átalakulnak, addig az interdiszciplináris funkciót megvalósítani kívánó földrajz 
oktatása egy több évtizeddel ezelőtti módszertani kultúra jellemzőit mutatja. Kevés tanulói munka 
jelenik meg a tanórák időtartama alatt, így kevés tevékenykedtető tanítási-tanulási folyamat valósul 
meg (a tanórák 30%-ában) (Farsang, 2004). Így a diákok nem minden esetben érezhetik magukat az 
összefüggések felfedezőinek, inkább tudomásul veszik és megtanulják a tanórán elhangzottakat. 

A „learn by doing” módszerek az elmúlt évtized(ek) újabb konstruktív pedagógiai megközelíté-
sei. Közös jellemzőjük, hogy a tanulók valamilyen kognitív folyamat révén szerzik meg a tudást, 
miközben a pedagógus a facilitátor szerepét tölti be. Ezekkel a tanulási-tanítási folyamatokkal a 
diákok kritikai gondolkodása, kreatív kompetenciája és problémamegoldása fejlődhet (Czigány et 
al., 2018). A diákokat aktivizáló, tevékenységalapú módszerek előfordulása alacsony a mindennapi 
földrajzórákon a válaszok alapján. Azok között a pedagógusok között, akik jobb, illetve rosszabb 
véleménnyel voltak a tanári tulajdonságok alapján saját magukról (vagyis a „felső” 25%-ba, illetve 
az „alsó” 25%-ba tartoztak), nem emelhető ki nagy különbség a munkaformák és munkamódszerek 
alkalmazásának gyakorisága között. Leginkább a páros munka és a csoportmunka alkalmazásának 
gyakoriságában volt eltérés a „felső” 25% javára.

A tanórák megtervezésénél fontos lépés a munkaforma megválasztása. Nem minden tanórán 
lehetséges a „learn by doing” módszer alkalmazása. Például az ismeretanyag és a csoport összetétele, 
képességei jelentős mértékben befolyásolhatják a munkaforma megválasztását is. Ezen felül, nem 
szabad figyelmen kívül hagyni a tanárok teljesítőképességének határait. Az utóbbi években sok 
híradásból értesülhettünk arról, hogy a tanárok terhei fokozatosan nőnek és a tanítási-tanulási folyamat 
megtervezése mellett újabb feladatok ellátásával bízzák meg őket. Ezek a többletfeladatok elvehetik 
az időt a tanórák megtervezése elől. Ez pedig hatással lehet a tanórai munkaforma megválasztására is. 

A tanórák megszervezése a tanári munka egyik legfontosabb része, ám nem teljes egésze. A 
kérdőívre adott válaszok alapján a tanárok az általános iskolai földrajzos témakörökre tanóránként 
leginkább 30–60 percet készülnek, míg a középiskolai témakörökre szintén tanóránként 0–30 percet 
(7. ábra). Általánosságban elmondható mind a két iskolatípust figyelembe véve, a pedagógusok egy 
45 perces tanórára megközelítőleg minimum 30 percet készülnek, ami több mint másfélszeres időrá-
fordítást jelent. Kutatásunk a dolgozatok összeállítására és a különböző tananyagok kidolgozására 
szánt időt nem vette számításba. A különböző adminisztrációs feladatok ellátásra szánt időt szintén 
nem vizsgáltuk, így az értékét csupán becsülni lehet. A megkérdezett felkészülési idő alapján azon-
ban elmondható, hogy a pedagógusok közel a napi óraszámuk több, mint másfélszeresét dolgozzák 
le egy nap alatt (ezekhez az értékekhez még az adminisztrációs feladatok ellátására szánt idő és az 
ellenőrzés összeállítása és javítása is hozzáadódik). 
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7. ábra: Az általános iskolai (bal oldal) és középiskolai (jobb oldal) földrajz témakörökhöz szükséges átlagos 
felkészülési idő (saját ábra)

Figure 7. Average preparation time required for primary school (left side) and high school (right side) Geography 
topics

KÖVETKEZTETÉSEK

Kutatásunk megerősítette azt a képet, ami közhelyesen feltételezett a hazai földrajzoktatásról.  
• A pedagógusok véleménye szerint a diákokat érdekli a földrajz, a természeti és a társadal-

mi-gazdasági kapcsolatok összefüggése.
• A közoktatásbeli földrajz időkereteit és az évfolyamokon történő megjelenését, a tananyag 

életkori sajátosságokhoz igazítását nem tartják megfelelőnek a tantárgyat oktató pedagógu-
sok. 

• A válaszok alapján napjaink földrajztanóráira a frontális munkaforma, tanulók tevékenysé-
galapú bevonását háttérbe szorító óratervezés a jellemző. Ez egyébként szintézisben van a 
természettudományi tantárgyak általános óráival. A diákok tevékenysége és aktivitása nem 
kap minden esetben elegendő szerepet a tanórákon. 
Felismertünk pozitív tendenciákat is.

• A pedagógusok eszközhasználata sokszínű. Hagyományosabb és modernebb eszközöket is 
alkalmaznak, azonban nem minden tanórán terveznek változatos használatot. 

• Azon pedagógusok körében, akik önmagukat jobb értékekkel illették, modernebb munka-
módszer és eszközhasználat volt megfigyelhető. 

• A pedagógusok leterhelésük csökkentésével a módszertani megújulás és a tudatosabb (didak-
tikai céloknak, csoportösszetételnek megfelelő) óratervezés iránt motiválhatók, nem zárkóz-
nak el a változásoktól. 

A tanárképzés és a tanártovábbképzések rendszerében építeni kell (és lehet) az ő tapasztalataikra.
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ABSTRACT

Climate change, loss of biodiversity and degradation of ecosystems are all linked and have devasta-
ting consequences for our socio-economic stability, health and well-being. Working with nature is 
increasingly recognized as an efficient way to tackle these growing challenges, according to the new 
EEA report ‘Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change 
adaptation and disaster risk reduction.’ In line with the basin wide updated flood risk strategy like 
International Commission for the Protection of the Danube River (hereafter: ICPDR) Flood Risk 
Management Plans 2021. Multilevel action plans have been developed. The EU level plans, such 
as the EU Strategy for the Danube Region, from the geographical point of view (for example: EU 
Green Deal) are mainly based on watersheds and on macro-regional scale. However, at the same 
time, counties should elaborate their strategies on their own level. Hungary has many strategies, one 
of the most relevant in terms of climate change is the Hungarian National Water Strategy (hereafter: 
HNWS), also known as, Kvassay Jenő Plan. 
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INTRODUCTION

The European Union is strongly supporting regional integration to build country resilience towards 
climate change driven hazards. This cooperation is developed by launching and implementing the EU 
regional strategies. One of the key problems related to climate change is water management, including 
flood management and sufficient access to fresh water. Nowadays, the southern region of Europe, like 
Danube Region including Hungary, is being more and more affected by limited access to fresh water. 

Floods are natural phenomena. They shaped natural landscapes, created habitats, and supported 
ecosystems in floodplains, wetlands, and other lowlands. Floods are impossible to prevent entirely, 
although measures may be taken to reduce their frequency and the damage they cause.

Increased peak flow occurs where rivers have been cut off from their natural floodplains, forced 
into man-made embankments, and where houses and industrial sites have been constructed in areas 
that are naturally flooding. Changes in land use in rural and urban areas can also worsen the effects 
of flooding.

In the HNWS, it was determined, that the low hilly and hills regions in Hungary are characterized 
as poor water retention areas, this means that further actions must be taken here to improve the 
volume of the small reservoirs. Soil erosion occurs when the quality of the soil in an area is degraded 
or reduced by the destruction of water through the action of gullies. This type of soil degradation 
is common in sloping areas, including hillsides. For this reason, the usability of the land is limited 
and erosion control would be very costly, which would reduce the profitability of the land. Small 
watercourses in the hills, mainly due to the manmade interventions and local developments in these 
areas, deteriorated from their natural state. However, the hills have a significant role to play in nature 
conservation. The HNWS has identified the restoration and maintenance of natural state in terms of 
hillside watercourses as essential objectives, thus promoting water retention. Small scale nature-based 
solutions are currently being tested in Hungary in relation with the single pilot project. In this paper 
the methods used in the project’s hillside area will be discussed in detail after a summary of our 
national hydrological situation. 

Hungary is a lowland country in the Carpathian basin surrounded by the Alps, the Carpathians and 
the Dinaric Mountains, however hillsides and low mountain regions add up to 55% of the country’s 
total area. 60% of the settlements (1 913 pcs) are located on the potentially affected area by pluvial 
flooding (Figure 1). The huge volume of water flowing down from the mountains slows down on the 
plains, gets barred, ponded and drifts through the country causing intense floods. The record floods of 
the last two decades had the Hungarian experts reconsider their views on flood control. The analyses 
have proved that the old methods of protection are not adequate anymore. In 2011, a preliminary risk 
assessment was completed, identifying areas at risk of flooding and requiring detailed investigations. 
In 2013, the first version of the area hazard and risk maps was produced based on the preliminary risk 
assessment. 
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Figure 1. Pluvial flood risk areas in Hungary (Author’s own map)

The flood risk management programme has refined the hazard and risk maps and developed hazard 
and risk reduction measures at both the national and regional level. During the implementation, the 
results of the various elements were continuously communicated, giving stakeholders and social 
organisations the opportunity to provide information and express their views (OVF, 2015).

The dykes getting ever higher increases risks as well. The constant heightening of the 4.425 km 
long dyke system would put an enormous economic burden on the country. The impacts of climate 
change are getting more powerful and the situation gets more complicated. 

Mass movements are rapid, natural hazard-like. Typical scenes of mass movements are steep banks 
of rivers, and hilly regions in the case of appropriate lithological and orographic endowments. Three 
more – mainly low hilly and hills – mesoregions will be endangered by strong mass movement pro-
cesses between 2021 and 2050 and then two more till 2100 (Csorba et al., 2012).

Among the extreme weather events that are becoming more frequent with climate change, torna-
does, thunderstorms, hurricanes, high winds, hail as convective climate hazards, floods and flash 
floods as hydrological hazards are typical (Mezősi, 2021). So climate variability is also manifesting 
itself in more extreme rainfall losses. Measurements show that the national average increase in the 
number of days with high precipitation above 20 mm is 1.8 days. However, the spatial distribution 
varies, with the largest increase (6 days) in the area around the Bükk, and a decrease in the Zala hills 
and Nyírség (Bihari et al., 2018).

In addition, the problems associated with increasing urbanisation are intensifying. This pheno-
menon dates back long ago, when settlements at major road junctions, along rivers and estuaries 
covered increasingly large areas. Over the centuries, these settlements have gradually grown and 
absorbed population from rural settlements. Thus, increasing urbanisation and the emergence of new 
economic actors in the area raising a number of new strategic issues for both rural development and 
water management measures (Szalai & Fabula, 2021).
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Among other things, the above-mentioned issues support the case for short term solutions in urban 
development, which typically involves point interventions. At the same time, however, it involves the 
involvement of local residents in the initiation and, possibly, implementation of the various elements 
of the intervention. Interventions are then always aimed at solving a local problem. These problems 
will become more and more prominent as climate change increases (Schmeller, 2021). 

Extreme conditions and intense weather events (droughts and floods) test the capacities of the 
involved institutions (catastrophe protection agencies, local governmental offices and the water sector) 
and their economies. There is an increasing trend in the formation of local (point source like) extreme 
storms and precipitation, which demand quick and effective responses. Most likely these situations 
will force investment in damage prevention measures, but in any case, flash floods (floods within 6 
hours) will happen more often in mountainous areas, where people will have to accept much higher 
risks (Pirkhoffer et al., 2009; Czigány et al., 2010). 

In the Danube River basin, during the previous decade, water services, professional and voluntary 
organizations involved in flood protection have had to cope with a wide range of extreme hydromete-
orological events to ensure that the floods recede with as little damage as possible. The surplus or 
shortage of water directly impacts local authorities and population, the natural environment and the 
economic sectors that use and depend on water, such as agriculture, tourism, industry, energy, trans-
port, as well as everyone and everything in general. Extreme weather events are already common. 
Over the last few decades, climate change accelerated the hydrological cycle (Wild et al., 2008). 
Projections suggest that extreme weather events will become more frequent (Balatonyi, 2016) while 
at the same time, small mountain and hillside rivers often dry up and their water resources cannot be 
used to any significant extent without reservoir storage during the critical summer low flow period 
(Somlyódy, 2011).

Through the centuries, the Danube countries suffered from many disastrous flood events. The 
most significant among these is the 1501 flood on the upper Danube, considered to be the largest 
summer flood of the last millennium, causing extensive devastation down to Vienna, and presumably, 
its impact was extreme downstream to the Danube Bend at Visegrád. Among the ice jam-induced 
floods, the one of 1838 has historical significance. It devastated many settlements from Esztergom 
to Vukovar, including the towns Pest, Óbuda and the lower parts of Buda on the territory of today’s 
Hungarian capital. In recent years the major floods occurred in 2002, 2006, 2010, 2013 and 2014 
resulting in casualties and damages to economic activities amounting to several billion € (ICPDR, 
2021).

Especially in Hungary in the last 10 years, or last 6 years to be more precise, these extreme rainy 
days have become more numerous and their damage more serious. Infrastructural and other measures 
will have to be improved to decrease the risks. Hungary’s water management has one primary goal, 
to retain water in the area, but precipitation is not generally well-managed in our country. Good 
practices of precipitation as a resource are not well known or accepted. Our towns and cities, the 
centres of population, infrastructure and industry, are the most vulnerable to climate change and the 
consequences of extreme weather events, since most of our towns are located directly in the most 
sensitive geographical areas. 
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The main aim of this paper is to promote those type of structural measures in Hungary. Top priority 
was given to NWRM and to measures addressing the climate change but the importance of the structural 
measures was also recognized by the ICPDR in the updated Danube Flood Risk Management Plan in 
2021. NWRM are measures that aim to safeguard and enhance the water storage potential of landscape, 
soil, and aquifers, by restoring ecosystems, natural features and characteristics of water courses as 
well as using natural processes. They support Green Infrastructure by contributing to integrated goals 
dealing with nature and biodiversity conservation and restoration, landscaping, etc. NWRM provide 
multiple benefits, including flood protection, water quality and habitat improvement. They are adapta-
tion measures that use nature to regulate the flow and transport of water to smooth peaks and moderate 
extreme events (floods, droughts, and desertification). They reduce vulnerability of water resources to 
climate change and other anthropogenic pressures. They are relevant both in rural and urban areas.

A ‘Macro-regional strategy’ is an integrated framework endorsed by the European Council to 
address common challenges faced by a defined geographical area relating to EU Member States 
and third countries located in the same geographical area which thereby benefit from strengthened 
cooperation contributing to achievement of economic, social and territorial cohesion. In order to 
increase growth and strengthen cooperation at a macro-regional level the European Union adopted 
the EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) in 2011 with eleven priority areas to harmonise 
development policies connecting fourteen countries on the Danube basin. The coordination of the 
Environmental Risks Priority Area (PA5) is managed by Hungary (Ministry of Foreign Affairs and 
Trade) and Romania (Ministry of Environment, Waters and Forest). The main focus of the work is to 
address the challenges of water scarcity and droughts in line with the Danube River Basin Management 
Plan, the report on the impacts of droughts in the Danube Basin in 2015 (due in 2016) and the ongoing 
work in the field of climate adaptation. Therefore, in the past few years EUSDR PA5 contributed to 
the elaboration of the ICPDR Climate Change Adaptation Strategy Update 2018, supported project 
elaboration and implementation in the field of drought management and climate change related spatial 
planning, disseminated scientific results to anticipate regional and local impacts of climate change 
through research. Flood risk management is also a significant target of the priority area. In order to 
achieve reduction of flood risk events EUSDR PA5 provides and enhances continuous support to the 
implementation of the Danube Flood Risk Management Plan. In case that these prevention measures 
are not effective enough, disasters occur, therefore EUSDR PA5 is supporting the assessment of 
disaster risks in the Danube Region, encouraging actions to promote disaster resilience, preparedness 
and response activities.

An intensification of extreme events, such as floods and droughts, leads to high impacts for agri-
culture, forestry and industry, built-up areas and infrastructure. As a consequence of decreasing water 
levels, a shortage in water supply is expected in some areas. There will not be enough water to meet 
the requirements for irrigation in agriculture and the vegetation period will shorten in large areas in 
the south of the Danube River basin (DRB). In contrast, in the northern parts there will be enough 
water for productive farming. A shift in species distribution and increased risk of invasive species is 
expected due to changing climatic conditions.
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An increase in air and water temperature, combined with changes in precipitation, water availabi-
lity, water quality and more frequent extreme weather events, such as floods, low flows and droughts, 
may lead to long-term changes in ecosystems, life cycles, and biodiversity within the DRB. These are 
the most relevant impacts of climate change (ICPDR, 2019).

The extreme weather conditions caused by the climate change all around Europe including the 
Danube Region call for a solution. The frequency of floods, droughts, erosion and drift ice is expected 
to increase, and directly threaten the population and the economic actors. In addition, in the Danube 
Region, the high number of industrial risks are associated with the occurrence of permanent environ-
mental risks. In the Danube Region there are many flood-risk areas. Climate change is expected to 
further increase extreme water flows and will also affect water supply. Therefore, common proce-
dural rules should be developed to prevent and respond quickly to disasters, linking participants in 
risk management. The objective is the development of a Climate Adaptation Strategy for the Danube 
Region with the involvement of tourism, water management, navigation and agriculture, as well as to 
implement an international Flood Risk Management Plan under the leadership of ICPDR. In relation 
to floods and climate change, it is important to improve the procedures of regional planning and 
construction regulation in order to exchange experiences and best practices between communities.

The Danube Region Strategy has been efficiently integrated in the 2014–2020 development period, 
and the considerations of the Danube Region Strategy have appeared everywhere from the Partner-
ship Agreement through various funds used in Hungary to operational and cross-border cooperation 
programmes. The added value of macro-regional strategies for European territorial cooperation and 
cohesion policy needs to be assessed based on the nature of the reviewed macro-region.

Cities’ water management systems (safe drinking water, precipitation and sewage management 
infrastructure) will have to endure the changes of the water cycle (Buzás, 2015). In the HNWS is the 
framework strategy of the Hungarian water management until 2030 and the medium-term implemen-
tation plan for the period until 2020. It emphasizes the importance of precipitation management, the 
prevention of contamination and uncontrolled flow of precipitation, to safely maintain surface and 
ground water resources and to decrease pressure on our infrastructure, while trying to keep most of 
this unused water resource in place.

The scope of the HNWS extends to the whole territory of the country:
• surface and subsurface waters, their beds, banks and water storing formations;
• all establishments and activities that influence or change the runoff and streaming conditions, 

quantity, quality, including public water supply and wastewater systems;
• management of water resources, exploration of water use possibilities including conservation 

and improvement of the role of the water in nature;
• prevention and protection from the damages of water;
• survey and exploration of the state of waters, their assessment, research, observation, data 

collection, processing, dissemination and use;
• the state of the water as habitat and activities influencing it as a landscape forming factor.
• enable our country to avoid the water crisis threatening the world, to take necessary measures 

in time against its already observable signs;
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• preserve the water for the next generation, because it is the condition of life, the prime mover 
of the economy that cannot be substituted by anything else;

• use its benefits efficiently, with enough security against its threatening damages.

METHODS

As the aim of this publication is to briefly describe the hydrological situation in Hungary and to 
present nature-based water management solutions in hilly areas, the literature has been selected on 
this basis. Since national legislation and guidelines typically follow international, and therefore EU, 
documents, points and ideas from these have been incorporated as deemed relevant for the publica-
tion. In addition, national adaptations and the writings of eminent representatives of the profession 
(e.g. Buzás, 2015; Czigány et al., 2010) have of course, also provided a reference point. The authors 
also considered it important to briefly present implemented projects, which, in their opinion, could 
serve as examples of good practice in nature-based water management and water security for other 
water management units. 

The source material used was drawn from library, online and the authors’ own collections. The 
authors then prepared individual descriptive notes from the compiled source materials, which provided 
the basis for the conceptual structure, content and ideas of the publication. After the descriptive notes 
were jointly summarised and outlined, the structure and the main ideas of the paper were developed. 

RESULTS

Potential measures for natural water retention

In the cities, precipitation management also has other important benefits for the people and the 
environment, for example microclimate control and higher biodiversity. Precipitation utilization 
(control, preservation and further usage) is undoubtably one of the main goals of the water manage-
ment sector, but it is also perhaps the most challenging concept, since all input factors (precipitation 
intensity and potential maximum in given area and time) shift rapidly, hence the management inf-
rastructure engineering has to cope with these new conditions. Natural Water Retention Measures 
(hereafter: NWRM) could be used, where space is limited and large-scale grey infrastructure is 
not a feasible option. NWRM’s are a collection of different kinds of blue-green techniques, which 
can be categorized by land use: forestry, agriculture and urban solutions. The main characteristic of 
these engineering techniques is that they work with the natural setting to maintain or restore natural 
conditions and mitigate problems with small scale structures while using natural materials. 

NWRM’s primary goal is to increase the water storage capacity of soils and wetlands and to 
decrease the effects of climate change. NWRM’s enhance the retention capacity of aquifers, soil, 
and aquatic and water dependent ecosystems with a view to improve their status. The application of 
NWRM’s supports green infrastructure, improves the quantitative status of water bodies and reduces 
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the vulnerability to floods and droughts. (Strosser et al., 2015) Usually NWRM’s retain surface water, 
such as the water of rivers or streams, or run-off from precipitation, and then release it slowly, in a 
controlled manner, to compensate for the difference between periods of abundance and scarcity. With 
these, the rehabilitation of the local micro-water cycle can be achieved, ultimately contributing to 
sustainable water management. 

NWRM’s are blue-green infrastructural elements, which can be used under certain hydrological 
conditions as shown below (Figure 2).

Figure 2. Precipitation intensity and the mitigation possibilities

It is important to point out that in addition to their basic functions, there are many other additional 
advantages, more so than with grey infrastructure solutions, though at the same time, small NWRM’s 
are less efficient. Reservoir capacity has the highest efficiency rate in mountains and hilly areas 
and lowest at the receiving, low areas. The best location is at the edges of the catchment area. The 
hierarchy is also true in terms of ownership. The stored water can be utilized most effectively at the 
level of the individual (resident), and then at the level of the municipality (public area) and the state 
(receiving state watercourse). The main actors are the province, the municipality and the regional 
water authority (Hartman et al., 2019). This hierarchy is well reflected in the Hungarian legislation. 

Property owners are required to manage precipitation on their property, by keeping the water there, 
but this kind of water resource utilization is not only a legal obligation but also a moral obligation. 
Many NWRM’s do not require water rights licensing plans. These include reforestation of arable 
land, increasing green areas inland, and changing agricultural practices. Developments and activities 
related to flood protection usually focus on the built environment and citizens. However, where there 
is a possibility to keep and store water in place, efforts should be made to increase the storage space. 
This would not only cut flood peaks, but also help water retention, which is becoming increasingly 
important due to more uneven and extreme rainfall conditions caused by climate change. Simply put, 
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by reducing flood waves and even partially keeping this body of water in place, we not only help pro-
tect our built environment, but also help improve the water management of our natural environment 
and protect it from drought, while relieving the burden on our water management facilities.

We have tested several of these in pilot projects and we are currently planning to use these alter-
native methods nationwide. Compared to standard development, these are much cheaper, however, 
several small scale NWRM’s can replace a single large grey infrastructure element. For example, 
in the hillside town, Püspökszilágy, where flash floods caused significant damage, small wooden 
barriers on the upper parts of the local streams’ watershed area proved to be effective in slowing down 
water during storms. Püspökszilágy is located in the Vác district of Pest County, in the southern part 
of the Western Cserhát, on the watershed of the Danube and Tisza rivers, about 15–16 kilometres 
southeast of Vác. This is a sack village of approximately 730 people with an area of   25.3 km2. The 
most significant surface water is the Szilágyi stream, with a catchment area only about 10 km2. The 
average annual rainfall is only around 600 mm. The settlement has experienced record flash floods 
every 2–3 years over the last 1–2 decades, which was not typical before. This leads to significant 
soil depletion and damage to the buildings, while in summer the valley floor dries out completely, 
adversely affecting agriculture, the ecosystem and groundwater resources. Our aim was to retain 
water and sediment by the flood wave in the upper catchment before it reaches the built environment. 
The construction of wooden barriers can be completed in a couple of days, with local materials, and 
in case their position is carefully planned, these can be just as effective as a regular dam. Combined 
with green water storage areas and sediment collection ponds, water quality was also preserved in this 
town (LIFE-MICACC, 2021). Regarding the catchment area of Szilágyi stream (owned and managed 
by the Municipality of Püspökszilágy), it should be mentioned that it is located in the 2-10 Zagyva 
river basin management planning sub-unit. At the same time, half of the public water management 
area of the municipality is located in the 1-9 Central Danube River Basin Management Planning 
Sub-unit (Pataki et al., 2021).

The amount of water retained will provide higher arable lands and forests. At the lower catchment 
area, in the valley floor, there is typically arable land and a built environment. Here, in a part of the 
floodplain of the Szilágyi stream, a wetland and lake system suitable for the reception and storage 
of floods and sediments which was established in order to increase the water retention capacity and 
reduce the risk of drought. In addition, a wooden bottom sill is built directly above the catchment 
system to catch sediments. On the Szilágyi stream, from the source to the water passage after the 
side reservoir, natural interventions were planned at a total of fifteen points on the outskirts of the 
settlement. During the works, five ancient natural stone mud traps built into individual mortars were 
found, and their renovation was also part of the project (Figure 3).
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Figure 3. NWRM at Püspökszilágy (Author’s own photo, September 2020)

The specifics of the intervention

The solution concept is based on two main points: one is to slow down surface runoff and the other 
is to increase the collection time. A combination of both solutions has been used to mitigate the 
adverse effects. Infiltration log dams have been installed in the peripheral erosion gullies and a lateral 
reservoir has been constructed in the lower reaches. Through these interventions (Figure 4), it will 
be possible to retain water and sediment run-off from the upper catchment and flatten the flash 
flood curve before it reaches the built environment, causing severe damage. The carefully designed 
pre-emptive emptying of the lateral reservoir is able to capture and store flash floods. This solution 
has also allowed a previously regularly flooded area to be reconnected to the hydrological system, 
providing a suitable environment for aquatic ecosystems and public recreation (Pataki et al., 2021). 

The lateral reservoir is characterised by a varied shoreline, with an average length of approximately 
250 m, a width of 15–90 m and a surface area of 9000 m2. In order to remove siltation and accumu-
lated sediment, sediment traps have been installed at the inflow points of the reservoir. As already 
mentioned above, seepage log dams were constructed above the settlement in the erosion ditches 
leading to the Szilágyi stream. The purpose of the dams is to allow the small flows of the stream to 
flow unhindered through the gaps below, while at the same time, in the event of flash floods, the large 
flows and the sediment and flotsam that come with them are retained above the settlement. 
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Figure 4. Location of the water retention solutions used in Püspökszilágy (Pataki et al., 2021)

Water is drained slowly through the gap between the logs under essentially controlled conditions, 
thus flattening the flood peak. The permeability studies suggest that the free surface area of the 
log dams is about 15% of the total surface area, but this is likely to be an underestimate due to the 
characteristics of the method used (Pataki et al., 2021).

CONCLUSIONS

Many countries are already restoring nature in river valleys and uplands to reduce downstream flooding 
risks. NWRM’s improve the water storage capacity of habitats, soil and groundwater aquifers while 
improving the condition of waters and water-dependent ecosystems. They extend the green infrastruc-
ture network, help to maintain the quantity and quality of water and reduce the area’s vulnerability 
to droughts, heat waves and floods, all through natural processes, while strengthening ecosystems. 
NWRM’s also provide many additional benefits, such as erosion control, soil protection, creation and 
conservation of natural habitats, microclimate control, and recreational opportunities. The benefits of 
these water management measures can also be linked to other sectors, such as tourism. Appropriate 
interpretation tools can be used to meet the needs of visitors and to raise their awareness of water 
management measures in Hungary. One such tool could be the creation of thematic trails, which could 
also have a social awareness-raising effect (Horváth & Magyar-Papp, 2016).
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A nyelvjáráshoz fűződő földrajzi és nyelvi 
szempontú attitűdvizsgálat 
pécsi gimnazisták körében

 Geographical and linguistic attitude survey of dialects 
among grammar school students in Pécs

ABSZTRAKT
Földrajzi és nyelvi szempontú attitűdvizsgálatot végeztem pécsi gimnáziumi tanulók körében, hogy 
képet kapjak arról, milyen attitűddel viseltetnek a nyelvjárások iránt. A 192 fős mintán ügynök-
módszerrel végzett vizsgálatban a beszélő belső és külső tulajdonságait kellett megítélni. Hipotézisként 
fogalmazódott meg, hogy a diákok negatív attitűdöt mutatnak majd a nyelvjárás irányában, mely be is 
bizonyosodott. A negatív attitűd domináns módon a kognitív tulajdonságok megítélésében öltött testet. 
Településtípus szerint szignifikáns a különbség a tanulók között a nyelvi megítélésben: a faluban élők 
kevésbé előítéletesek a nyelvjárással és beszélőjével szemben. Előzetes feltételezésemmel ellentétben 
a faluról mint a nyelvjárás használati színteréről alkotott pozitív kép nincs hatással a nyelvjáráshoz, 
illetve annak beszélőjéhez fűződő általános negatív attitűdre.
Kulcsszavak: nyelvi diszkrimináció, köznyelv, nyelvi attitűd, nyelvjárás, településtípus

ABSTRACT
This research project has investigated the attitude of grammar school students in Pécs towards dialects. 
This study has been carried out by involving 192 students in the modified matched guise technique, 
focusing on the effect of geographic factors on students’ judgement of language variations. According 
to the preliminary hypotheses, the attitude towards dialects is unanimously judgmental, whereas 
negative opinion is significantly dominant in case of cognitive factors. Results also show that students 
who live in villages have a less negative opinion about the dialect speaker than those who come from 
towns. Contrary to the assumptions, the positive image of the Hungarian village does not influence 
the discriminative attitude towards the dialect and its speaker.

Keywords: standard language, linguistic discrimination, linguistic attitude(s), dialect, settlement type
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BEVEZETÉS

A geográfia mint Janus-arcú tudomány egyszerre természet- és társadalomtudomány, így ter-
mészetes, hogy a nyelvtudománnyal is szoros kapcsolatban áll. Egészen leegyszerűsítve: a tér és 
a beszélt nyelvek, nyelvváltozatok kutatása, egymáshoz való viszonyuk régi időkre nyúlik vissza. 
Gondolhatunk itt a geolingvisztikára mint a nyelvek, nyelvváltozatok létezésének térbeli dimenzióját 
a középpontba helyező tudományágra, amely nyelvföldrajzi szemlélettel dolgozik (Juhász, 2007). 

Maga a nyelvföldrajz mint a dialektológia kutatási területe a 19. század utolsó harmada óta segíti 
a nyelvi változatosság térbeli ábrázolását (pl. nyelvatlaszok készítése), a nyelvjárásokkal foglalkozó 
kutatók munkáját. Már a 19. század első felében megjelentek az első, európai nyelveket, illetve nyelv-
változatokat feltérképező munkák, melyek közül elsőként említhetjük Johannes Andreas Schmeller 
bajor nyelvváltozatokat (1821) és Karl Berhardi német nyelvet megrajzoló térképét (1843/49).

Az areális nyelvészet a 20. század elején alakult ki, melynek első nyomai például Johannes Schmidt 
hullámelméletében lelhetők fel. Központi fogalma a nyelvszövetség (Trubetzkoy, 1930), melybe az 
azonos vagy hasonló nyelvi (alaki, mondattani, esetleg fonológia) jellemzők alapján sorolják be egy-
egy tájegység nyelveit.

A nyelv és a tér egy következő kapcsolódása a szociolingvisztika diszciplínájához, a nyelv és 
társadalom összefüggéseihez vezet. Egyfelől arról van szó, hogy a dialektológia nem hagyhatta 
figyelmen kívül a társadalom mozgásaival összefüggő nyelvjárási beszéd változásait. A társadalmi 
mobilitás miatt egyre differenciáltabban, kifinomultabb eszközökkel kezdte vizsgálni ezen nyelvi 
variánsokat és beszélőiket (Juhász, 2007). Másrészt meg kell említenünk a kisebbségi nyelvészetet: 
a kisebbségi nyelvek és beszélőik vizsgálatát, a nyelvi jogok, a nyelvpolitika tudományterületeit, 
melyek mind kötődnek a térhez és a nyelvhez egyaránt.

Szükséges azonban még tovább lépnünk a nyelv és a tér összefüggésrendszerében, ugyanis 
napjainkra egyre sürgetőbbé válik a térnek egy egészen másfajta, a statikus helyett egyfelől egy dina-
mikusabb, másfelől egy minőségileg a hagyományostól eltérő felfogása. A tér már nem egy „tartály”, 
amely egyszerűen több nyelvet sűrít magában, illetve amelynek egy-egy szegmense egy-egy adott 
nyelvvel, nyelvi variánssal vagy nyelvi jeggyel jellemezhető. A nyelvhasználók által alakított entitássá 
válik, az eddigieknél intenzívebb nyelvi keveredések színhelyévé alakul, határai pedig folytonosan 
változnak (Auer, 2016). Ez nem azt jelenti, hogy a nyelv területi változatai, illetve egy-egy nyelvi 
jellemző már egyáltalán nem köthető a tér egy-egy adott pontjához, hanem inkább azt, hogy a nyelvet, 
illetve nyelvváltozatot használó beszélők nem töltenek már annyi időt azon térbeli pontokon, amelyek 
elsődlegesen meghatározták nyelvhasználatuk jellemzőit, így azok egyes emberek beszédében már 
nem tisztán vannak jelen.

A társadalmi mobilitás tehát egy jelentős faktor a tér és a nyelv összefüggésrendszerében. Maga a 
társadalomföldrajz, illetve az ezen belül létező gazdaság- és településföldrajz is sok szállal kapcsoló-
dik a nyelvtudományhoz, kölcsönösen segítve egymást újabb és újabb eredmények produkálásában.
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Jómagam egy középiskolai korosztály nyelvjárásokkal szembeni attitűdvizsgálatába vontam be 
földrajzi szempontokat, hogy mindkét tudományban felhasználható eredményeket kapjak, melyeket 
átgondolásra és újabb vizsgálatok kiindulópontjául szánok.

Vizsgálatomban, mely egy rugalmas nyelvi normaszemlélet alapján egy gimnáziumi tanulók 
számára készítendő magyar nyelvi feladattár helyzetfelméréseként készült, gimnáziumi tanulóknak a 
nyelv területi változataival szemben tanúsított attitűdjét vettem górcső alá. A sztenderd és a szubsz-
tenderd nyelvi variánsok megítélése mellett elemeztem a lakóhely attitűddel való kapcsolatát is. Vajon 
befolyásolja-e a megítélést a diák származási helye, ahol vélhetően elkezdődött az attitűd kialakulása? 
Továbbá mivel egy adott nyelvváltozat és annak nyelvhasználati színtere, földrajzi régiója nem 
választható szét egymástól, a nyelvi attitűdvizsgálat a tanulók településtípusra irányuló attitűdjéről is 
szolgáltat információt.

Az a tény, hogy a magyar nyelvterület egyes vidékein eltérően beszélnek, már évszázados meg-
figyelés, majd később nyelvészeti tapasztalat. Már 1880-ban Simonyi Zsigmond a Halotti beszéd 
tájnyelvi sajátosságaira irányítja a figyelmet, vagy egy évvel később Balassa József kora nyelvjárástí-
pusainak leírását nyújtja 1891-ben (Juhász, 2016).

Nagyon fontos tehát azt látni, hogy minden természetes nyelv nyelvváltozatokban él és működik, 
ezek a nyelvváltozatok pedig mint az élő nyelv részei folyamatosan változnak, hatnak egymásra 
az egyes ember beszédében, de földrajzi szempontok miatt is. A peremnyelvjárások átvesznek a 
szomszédos idegen nyelvekből szavakat, esetleg hangzókat – például a nyugat-dunántúli tájnyelvek 
németes-osztrákos átvételei. Egyedül a szigethelyzetben lévő nyelvjárásokban maradnak meg az 
archaizmusok, melynek eklatáns példája a csángó nyelvjárás.

Ugyanilyen régi múltban gyökerezik az a szemlélet is, hogy a dialektusok a mesterségesen létre-
hozott, így nagyobb társadalmi presztízzsel bíró sztenderdnél vagy köznyelvnél (a két fogalom a 
magyar szakirodalomban szinonimaként használatos) kevésbé értékes nyelvváltozatok a magyar 
nyelvközösségben. A nem sztenderd nyelvváltozatokat és azok használóit a magyar nyelvközösségben 
(is) nyelvi diszkrimináció éri (Kontra, 2018, 2019; Lanstyák, 2010, 2011, 2015; Sándor, 2018; Szabó, 
2016). Magyarországon kevés jele van a regionális identitásnak (Szeged és környékét kivéve), azonban 
nem minden nyelvközösségben van ez szükségszerűen így. A német nyelvközösségben például – 
történelmi okok miatt – nagyon fontos szerepet kap mind a mai napig a regionális (bajor, észak-német 
stb.) identitás.

A mi nyelvközösségünkben a köznyelv és a nyelvjárások helyzetbeli viszonyát illetően: a sztenderd 
a presztízsváltozat, mely társadalmi tekintéllyel rendelkezik, hiszen ezt tanítják az iskolában, ez a 
tömegtájékoztatás nyelve, stb. A fentiekben hivatkozott szerzők szerint a magyar nyelvközösségen 
belül a nyelvművelés nagymértékben hozzájárult a szubsztenderd kedvezőtlen megítéléséhez. A min-
denkori nyelvművelés hatása pedig jórészt a közoktatásban, a magyar nyelvi tananyagban csapódik 
le.

Az iskolás/középiskolás korosztály körében végzett nyelvjárásokkal szembeni attitűdvizsgálatok 
többségének, valamint gyakorló leendő magyartanárok körében végzett hasonló vizsgálatok (Jánk, 
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2018, 2019) eredménye alapján az első hipotézisem, hogy a diákok negatív módon viszonyulnak majd 
a nyelvjáráshoz, a nyelvjárásban megszólaló személyhez.

A második feltevésem szerint azonban nem lesz szignifikáns a különbség a nyelvjárási és a 
köznyelvet beszélő ügynök megítélése között. Feltételeztem ugyanis, hogy az idősebb (17–19 éves) 
tanulók egyfelől nyelvvel kapcsolatos ismereteik, tájékozottságuk, tapasztalataik alapján, valamint az 
utóbbi évek anyanyelvoktatásában használt új típusú tankönyveknek, az új tudományos eredmények-
kel felvértezett tankönyvfejlesztéseknek köszönhetően kevésbé bizonyulnak majd előítéletesnek.

Ehhez kapcsolódóan a harmadik hipotézisem az volt, hogy találok majd olyan szempontot, amely 
szerint a nem sztenderd figurát kedvezőbben ítélik meg, mint a sztenderdet használót. Hiszen a helyszín 
vidéki; ráadásul Pécs olyan nagyváros, ahol és amelynek környékén a valós nyelvhasználatban kev-
erednek a nyelvek (elsősorban nemzetiségi nyelvek) és a nyelvváltozatok (dél-dunántúli nyelvjárási 
régiók közelsége).

A negyedik feltevésem, hogy a személyes tulajdonságok és a társas kapcsolatok szempontjából 
találják majd vonzóbbnak a nyelvjárásban megszólaló ügynököt a diákok.

Ötödik hipotézisem a minta településtípus szerint elkülönített, nyelvjárással szembeni attitűdjére 
irányult. Feltételeztem, hogy a faluhelyen élők és a városban lakók között is szignifikáns különbség 
lesz a megítélésben: a faluban élő tanulók elfogadóbbak lesznek majd a nyelvjárásokkal kapcsolatban. 
Egyrészt azért, mert nem áll távol tőlük a nyelvjárás, hiszen nagyobb valószínűséggel veszi őket körül 
a mindennapokban. Másrészt főként akkor van ez így, ha maguk vagy családtagjaik is használják a 
nyelvjárást az otthoni környezetben. Ez utóbbi esetében a rejtett presztízs jelenségével van dolgunk.

Az előbbiekhez kapcsolódva az utolsó hipotézisem, hogy a nyelvjárások beszélőihez fűződő 
sztereotípiák alapján jellemző településtípusként a faluhoz kapcsolják majd a diákok a beszélőt, akit 
ha társas kapcsolataiban kedvezőbbnek ítélnek meg, akkor rokonszenvet is éreznek majd iránta, a falu 
mint településtípus iránt, így a nyelvjárási beszéd, illetve a regionalizmusok iránt is.

SZAKIRODALMI ELŐZMÉNYEK

A nyelvi attitűd, azaz emberek (vagy embercsoportok) nyelvekkel, nyelvi variánsokkal vagy egy-
egy nyelvi jelenséggel szembeni beállítódása több tényező függvénye ugyan, azonban alapvetően 
nem nyelvi, hanem társadalmi eredetű. Maga a beszéd, illetve már a fiziológiailag meghatározott 
tényezők is eltérő viszonyulásokat, értékképzeteket idézhetnek fel a hallgatókban (Fodor & Huszár, 
1998). Mindez egy természetes jelenség, azonban az már nem tekinthető annak, amikor a presztízshe-
lyzetben lévő sztenderd variánson kívül más nyelvváltozatokat, illetve azok sztenderdtől eltérő nyelvi 
jellemzőit, továbbá azok beszélőit stigmatizálják.

Ezért fontos megismernünk az iskolás korosztály szubsztenderddel szembeni attitűdjét, ugyanis 
ezek az attitűdök ebben a korban még alakulóban vannak, illetve alakíthatók. És meg is kell próbálnunk 
alakítani az alapvetően diszkriminatív attitűdön, az elfogadás irányába terelve a diákok nyelvjárások 
iránti beállítódását.
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Elsősorban szakdolgozatokban és doktori disszertációkban található, kisebb-nagyobb mintákon 
végzett felmérések tanúskodnak az iskolás korosztály körében végzett attitűdvizsgálatok fontosságáról, 
melyek mind rámutatnak a magyarországi és határon túli, a magyart anyanyelvként tanuló diákok 
nyelvi diszkriminatív attitűdjére.

Streli Zita Ágnes (2007) egy vidéki (palóc) város gimnáziumában és egészségügyi szakközépis-
kolájában 200 fős mintán végzett attitűdvizsgálatot, melynek eredménye is arra mutat rá, hogy a 
középiskolás korosztály esetében nagymértékben jelennek meg negatív megítélések a nyelvjárások 
irányában.

Szabó Andrea szakdolgozatában (2008) a középiskolás korosztály palóc nyelvjárásra irányuló 
attitűdjét vizsgálta két Nógrád- és két Hajdú-Bihar megyei város középiskolájában. Település- és 
iskolatípusok szerint is összevetette az attitűdöket. Az ügynökmódszerrel mért kérdőíves vizsgálat 
eredményei közül kiemelkedik, hogy a sztenderd nyelvváltozatban beszélő ügynököt kedvezőtleneb-
bül ítélték meg, mint a palóc nyelvjárásban megszólalót, ugyanakkor rokonszenvesebbnek tartották.

Lakatos Katalin kárpátaljai 14–17 éves diákok körében végzett direkt módszerű kérdőíves 
kutatást, melynek eredményeit disszertációjában (2010) tette közzé. Amellett, hogy a tanulók 
ismereteit, vélekedéseit a nyelvről és a nyelvváltozatokról bizonytalannak és ellentmondásosnak ítélte 
meg, a városi és a falun élők között egy fontos különbséget talált: a falusiak elfogadóbbak voltak a 
nyelvjárásokkal szemben. Feltételezhető egy nyelvjárásokra irányuló rejtett presztízs megléte. Az 
explicit attitűdökben pedig eltérést fedezett fel az egymáshoz közel eső életkori csoportok között 
(kilencedikesek és végzősök).

Szécsényi Krisztina 15 és 18 év közötti anyaországi, valamint kisebbségben élő középiskolások 
nyelvjárási attitűdjét kutatta. A kérdőíves módszerrel összegyűjtött válaszokat több szempont alap-
ján vizsgálta, figyelembe véve a válaszadók nemét, életkorát és a szülők iskolai végzettségét. Az 
eredményekből az rajzolódott ki, hogy a szegedi és a zentai diákok válaszainak különbségei ellenére 
„egyik csoport nyelvjárási attitűdje sem pozitívabb a másiknál” (Szécsényi, 2015, 131).

Különböző életkori csoportok, ötödikesek és tizenkettedikesek nyelvjárásokkal szembeni attitűdjét 
vizsgálta Kaján Anna és Deme Andrea (2020) Gödöllőn, egy Budapest közeli településen. A főváros 
mint a sztenderd központjának közelsége a következő eredményeket hozta: explicit attitűdjüket 
tekintve, mindkét korosztály elítélően nyilatkozott a nyelvjárásokról, de a fiatalabb generáció implicit 
attitűdje negatívabb volt, mint a végzősöké.

Végezetül az iskolai anyanyelvoktatáshoz kapcsolódó, azonban nem diákok, hanem azok any-
anyelvi nevelésében kulcsszerepet játszó, így a szemléletüket közvetlenül befolyásoló magyart tanító 
tanáraik nyelvi alapú diszkriminatív viselkedését bizonyította a tanári értékelés kapcsán Jánk István 
doktori disszertációjában (Jánk, 2018). A nagymintás mérést magyarországi, romániai, szlovákai és 
ukrajnai iskolákban tanító és leendő magyartanárok körében végezte. Mindegyik földrajzi terület 
részmintájában, így a teljes mintában is a tartalmilag hibátlan feleletet produkáló tanulók közül 
szignifikánsan rosszabb jegyeket kapott az a diák, akire a nyelvjárás, de a kidolgozott nyelvhasználat 
volt jellemző. Ugyanakkor a nyelvi előítéletesség is bebizonyosodott a teljes mintában. Az egyik 
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(nyelvváltozat) vagy másik (nyelvhasználat) nyelvi hátrányt némileg mérsékli valamely nyelvi előny 
megjelenése (sztenderd vagy kidolgozott nyelvhasználat). A nyelvi diszkriminációt tekintve az eltérés 
a magyarországi részmintában volt a legkisebb. A sztenderdtől való távolság a határon túli magyar 
régiók esetében vélhetően még inkább felerősíti a nyelvi alapú diszkriminációt.

MÓDSZEREK

A kérdőíves vizsgálat során az ügynökmódszert alkalmaztam implicit attitűd mérésére, amelyet 
Lambert kanadai társadalompszichológus és munkatársai használtak először az 1960-as években. 
Azóta számos változata terjedt el. Magyarországon elsőként Sándor Klára és munkatársai mértek 
ezzel a módszerrel nyelvi attitűdöt egyetemi hallgatók körében 1995-ben (Sándor et al., 1998). Ehhez 
a vizsgálathoz hasonlóan jómagam is egy sztenderd és egy nem sztenderd nyelvváltozatban beszélőről 
kértem véleményt diákoktól, de nem személyes jelenlétben olvasták fel az ügynökök a szövegeket, 
hanem ezeket meghallgattattam a tanulókkal.

Azért döntöttem a hangfelvétel alapján történő ügynökmódszer mellett, mert nem találtam olyan 
személyt, aki hitelesen tudta volna eljátszani az „alibiként” ráosztott szerepet. Az alibire és magára az 
ügynökökre azért volt szükség, hogy a vizsgált személyek ne tudják meg, hogy mi a vizsgálat eredeti 
célja (ti. a nyelvváltozatok megítélése). Így feltehetően biztosabban kaphatunk hiteles eredményt, 
és ténylegesen a valós attitűdöt mérjük. Ugyanakkor az ügynök külleme sem befolyásolja így a róla 
alkotott képet. Két ügynököt pedig azért „alkalmaztam”, mert nem gondolom, hogy egyetlen személy 
mindkét nyelvváltozatot „tisztán”, meggyőzően tudta volna használni.

Összesen 192 (11–12. évfolyamos) tanuló nyelvjárásokkal szembeni attitűdjét vizsgáltam két pécsi 
gimnáziumban. A tanulók az iskolákkal kötött kutatótanári szerződésem alapján, szülői engedéllyel 
vettek részt a vizsgálatban. A diákok kb. fele (95 fő) nyelvjárási (Tisza–Körös vidéki nyelvjárás) 
szöveget, másik fele (97 fő) pedig köznyelvi szöveget hallgatott meg. Mindkét csoportban 13–13 diák 
faluban él, a többiek városban (Pécsett, illetve Pécs környéki kisvárosokban) laknak. A falun élők 
száma nem elegendő ahhoz, hogy a minta a településtípus szempontjából teljes mértékben reprezen-
tatív legyen, de a kapott válaszok alapján mindenképpen kirajzolódik egy tendencia.

Minden adatközlő csak egy nyelvváltozattal találkozott. Ez azért jelentős, mert így kevesebb esél-
lyel tudatosult bennük a vizsgálati cél. A szöveg ugyanaz volt: Örkény István Mi mindent kell tudni 
című egyperces novellája. A szövegeket mindkét csoport kétszer hallgathatta meg, majd pedig egy 
kérdőívet kellett kitölteniük a tanulóknak.

A két csoportba tartozó diákok ugyanazt a kérdéssort kapták. Az első kérdésben 1-től 5-ig terjedő 
Likert-skálán kellett értékelniük [1 = nem (jellemző), 5 = nagyon (jellemző)] az ügynököt olyan 
tulajdonságok mentén, amelyek nagy valószínűséggel lefedik a nyelvjárási beszélőkkel kapcsolatos 
sztereotípiákat, és részben megegyeznek azokkal, amelyeket Sándor és munkatársai (Sándor et al., 
1998) használtak. Ehhez kapcsolódóan az ügynök egy különösen jellemző tulajdonságát kértem, 
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valamint azt, hogy értelmiségi vagy fizikai szférában tudná-e elképzelni a beszélőt, továbbá hogy 
rokon- vagy ellenszenvesnek tartja-e őt.

Gyakorló magyartanárként feltételeztem, hogy a diákok mindössze csak a nyelvjárási jellemzőket, 
jegyeket veszik majd észre, és nem tudják azonosítani a Tisza–Körös vidéki nyelvjárást, hiszen nem 
tanulják a magyar nyelvi órán részletekbe menően, továbbá speciális attitűdjük sem fűződik hozzá 
(nem környékbeli nyelvjárásról van szó). Fodor Katalin és Huszár Ágnes (1998) magyar dialektusok 
presztízslistájáról írt tanulmányából ugyanis az is kiderül, hogy a magyar egyetemisták különbséget 
tesznek az egyes nyelvjárások között, és a szülőhely is befolyásolja az adott nyelvjárásról alkotott 
véleményeket. Mivel a saját nyelvjárást rejtett presztízse miatt pozitívabban ítélik meg az adatközlők, 
ezért egy olyan nyelvjárásra volt szükségem a vizsgálathoz, amely feltehetően a pécsi gimnázi-
umi mintámtól távol áll. Így a vizsgálat a köznyelv és általában a nyelvjárások közötti attitűdbeli 
különbségeket méri.

A kérdőív második felében a kitöltők „földrajzi” adatait kértem annak meghatározására, hogy 
mennyire kerülhetett kapcsolatba a magyar nyelv regionális változataival (illetve egy változatával). 
A származási hely befolyásolja ugyanis a nyelvi attitűdöket, ahogy az egyén egyéb demográfiai jel-
lemzői is (nem, szülők iskolai végzettsége stb.) hozzájárulnak ehhez. Ezek feldolgozása azonban ezen 
a kis mintán töredékes, torz eredményekhez vezetett volna, így ezt egy következő, nagyobb mintán, 
több gimnáziumi diák bevonásával elvégzendő felmérésemben kívánom majd megvalósítani. Jelen 
vizsgálat célja mindössze a településtípus összekapcsolása a nyelvi attitűdbeli jellemzőkkel.

Végül belső tulajdonságok rangsorolását kellett elvégezniük a tanulóknak. Erre azért volt szüksé-
gem, hogy össze tudjam hasonlítani, mihez mérten várják el az adatközlők az egyik vagy másik 
nyelvváltozatot beszélőtől a különböző csoportokba sorolható tulajdonságokat.

EREDMÉNYEK

A kutatás résztvevőinek jellemzői

A résztvevők alapvetően homogén csoportot alkottak. 7 diákot kivéve mindegyikük Pécsett vagy 
Pécs térségében élt ezidáig. 26 tanuló lakott, illetve lakik ma is Pécs környéki faluban (1. ábra). Egy 
tanuló jelezte, hogy sok időt tölt Budapesten, így ő kerül kapcsolatba a legtöbbet a sztenderdközelinek 
tekintett budapesti nyelvváltozattal. A kitöltők anyanyelve a magyar, és mélyebben csak az iskolai 
oktatás során tanult nyelveket (angol, német, francia, olasz, spanyol) ismerik. Egy fő jelezte, hogy 
Eszéken született és huzamosabb (3 hónapnál hosszabb) ideig élt Németországban.

A nyelvjárások nyelvhasználati színtereit figyelembe véve valószínűsíthető, hogy a teljes minta 
13,54%-a (a faluban élők) kerülhetett kapcsolatba leginkább (a baranyai, illetve a dél-dunántúli) 
nyelvjárással. A jövőben a minta 6,31%-a szeretne faluhelyen letelepedni (2. ábra), a városi tanulók 
mindössze 3%-ban. A falu mint lakóhely ugyanis már nem vonzó a fiatalok számára: a faluközösséghez 
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való tartozás vonzereje csökkent, mert szinte alig felel meg az ifjúság elvárásainak (Schlachta, 2009), 
valamint mind a mai napig egy fokozódó elvándorlásnak lehetünk tanúi (Szalai & Fabula, 2021).

A lakóhely megválasztása nyilvánvalóan több (nem nyelvi) tényező függvénye, mely összefügg az 
egyén demográfiai jellemzőivel, nemével, életkorával, családi állapotával, munkaerőpiaci jellemzőivel, 
iskolai végzettségével, anyagi, vagyoni helyzetével, egyéni sajátosságaival, egészségi állapotával, a 
változásokkal kapcsolatos attitűdjével, etnikai hátterével és az adott településsel való elégedettségével 
stb. (Rozsnyai, 2007). Így ebből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni a nyelvi attitűddel 
kapcsolatban, mindössze jelzésértékűnek szánom ezt az adatot.

1. ábra: A tanulók lakóhely szerinti megoszlása
Figure 1. Distribution of students by their settlement type

2. ábra: A tanulók vágyott lakhelyének típusa
Figure 2. The type of the desired settlement
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A belső és külső tulajdonságok megítélése

A kérdőív első részében a megkérdezetteknek az ügynököt kellett értékelniük különböző emberi 
tulajdonságok mentén annak alapján, hogy ezek mennyire jellemzők rá (5 = nagyon, 1 = nem).

Az első csoportba a kognitív képességekhez köthető belső tulajdonságokat sorolom: műveltség, 
intelligencia. Itt az eredmények a sztereotípiák szerint alakultak: a diákok szerint a műveltség és 
az intelligencia szinte kizárólagosan a sztenderdet beszélők sajátja. Az intelligenciát (egészen 
leegyszerűsítve most a fogalom jelentését) mint a tanulás, a megértés, az alkalmazás képességét 
91,74%-ban (nagyon és eléggé jellemző) a köznyelvet beszélőnek tulajdonították, míg a nyelvjárást 
beszélő mindössze 22,1%-ban (nagyon és eléggé jellemző) részesült ebből (3. ábra).

3. ábra: A beszélők intelligenciájának megítélése
Figure 3. Judgement on the speakers’ intelligence

A műveltséget mint a szellemi értékek bírását még egyértelműbben kötötték a vizsgált tanulók a 
köznyelvet beszélőhöz: nagyon és eléggé jellemző összesen 96,9%, és még az intelligenciánál is kissé 
kevesebb lett ez a szám a nyelvjárási beszélőre vonatkoztatva: nagyon és eléggé jellemző összesen 
21,04% (4. ábra). 

Érdekes megfigyelni azt is, hogy mindkét tulajdonság esetében a köznyelvet hallgatóknál alig van 
közepes érték, ami a megkérdezettek határozott döntésére utal: egyértelműen nagyon vagy eléggé 
műveltnek, illetve intelligensnek tartották a köznyelvet használó személyt (3. és 4. ábra).

A falusi-városi dichotómiára vetítve a problémát az látható, hogy a köznyelvet tekintve nincs 
szignifikáns különbség a két településtípus szerinti csoport megítélése között, azonban a nyelvjárást 
használó ügynököt több mint kétszer olyan arányban ítélték a faluban élők eléggé műveltnek és 
intelligensnek, a városiak pedig három-, illetve négyszer olyan arányban kevésbé műveltnek, illetve 
intelligensnek. A kognitív képességekkel összefüggő tulajdonságok megítélésében a falvakban élők 
tehát elfogadóbbak a nyelvjárással kapcsolatban.
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4. ábra: A beszélők műveltségének megítélése
Figure 4. Judgement on the speakers’ cultivation

5. ábra: Belső tulajdonságok megítélése falusi–városi viszonylatban
Figure 5. Judgement on the speakers’ personality features on the basis of the students’ settlement type

A szociális képességeket reprezentáló belső tulajdonságokat (őszinte, megbízható, barátságos/ nyitott/
kedves) illetően a nyelvjárásban beszélőt értékelték a diákok magasabb számban megbízhatónak (5. 
és 7. ábra), de főleg őszintének és kedvesnek, barátságosnak (5. és 6. ábra). Az őszinteséget 20%-kal 
(nagyon és eléggé együttesen) többen értékelték magasabbra a nyelvjárásban beszélő esetében, mint a 
köznyelvet használónál, a barátságos attitűd azonban még magasabb értékben, 52%-kal több diáknál 
jelent meg a nyelvjárási szöveget felolvasónál (5. és 8. ábra). A közepes érték is jóval kevesebb a nyelv-
járást használó megítélésében, vagyis a diákok többnyire határozottan tudtak dönteni a nyelvjárás 
javára. 
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6. ábra: A beszélők őszinteségének megítélése
Figure 6. Judgement on the speakers’ honesty

7. ábra: A beszélők megbízhatóságának megítélése
Figure 7. Judgement on the speakers’ reliability

8. ábra: A beszélők barátságosságának/kedvességének/nyitottságának megítélése
Figure 8. Judgement on the speakers’ friendliness/kindness/open-mindedness
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Mind a faluban, mind a városban élők a nyelvjárási beszélőt tartják őszintébbnek, de a falvakban élők 
bizalma általánosságban véve nagyobb mindkét beszélővel szemben (5. ábra). Mégis ők inkább tartják 
barátságosnak a nyelvjárásban beszélőt, mint a köznyelvit.

A kognitív és a szociális képességekhez köthető tulajdonságok megítélése közti különbség 
árnyaltabb megértéséhez érdemes egy pillantást vetni a kérdőív utolsó részében kért tulajdonságok 
rangsorolására (9. ábra).

9. ábra: Belső tulajdonságok megjelölése az 1–3. helyen
Figure 9. Setting the given personality features in the 1–3 places

Itt ugyanis azt az eredményt kaptam, hogy a teljes minta 66,14%-a jelölt meg 1–3. helyen valamilyen 
szociális képességhez köthető tulajdonságot (9. ábra). Ennek a csoportnak majdnem a fele, 31,77% 
mindhárom jellemzőt (őszinte, megbízható, kedves) megjelölte az első három helyen (9. ábra). A 
nyelvjárási szöveget hallgatók 65,2%-a (9. ábra), a köznyelvvel kapcsolatba kerülteknek pedig a 67%-a 
ítélte ezen tulajdonságok valamelyikét a legfontosabbnak (9. ábra).

A településtípus tekintetében nincs szignifikáns különbég ebből a szempontból, ugyanis kb. 
50–50%-ban jelölték meg két-, illetve háromszor a két különböző helyen élő tanulók a szociális kom-
petenciákhoz fűződő tulajdonságokat.

A fent bemutatott viszonylag magas tendenciához mérten különösen szignifikánsként foghatjuk fel, 
hogy többen találták a nyelvjárásban megszólalót a szociális képességek mentén rokonszenvesebbnek 
– különösen a falusiakra volt jellemző ez a tendencia.

A kognitív képességekhez köthető jellemzők (intelligens, művelt, tehetséges) mindössze 62 fő 
esetében, azaz a minta 32,2%-ánál kerültek az 1–3. helyre (9. ábra). Ez a szám kevesebb mint a 
fele a társas kapcsolatokhoz köthető belső tulajdonságoknak. A köznyelvet (kognitív képességekhez 
köthető tulajdonságok az 1–3. helyen: 28,8%) és a nyelvjárást (kognitív képességekhez köthető tula-
jdonságok az 1–3. helyen: 34,7%) hallgatók rangsorolásánál ebből a szempontból sincs szignifikáns 
különbség – bár a tájnyelvet hallgatók azért többen tartották fontosabbnak az intelligenciát vagy a 
műveltséget (9. ábra). A teljes mintában, a nyelvjárást hallgató tanulók között mindössze egy diák volt, 
aki mindhárom megadott kognícióval összefüggő tulajdonságot az első három helyre jelölte be. Ő 
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pedig egy faluban élő tanuló volt. Általában is jellemző az a tendencia, hogy a faluban lakók nagyobb 
jelentőséget tulajdonítanak a műveltségnek és az intelligenciának.

Az eddig elmondottakból, a kognitív és a szociális képességekkel összefüggő tulajdonságok eltérő 
megítélésből, valamint az ezekhez kapcsolódó rangsorolások összevetéséből kitűnik, hogy (1) a 
tanulók, akiknek többsége fontosnak tartja a társas kapcsolatokhoz kötődő tulajdonságokat, ezeket 
a nyelvjárási beszélőben inkább látja megvalósulni; (2) annak ellenére pedig, hogy a diákoknak 
mindössze egyharmada tartja fontosnak a kognitív képességekkel összefüggő tulajdonságokat, ebből 
a szempontból a nyelvjárást használó egyén felé erős negatív attitűddel viseltettek; (3) ez a negatív 
attitűd a kognitív jellemzőket felértékelő faluban élőket kevésbé jellemzi.

A rátermettséghez, kompetenciához kapcsolódó tulajdonság, a határozottság tekintetében nincs 
szignifikáns különbség a két beszélő megítélése között. Az adatokból jól látszik, hogy mindkét 
beszélőt elég határozottnak, kompetensnek találták a kérdőív elején jelzett „alibi” munka elvégzésére 
a tanulók (10. ábra). A városban és a községekben élők megítélése között nagy eltérés nincs, mindössze 
tendenciaszerűen állapítható meg, hogy a városiak inkább a köznyelvi beszélőt, a faluban lakók pedig 
inkább a nyelvjárásban megszólalót tartották határozottabbnak, rátermettebbnek (10. ábra).

10. ábra: A beszélők határozottságának megítélése
Figure 10. Judgement on the speakers’ decisiveness

A jó modor, vagyis a társadalmilag elvárt illem összefüggésében szignifikáns különbség mutatkozott 
a sztenderd beszélő javára (nagyon és eléggé együttesen 69%; 11. ábra). A nagyon és az eléggé jó 
modorú, azaz illemtudó viselkedés tekintetében ugyanis 29% az eltérés a két beszélő megítélése 
között úgy, hogy a városlakók és a faluban élők között nincs jelentős eltérés, mindössze annyi, hogy a 
faluhelyen élők inkább tartják jó modorúnak a nyelvjárásban beszélőt (11. ábra). Továbbá az is látható, 
hogy a köznyelvet használót senki nem ítélte „modortalannak”, míg a nyelvjárást használót a minta 
5,2%-a, vagyis 5 diák (11. ábra), akik mind városiak.

Pedig a jó modort a teljes minta mindössze 10,93%-a helyezte az 1–3. helyre a kérdőív belső 
tulajdonságokat rangsoroló részében (9. ábra), vagyis általánosságban kevésbé számított fontosnak 
számukra ez a tulajdonság – különösen a városiak esetében. A faluban élők számára ez jelentősebbnek 
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tűnik. A nyelvjárást használót mégis ebből a szempontból is negatívan ítélte meg a diákok nagy része: 
városiak és faluban élők egyaránt. 

11. ábra: A beszélők jó modorának megítélése
Figure 11. Judgement on the speakers’ good manners

A külső megjelenést reprezentáló ápoltságot és tisztaságot a diákok túlnyomó többsége a sztenderdet 
használóval azonosítja (12. ábra). A nagyon és eléggé lehetőségeket a két beszélő esetében összehason-
lítva látható, hogy 56%-kal többen gondolják a nyelvjárásban felolvasóról, hogy kevésbé ápolt és tiszta 
(12. ábra). 23% pedig nemigen és egyáltalán nem tartja ápoltnak és tisztásnak a nyelvjárási beszélőt 
(12. ábra); ők mindannyian városiak. Míg ez a szám a köznyelv esetében nulla. A községekben élők 
inkább tartják tisztának, ápoltnak a nyelvjárási beszélőt, mint a városiak, bár kb. 60%-uk a közepes 
kategóriát jelölte meg.

12. ábra: A beszélők tisztaságának, ápoltságának megítélése
Figure 12. Judgement on the speakers’ hygiene and neatness

Ez az eredmény a fent jelzett viselkedésbeli tényezővel együtt igencsak diszkriminatív jellegű. A 
negatív nyelvi értékítélettel a tanulók a nyelvhasználót is nagymértékben stigmatizálják.
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A különösen jellemző tulajdonság

A kérdőív következő részében a beszélőnek egy különösen jellemző tulajdonságát kértem a tanulóktól. 
A sztenderdet használó figurát 18 diák (a sztenderdet hallgatók 18,5%-a) nem jellemezte, azonban a 
válaszadók többsége, 45,5%-a okosnak, műveltnek vagy intelligensnek nyilvánította (13. ábra). Azaz 
kognitív képességeit hangsúlyozták, és ők mind városiak voltak.

Szociális képességekhez köthető tulajdonságot a diákok 25%-a adott meg, akik mind falun élők: 
„komoly”, „merev”, „távolságtartó”, „tekintélyt parancsoló”, „beképzelt”, „mogorva”. A komolyságot 
kivéve mind negatív tulajdonság.

A rátermettséghez fűződő határozottság, melyben az előző részt tekintve nem mutatkozott 
szignifikáns különbség, itt szintén megjelenik a sztenderdet használó beszélő egyik jellemző 
tulajdonságaként 10%-ban (13. ábra). A városi tanulókhoz köthető ez is, valamint a rátermettséget 
reprezentáló „szorgalmas” jelző is, ahogy a szociális viselkedéshez kapcsolható „jó modorú”. Azonban 
kissé jelentősebb mértékben esnek latba, 13,92%-ban a nyelvi tényezőkre vonatkozó megállapítások, 
melyek egyrészt a kifejezésmódra, a stílusra, valamint a hangzásra vonatkoznak: „monoton”, „száraz”, 
„választékos” (13. ábra), melyeket városi tanulók írtak.

13. ábra: A különösen jellemző tulajdonság
Figure 13. The speakers’ most typical feature given by the students

Ez utóbbi jelző különösen figyelemre méltó, mivel a nyelvjárásban beszélő figura esetében többször 
is megjelent indokként a fizikai szférába sorolásnál, illetve az ellenszenv kifejezésénél városi tanuló 
tollából, hogy például „nem elég választékos a beszéde/szókincse”.

A választékos beszédstílus stiláris jellemző, amely anyanyelvoktatásunk története során mind a mai 
napig oly fontos szerepet tölt be a normativitás szemléletében! Másképpen az igényesség kategóriá-
járól van szó, amely kizárólag a sztenderd sajátjává vált, összemosva a nyelvi variáns és a stilisztika 
kategóriáit. (Hiszen bármely nyelvjárást is lehet igényesen vagy éppen igénytelenül beszélni.) Úgy 
tűnik, még maga a témaválasztás (szépirodalmi szöveg felolvasása) sem győzte meg a diákokat erről, 
melynek okát egyfelől abban látom, hogy a nyelv és társadalom témakörhöz kapcsolható tudásuk, 
a fogalmi ismereteik nem elegendőek és nem elég pontosak. Másfelől nem rendelkeznek egy olyan 
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rugalmas normaszemlélettel, amely a szubsztenderdnek is feltételez normát, valamint azok beszélőit 
is legalább pozitív nyelvi toleranciával illeti.

Fenti megállapításaimat jól tükrözik a nyelvjárásban megszólaló egyént jellemző tulajdonságok, 
melyek szinte teljes egészében (a nyelvjárási szöveget hallgató diákok közül 7 fő nem adott választ, 
így a minta 92%-ával tudtam dolgozni) a nyelvhasználatára vonatkoztak (94,3%-ban; 14. ábra). Ez 
nem meglepő, hiszen a nyelvjárási beszéd, illetve maga a nyelv (azon belül is a kiejtés) mint egyes 
emberi csoportok között létező egyik legfeltűnőbb tényező (ahogy a bőrszín és egyéb antropológiai 
eltérések) egyes egyének tudatában affektív tényezőkkel összekapcsolódva gyakran tudattalanul is 
befolyásolja az észlelést, az emlékezetet és a viselkedést.

14. ábra: A nyelvjárást használó ügynök jellemző tulajdonságai előfordulásuk száma alapján
Figure 14. The characteristic features of the the dialect speaker according to the number of their appearance

Az érdekesség számunkra inkább az, hogy a legtöbb, diákok által használt kifejezés egyfelől a normától 
eltérőként, egészen pontosan a nyelvjárás furcsaságára vonatkozik a minta 42%-ánál („furcsa kiejtés”, 
„akcentus”), másfelől egyértelműen negatív előítéletet sugalló értékítélet formájában jelenik meg: 
„falusi/falusias” „parasztos”, „parasztbeszéd” – esetleg még (a többféleképpen értendő) „egyszerű” is 
ide tartozhat (14. ábra), amellyel egy faluban élő diák jellemezte a nyelvjárásban megszólalót.

A teljes minta 45,5%-ában megjelenik a „tájszólás” (mint a jelenség terminológiailag pontos 
megnevezése) felismerése mind a falusi, mind a városi tanulókat figyelembe véve (14. ábra). Sőt 
egy esetben előfordult, hogy egy városi diák pontosan tudni vélte a nyelvjárás típusát is – „szatmári 
nyelvjárás”-nak titulálva azt (14. ábra). (Az északkeleti régiótól délre esik a Tisza–Körös vidéki nyelv-
járásterület, és mindkettőnek jellemző jegye például az í-zés, így elképzelhető, hogy a diák ezért 
sorolta ide; de lehetséges, hogy véletlenről van szó.)

Feltűnt, hogy a nyelvjárás terminus mint általános, semleges szakkifejezés egyetlen egyszer sem 
szerepel a válaszok között, pedig a magyar nyelvi tankönyvek alapvetően ezt a kifejezést használják 
a területi variánsok megnevezésére.

Egy interjús vizsgálatból, melynek során általános és középiskolásokat kérdeztek meg a nyelvjárás 
fogalmának meghatározásáról, kiderült, hogy a tájszólás kifejezést a diákok bizonyos nyelvváltozatok 
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legfeltűnőbb jegyére, a kiejtésre használják (Szabó, 2011). Szokatlanként, „vidékiesként” valamiféle 
nyelvi ideáltól eltérőként fogják fel a nyelvjárást: „ha valaki nem úgy ejti ki a szót, ahogy kéne”, ha 
„nehezen/nem igazán lehet érteni” (uo.). Pontosan egybevágnak eredményeim Szabó Tamás Péter 
vizsgálati eredményeivel (uo.).

Előfordultak továbbá (2 diáknál) esztétikai minőségre utaló vélekedések is (14. ábra): „humoros”, 
„vicceskedő” városi diákok tollából, vagy a vicces, melyet egy faluban élő írt. A megnevezések arra 
utalnak, hogy egyes diákok szerint ez a típusú beszéd nem vehető komolyan; szerepe a humorkeltés-
ben van. Egy városi diák indoklásban például ez áll: „a tájszólást az értelmiségiek elhagyják, vagy 
gúnyosan, poénból használják”.

Igaz, hogy a minta kevesebb mint a fele felismerte, hogy az ügynök nyelvjárásban szólalt meg (14. 
ábra), azonban nem a tanult semleges terminust használták a tanulók, hanem kizárólag a tájszólás 
megnevezést (14. ábra), amely – mint láttuk egy előző vizsgálatból is – szokatlan és vicces. Ezt 
támasztja alá a tanulók másik felének véleménye, akik „furcsá”-nak”, „falusi”-nak és „parasztos”-nak 
titulálták a személyt, de közülük senki sem volt falusi.

Az a diák is városi volt, aki egy külső megjelenésre vonatkozó tulajdonságot jelenített meg: 
„bajszos” (14. ábra). Talán a régi falvakban paraszti sorban élő férfiak jellemző külső tulajdonságához 
kapcsolhatóan áll itt ez a jelző, amely arra utal, hogy van még diák, akinek egy távoli (romantikus) 
parasztfigurával kapcsolódik össze a nyelvjárási beszéd, amely már a múlté – legfeljebb még a fal-
vakban fordul elő. Ezt a vélekedésemet erősíti egy városi tanuló által írt „roma” kifejezés is, amely 
egy tipikusan, hagyományosan faluban élő népcsoporthoz köti a tájnyelv használatát – természetesen 
téves és előítéletes módon. A romákkal (a cigánysággal) mint népcsoporttal összefüggő sztereotípiák 
kapcsolódnak itt össze a nyelvi sztereotip, diszkriminatív vélekedéssel.

Elgondolkodtató, hogy a tanulók ismeretei honnan származnak, hiszen a tankönyvekben és 
feltehetőleg a magyar nyelvi órákon nem egészen ilyen formában hallanak ezekről az ismeretekről. 
Nyilvánvalóan ezt már magukkal hozzák a környezetükből, az őket körülvevő társadalmi csopor-
tokból. Az iskolai anyanyelvoktatásnak abban lenne szerepe, hogy ezeket az ismereteket, illetve 
sztereotípiákat a megfelelő módon orvosolni tudja. A feladat nem könnyű, de amíg az anyanyelvi órán 
alig hall a szubsztenderdről (benne a nyelvjárásokról) a diák, és még inkább azt a szemléletet tanulja, 
hogy a sztenderd a legmegfelelőbb választás minden szituációban, addig akkor is szokatlannak fogja 
tartani a nyelvjárásokat, amikor a valós nyelvi praxisban ő maga is számtalanszor találkozik velük, sőt 
meg sem lepődik ezen, mert természetes számára. Ezt a valós nyelvhasználatot kellene megjeleníteni 
az anyanyelvi nevelés során, és minden esetben abból kiindulni, hogy minden nyelvváltozat normatív, 
mert kommunikációs helyzettől, illetve a nyelvhasználó egyéni érdekeitől/igényeitől függően képes 
betölteni funkcióit: kommunikációs szerepét és identitásjelző funkcióját. Nincs egy abszolút mérce, 
egy ideális nyelvváltozat a nyelvhasználatban, hanem nyelvi variánsok léteznek, amelyek mind 
rendelkeznek normával, és amelyek mintázatát, szabályait az adott változat beszélői szabják meg 
kommunikációs és identitásbeli szükségleteik szerint.
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Amíg az iskolai keretek között megragadunk annál, hogy a nyelvjárást őrizni kell, mert hagyományt 
és értéket képvisel, és nem mutatunk rá arra, hogy a nyelvi valóság a kódváltásokról szól, ebben pedig 
mekkora szerepe van a nyelvhasználó saját döntésének, addig a nyelvjárások a társadalom minden 
szereplőjének fejében szokatlanként maradnak meg. Ez utóbbi pedig azt implikálja, hogy a nyelvjárást 
jobb elkerülni bármely helyzetben, óvakodnunk kell ennek használatától még akkor is, ha családunk, 
ismerőseink és környezetünk is használja, naponta körülvesz minket. Mert körülveszi a diákokat 
is. Hiszen hétköznapi kommunikációs tapasztalatunk is azt sugallja (nem is kell hozzá tudományos 
magyarázat), hogy nem igazán beszélhetünk tisztán nyelvjárási beszélőről, ahogy köznyelviről sem; 
nyelvhasználatunkban, mindenkiében keverednek a különböző variánsok jellemzői.

A munkakör típusa

A kérdőív egy következő részében a munkakör jellegére kérdeztem rá, miszerint értelmiségi vagy 
fizikai szférába helyezné-e az adatközlő a hallott személyt. Fizikai munkakörbe a diákok 74,7%-a 
a tájszólásban beszélőt „rendelte”, míg a köznyelvet használót csak 17,52% vélte ide tartozónak (15. 
ábra). Tendenciaszerűen az is megállapítható, hogy a falusiak közül nagyobb arányban helyezik a 
nyelvjárásban beszélőt a fizikai szférába. Ahogy egy faluban élő diák meg is indokolja: „vidéken 
többen dolgoznak a fizikai szférában”. Hasonlóan, a falvakban lakók indoklása között szerepel még, 
hogy „munkás ember”, de gúnyos, előítéletes, sztereotip megfogalmazások is, mint a „bepálinkázott 
munkásember”, vagy „aki értelmiségi, megpróbálja elhagyni ezt a beszédet”. A városiak indoklá-
sai között figyelemre méltó, hogy az ítélethozatal egyértelműen, explicit formában is alapvetően a 
nyelvjárási beszédnek volt köszönhető: „tájszólás miatt”, „akcentus és hanglejtés miatt”, „beszéd-
stílusa miatt”, „kiejtése miatt”. Vannak olyan szintén ide köthető magyarázatok, melyek kognitív 
tulajdonsággal kötik össze a tájnyelvi beszédet: „beszédstílus és intelligencia”, „hanglejtése miatt nem 
olyan művelt”, „műveletlen”, „nehezen értelmezhető beszéd”.

A terminológiai pontatlanságoktól (hangzó beszéd stílusa vs. nyelvváltozat) eltekintve is jól 
látszik, hogy a nyelvjárást beszélő személyt a válaszadók túlnyomó többsége a fizikai szférával 
mint társadalmilag alacsonyabb presztízsű munkavégzési formával azonosítja (16. ábra). Megint 
egy társadalmi sztereotípiával van dolgunk. Mindezt alátámasztja még egy indoklásként szereplő 
megjegyzés is egy városi tanulótól: „a tájszólást az értelmiségiek elhagyják, vagy gúnyosan, poénból 
használják”. Az indoklásokban tehát nincs szignifikáns különbség a városi és faluban lakó diákok 
között. Mindkét településtípusban élők egyaránt előítéletesek a nyelvjárások irányában.
Milyen jó lenne, ha a diákok megfelelő módon, azaz a nyelvi praxisnak, a nyelvhasználati valóságnak 
megfelelően tanulnának erről az anyanyelvi órán! A beszélők bizonyos nyelvhasználati színtereken 
valóban nem használják/választják a szubsztenderdet. Az is tény, hogy a sztenderdnek presztízse 
van a társadalomban (ezt nem is szabad elhallgatni a diákok elől), a nyelvjárások mégsem halnak 
ki – pedig már az 1950-es években is ezért nem foglalkoztak velük, gondolván, a nyelvi egységesítési 
folyamatban úgyis eltűnnek majd idővel. Nyelvhasználati színterük szűkült ugyan, de kiderült, hogy 
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van egy rejtett presztízsük azok számára, akiknek anyanyelvjárásuk, akik azonosulnak vele, akik 
számára az identitást jelenti – ők biztosan nem poénból használják, vagy gúnyt szeretnének űzni vele, 
hanem a maga helyén nagyon is fontos funkciója van: kommunikációs funkció(i) és identitásjelölő 
szerepe. 

15. ábra: A beszélők munkakörének típusa (értelmiségi vagy fizikai)
Figure 15. The speakers’ job type (white- vs. blue-collar)

16. ábra: A beszélők munkakörének megítélése (értelmiségi vagy fizikai) a tanulók lakhelye alapján
Figure 16. The speakers’ job type (white- vs. blue-collar) on the basis of the speakers’ settlement type

Ugyancsak ehhez a gondolatsorhoz kapcsolódik, hogy megnézzük, miért tartották egyes falusi és városi 
diákok a nyelvjárást használót értelmiséginek: „mert (folyékonyan) olvas”, „mert jól hangsúlyoz”, 
vagyis mindössze a szöveg előadásmódjára reflektáltak 25%-ban.

A köznyelvet beszélőt értelmiségiként besorolók, akik a teljes idetartozó minta 82,47%-át tették 
ki (16. ábra), szintén a fenti gondolatmenetet erősítik. Egyrészt az előadásmódra vonatkoztak a megj-
egyzések: „folyékony”, „jól olvas”, „jól adott elő”, „tagoltan beszél”. Másrészt a stílusra: „választékos”, 
„szofisztikáltan beszélt” – írták a faluban lakó tanulók. A városiak: „nem olyan a stílusa, mint egy 
parasztnak”, amely egy igencsak erősen negatív előítéletre utal. Nem olyan kiterjedt a szókincse” – 
jegyezte le megint egy városi tanuló, mely megjegyzés nem lehet releváns, hiszen egy adott irodalmi 
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szöveget hallott (ahogy az a kérdőív elején olvasható volt). Ugyanolyan diszkriminatív megjegyzés 
ez, mint más, városban élő tanulóktól a következők: „érthetően beszél”, „műveltnek tűnik”. Vajon, aki 
nem beszél érthetően, vagy nem művelt, az nyelvjárásban beszél?

Az érthetőségnek (nyelvi-kommunikációs szempont) és műveltségnek (társadalmi elvárás) 
kizárólagosan a sztenderddel való összekapcsolása a nyelvművelés évszázados jellemzője (így az 
anyanyelvoktatásnak is) – a helyes és logikus gondolkodás és a hozzá kapcsolódó helyes, szabatos 
írásbeli és szóbeli kifejezőkészség fejlesztése állt és áll mindenek felett az anyanyelvoktatásban, 
amely kizárólagosan a sztenderd használatával, valamint ezen használat csiszolásával lehetséges. 
Eszerint minél igényesebben és esztétikusabban fejezi ki magát a nyelvhasználó a közös és egységes, 
minden közlési helyzetben leghelyesebbnek vélt köznyelvi rendszerhez alkalmazkodóan, annál job-
ban érvényesül egymás megértése a kommunikációs gyakorlatban. Az érthetőségnek pedig alapja a 
nyelvi egység képzete. Ez a tudományos alapokat és a valós nyelvhasználatot ignoráló, diszkriminatív, 
a szubsztenderdet negatív értékítélettel sújtó szemlélet áll most előttünk, mely lecsapódott 21. századi 
diákjaink tudatában is.

Rokon- vagy ellenszenv?

Az anyanyelvoktatás, mai szóhasználattal élve (és feltehetőleg a terminus jelentését a gyakorlatban 
nagymértékben tükrözve) az anyanyelvi nevelés céljának (ti. a társadalomban sikeresen kommunikáló 
egyének nevelése) mindössze részbeni megvalósítását tükrözik azok az eredmények, amelyek 
egybevágnak a kérdőív első részének szociális képességekre vonatkozó eredményeivel, ugyanis a 
nyelvjárási szöveget hallgató diákok 76,84%-a találta a nyelvjárást beszélő alanyt rokonszenvesnek, 
míg a köznyelvi beszélő esetében ez a szám kb. 40% (17. ábra).

Mind a faluhelyen élők, mind a városiak a nyelvjárásban beszélőt tartották rokonszenvesebbnek, 
de a falusiak esetében még szembetűnőbb a rokonszenv (18. ábra). Mindössze egy faluban élő diák 
tartotta ellenszenvesnek a nyelvjárást használó ügynököt, míg a köznyelvet ellenszenvesnek 9 fő ítélte 
közülük (18. ábra). Ez több mint ahányan a városiak találták ellenszenvesnek a köznyelvi beszélőt, így 
azt mondhatjuk, hogy a faluhelyen élők inkább rokonszenveznek a nyelvjárással, és ellenszenvesebb-
nek ítélik meg a köznyelvet, mint a városan élők.

A vágyott lakhely szempontjából is megvizsgáltam az adatokat: a jövőben faluban élni kívánók 
kivétel nélkül mindannyian rokonszenvesnek tartották a nyelvjárásban beszélő személyt, a Budapesten 
letelepedni kívánóknak (akik a nyelvjárást hallgatták) a 20%-a (4 fő) rokonszenvezett a nyelvjárással, 
míg a vidéki várost jövőbeli lakhelyül választóknak 70,76%-a. Ez arra utal, hogy a fővárosnak akkor 
is diszkriminatív hatása van a nyelvi attitűdre, ha a megkérdezettek csak szimpatizálnak a fővárossal, 
de jelenleg még faluban vagy vidéki városban élnek.

Nemcsak a köznyelvvel való összehasonlításban, hanem önmagában is érdemes egy pillantást 
vetnünk a nyelvjárást ellenszenvesnek ítélők számára: mindössze 23,15%. Az indoklásként írt megj-
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egyzések a következők: „barátságos”, „nyitott”, „közvetlen”, „őszinte a nyelvezete”, „kedves a hangja”, 
„kedves”, „bizalmat sugároz a hangja”, „vicces” (szociális képességekhez fűződő tulajdonságok).

17. ábra: A tanulók beszélőkkel szembeni rokon-, illetve ellenszenve
Figure 17. Students’ sympathy or antipathy towards the speakers

18. ábra: A tanulók beszélőkkel szembeni rokon-, illetve ellenszenve falusi–városi viszonylatban
Figure 18. Students’ sympathy or antipathy towards the speakers on the basis of the speakers’ settlement type

Vagy implicit módon a nyelvjárást, továbbá a tipikusan ahhoz kötődő nyelvhasználati színteret, illetve a 
hozzá kapcsolódó (itt pozitív értelemmel bíró) életstílust említik: „a tájszólása miatt”, „mert tájszólása 
van”, „tetszik, ahogy beszél”, „tetszik ez a beszéd” „aranyos ez a beszéd”, „egyszerű ember”, „falusi”, 
„a vidékiek egyszerűek és rokonszenvesek” (valószínűleg tapasztalati úton szerzett magyarázat).

Mindez azt implikálja, hogy a diákok az anyanyelvi nevelés során is találkoznak a pozitív attitűd-
del a nyelvjárások és azok beszélői irányában. A nyelvjárást a nyelvi hagyomány értékes részének 
tekintve összekötik a múlttal és az állandósággal. A faluhelyen és a városban élők, valamint e két 
településtípust preferálók nyelvi attitűdbeli eltéréseinek összevetése arra mutat rá, hogy a falvakban 
élők és az ott élni kívánók rokonszenve erősebb a nyelvjárás irányában, majd ez a rokonszenv a vidéki 
városokat, illetve a fővárost vágyott lakhelyként jelölők felé haladva csökken.
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A tájnyelvi beszélőt ellenszenvesnek tartók (kb. 23%) explicit formában fejezték ki negatív 
viszonyulásukat a nyelvjáráshoz, amikor azt írták, hogy „a beszédstílusa miatt”, „nem lennék 
képes sokáig hallgatni a tájszólást”, a „tájszólása zavaró/idegesítő”, „a túl erős tájszólás okán”. 
Magát a személyt is stigmatizálják az alábbi szociális képességekhez köthető megjegyzésekkel: 
„erőszakos”, „agresszív”, „nyers”, valamint a hangerejében látják a problémát, továbbá a hangját 
vélik visszataszítónak, sőt úgy hallotta egy diák, hogy „melléolvas” a nyelvjárásban beszélő (amely 
nem felelt meg a valóságnak). Ezen indoklások mind városi tanulók tollából születtek. Az egyetlen, 
faluból származó diák, aki ellenszenvesnek tartotta a nyelvjárási beszélőt, azt írta, hogy „monoton 
a beszéde”, mellyel nem a nyelvi kódra, azaz magára a nyelvváltozatra, hanem a beszédstílusra tett 
megjegyzést.

Pozitív attitűd, nyelvi tolerancia nehezen alakítható ki akkor, ha a tanuló saját nyelvi tapasztalatai, 
az őt körülvevő nyelvi valóság, amelynek maga is aktív részese és alakítója, kívül marad az anyanyelvi 
nevelésen. Amint azonban tudatossá tesszük számára implicit tudását a nyelvi sokszínűségről, annak 
valós működéséről, és az általa ismert, a beszélőközösségeiből elsajátított valós nyelvhasználatot 
tükröző normákkal találkozik, az ezekhez kapcsolódó ismeret és attitűd könnyebben internalizálódik 
személyiségébe. Az internalizációs folyamat hiánya esetén tartós és erős pozitív attitűd nem alakítható 
ki.

KÖVETKEZTETÉSEK

Első hipotézisem, miszerint a diákok alapvetően negatív módon viszonyulnak majd a nyelvjárások-
hoz, a nyelvjárásban megszólaló személyekhez, beigazolódott.

Ami a második hipotézisemet illeti, hogy nem lesz egyik emberi tulajdonság megítélésében 
sem szignifikáns különbség a nyelvjárási és a köznyelvet beszélő ügynök megítélése között, nem 
igazolódott a vizsgálat alapján. A határozottságon mint rátermettséghez fűződő tulajdonságon kívül 
minden jellemző esetében szignifikáns különbség mutatkozott a két eltérő nyelvváltozat, illetve az 
azokat használó ügynökök megítélésében.

A legnagyobb különbség a műveltség és az intelligencia megítélésében van a sztenderdben 
megszólaló javára. Itt a faluban élő tanulók elfogadóbbnak bizonyultak városi társaiknál. A tisztaság 
és ápoltság mint külső tulajdonságokat szintén a köznyelvet beszélőkhöz kötötték nagyobb arányban 
a tanulók, viszont tendenciaszerűen megállapítható, hogy a faluból származók tisztábbnak vélik a 
nyelvjárásban megszólalót, vagyis attitűdjük megint pozitívabb a nyelvjárással szemben. A társas 
kapcsolatokhoz fűződő tulajdonságot, a barátságot/nyitottságot/kedvességet, de még az őszinteséget 
is mind a faluban, mind a városban élő tanulók a nyelvjárási beszélőhöz rendelték nagyobb számban.

Tehát a harmadik hipotézisem, miszerint találok majd olyan szempontot, amely szerint a nem 
sztenderd figurát kedvezőbben ítélik majd meg, mint a sztenderdet használót, beigazolódott. Sőt 
még szignifikánsan is. A Lambert-Giles-féle ügynökvizsgálathoz hasonlóan a társas kapcsolatok 
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és személyes jellemzők szempontjából találták vonzóbbnak a nyelvjárásban megszólaló ügynököt a 
diákok. Vagyis a negyedik feltevésem is beigazolódott.

A szociális képességekre irányuló pozitív attitűd egyfelől annak tudható be, hogy anyanyelvok-
tatásunk már évtizedek óta megköveteli a nyelvjárások iránti nyelvi türelmet annak bázisán, hogy 
azok nemzetünk múltjának emlékei, ahogy a magyar falu egyéb értékei is. Olyan nemzeti értékek, 
amelyeket őriznünk kell az anyagi értékekkel együtt.

A nyelvjárási beszélő iránti általános rokonszenvet továbbá a faluhoz mint településtípushoz 
fűződő attitűdhöz is kötöm: (1) a falunak mesékből, történetekből ismert, sőt az ott élő, idősebb 
generációval való kontaktus miatt kialakult egyfajta romantikus képe; (2) a falusi turizmus, továbbá a 
Pécs környéki, illetve a baranyai régió (pl. Siklósi járás) kulturális rendezvényein (legkiemelkedőbb, 
amely tömegesen vonzza a pécsi és Pécs környéki fiatalokat: az Ördögkatlan Fesztivál) tapasztalt 
pozitív élmények a falusi emberek egyszerűségéről, kedvességéről és vendégszeretetéről szintén 
hozzájáruló tényezők.

Az ötödik hipotézisem a településtípus szerinti eltérő attitűdre vonatkozott. A vizsgálat ered-
ménye tendenciaszerűen megerősítette azt a feltevésemet, hogy a faluban élők minden felsorolt 
emberi tulajdonság, a rokonszenv, valamint az explicit véleménynyilvánítás esetén is pozitívabban 
viszonyulnak a nyelvjárásokhoz. Ennek okát pedig abban látom, hogy a községekben a diákok 
nagyobb valószínűséggel találkoznak egy vagy több nyelvjárással, legalábbis közelebbi kapcsolatba 
kerülnek a nyelvi regionalizmusokkal. A nyelvjárások iránti tolerancia fordítottan arányos földrajzi 
szempontból a preferált településtípus nagyságával, nyelvészeti szempontból pedig a nyelvhasználati 
színtér bővülésével: a falut preferálók számára a legrokonszenvesebb a nyelvjárás, majd a vidéki 
várost, végül a fővárost előnyben részesítők megítélése következik.

A pozitív attitűd kialakítását nyilvánvalóan segítheti a magyar falu irányában tanúsított pozitív 
attitűd is, azonban maga a településtípus és a falun élő emberek megítélése mindössze a szociális 
tulajdonságok mentén pozitív, de a falu mint nyelvhasználati színtér megítélése alapvetően negatív.

Hatodik hipotézisemmel ellentétben élesen elhatárolódik egymástól a falu és a nyelvjárás megítélése 
– még akkor is, ha az valóban beigazolódott, hogy a nyelvjárást a faluhoz mint nyelvhasználati 
színtérhez kapcsolják a diákok. Azonban a nyelvi attitűd és a szociális attitűd között óriási a különbség. 
A magyar falu pozitív képe nincs hatással a nyelvjárások és azok beszélői iránt kialakult attitűdre.

Általánosan érvényes ugyanis az a tendencia, hogy a tanulók a nem sztenderd beszélőt negatív-
abban értékelik, mint a sztenderdben megszólalót. Azaz a sztereotípiák a városiak és a faluban élők 
körében egyaránt léteznek, de a városban erősebbek. A vidéki várost preferálók előítéletesebbek, a 
fővárost vágyott lakhelyként megjelölők pedig még ennél is diszkriminatívabb attitűdöt képviselnek.

Összegezve az eddig leírtakat, a két nyelvváltozat, azaz a köznyelv és a nyelvjárás megítélésének 
különbsége a kognitív képességekhez kötődő emberi tulajdonságokban annyira erősen szignifikáns 
mind a városban, mind a faluban élők esetében, hogy a vizsgált reprezentatív minta alapján teljes 
biztonsággal megfogalmazható: a 11–12. évfolyamos pécsi középiskolai korosztály attitűdje disz-
kriminatív jellegű. Azon sztereotípiák mentén gondolkodnak, amelyeket a társadalom, valamint az 
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anyanyelvoktatás közvetít feléjük. Ahogy egy diák ezt meg is fogalmazta a kérdőívben: „a tipikus 
sztereotípiák alapján tudom ezt gondolni” (hogy a nyelvjárást beszélő egyén fizikai munkát végez). 
Ehhez a diszkriminatív nyelvi attitűdhöz hozzákapcsolódik a városi–falusi megkülönböztetés is, 
amely az indoklásokból jól kitűnik.

A diákok egy része valószínűleg tudatában is van a sztereotípiáknak, azonban nem rendelkezik 
elegendő tudással és tapasztalattal a szubsztenderdről, valamint a nyelvváltozatok mibenlétéről, 
funkciójáról ahhoz, hogy ettől elvonatkoztatva megalkothassa saját véleményét, illetve változtatni 
tudjon a nyelvjárásokkal szembeni implicit attitűdjén, amely egyfelől a valós nyelvi praxist tükrözné, 
másfelől mentes lenne mindenféle előítélettől. Az élő nyelvhasználat, a valós nyelvi praxis tanításának 
megvalósítására, illetve a tanulónak a nyelvközösség sokszínű és sokrétű nyelvhasználatába való 
integrációjára lenne szükség. Ehhez pedig elengedhetetlen lenne az is, amit jómagam a tesztelés során 
alkalmaztam: a nyelvi valóság hű tükreként felfogható hangfelvételek használata az anyanyelvi órán, 
melyet a 21. századi anyanyelvoktatás egyik hiányosságának tekintek (Molnár, 2015, 2017, 2020).

Jelen vizsgálat egyik eredményének számító nyelvjárási beszélő irányában tanúsított 
rokonszenvhez, társas kapcsolatokhoz fűződő tulajdonságainak pozitív megítéléséhez elegendőnek 
látszik az anyanyelvi órákon a diákok felé közvetített pozitív attitűd kérése, valamint a magyar falu 
iránt tanúsított település- és társadalomföldrajzhoz köthető pozitív attitűd, azonban a szubsztenderd 
nyelvváltozatok, azokon belül is a nyelvjárások és beszélőik elfogadásához a róluk való tudás, 
ismeretszerzés (szociolingvisztikai szempontok) és a nyelvhasználat szabályainak az internalizálása 
szükséges. Ez utóbbi pedig csak akkor valósulhat meg, ha a pragmatikai szempont jobban érvényesül 
majd az anyanyelvi órán; ha anyanyelvtanításunk nyelvhasználó-centrikussá válik. Ehhez a felcserélő 
szemlélet helyett a hozzáadó szemléletre, a nyelvhelyességi feladattípusok helyett pedig a valós 
nyelvi praxist bemutató feladatoknak, a tanulók saját nyelvváltozatait és a köznyelvet a szituáció 
függvényében váltakoztató gyakorlatoknak kellene helyet adni a magyar nyelvi tanórákon.
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