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Kedves Olvasó! 

 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapító okiratába foglalt egyik legfontosabb küldetése fórumot biztosítani – 

a Kárpát-medencei magyar közösségek kutatására – a magyar tudományosság részére. Az NSKI által kialakított 

találkozási felületek lehetővé teszik az anyaországi és külhoni kutatók közötti kapcsolatépítést és közreműködést, 

jelen tanulmánykötetben ez az immár hétéves törekvés testesül meg. 

A kötetben olvasható tanulmányok szorosan kapcsolódnak a kerekasztal-beszélgetés fő kérdéséhez: a Kárpát-

medencei magyarság kutatását tekinthetjük-e önálló tudományterületnek? Függetlenül az eltérő kutatás-

módszertani hagyományoktól, a vizsgálatok kérdésfeltevéseinek különbözőségeitől vagy a tudományos 

szövegalkotás formai-tartalmi változatosságától, valljuk, hogy érdemes szorosabban együttműködni, s ennek 

lehet, sőt, érdemes önálló diszciplináris keretet adni. Azért döntöttünk a magyarságkutatás megnevezés mellett, 

mert az ezzel látszólag hasonló tartalmú hungarológia elsősorban a magyar kultúra kutatását vállaló 

tudományszakokat foglalja magába, mint a nyelvtudomány, az irodalomtudomány, a művészettörténet, 

zenetudomány és a néprajztudomány.  

Az általunk kínált tudományos fórum kapcsolatot épít a különféle tudományágak között is. A kötetben megjelenő, 

a magyarság társadalmi és gazdasági helyzetével foglalkozó kutatók a társadalomtudományok szinte teljes 

spektrumát megjelenítik. Ugyanakkor a magyar nyelv, az identitás, a néphagyományok kérdésköre kapcsán 

bölcsészek is szerzőivé váltak e kötetnek. A magyarságot érintő társadalmi és gazdasági folyamatok is gyakran 

a környezeti struktúrákban gyökereznek, például a klímaváltozás hatásaiban, ezért földtudományi és 

természettudományi szakemberek is csatlakoztak a kiadvány alkotómunkájához. Fontos kiemelnünk azt is, hogy 

a kötet által nyújtott interdiszciplináris körképben különös hangsúllyal jelenik meg a társadalmi felzárkózás, az 

oktatás, a települési és térségi társadalmi-gazdasági rendszerek kutatása, mivel a tudományos fórumainkat és a 

kötetszerkesztést támogató uniós finanszírozású projektjeinknek ezek a témák álltak homlokterükben. 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által megjelenített fórum kovászként köti össze a különféle Kárpát-medencei 

magyar tudományos műhelyeket, a tudományegyetemektől kezdve – a Magyar Tudományos Akadémián és az 

Eötvös Loránd Kutatási Hálózaton keresztül – a szakmai civil szervezetekig. Ez az átfogó intézményközi 

kapcsolatépítés szintén leképeződik a kiadványban. 

Kötetünk küldetése szorosan kapcsolódik a nemzetegyesítés programjához, amelyet a Kárpát-medencei magyar 

tudományosság területén is szükséges elmélyíteni. Érdekes és tanulságos arról olvasni, hogy 1920 után az idegen 

államisági keretbe kényszerült külhoni magyar nemzeti közösségek hogyan szervezték meg életüket, milyen 

hasonló vagy éppen eltérő társadalmi és gazdasági folyamatok játszódtak le köreikben. A tanulmánykötet első 

olvasása után is nyilvánvaló, hogy a Kárpát-medence a magyarságkutatások természetes és érvényes földrajzi 

kerete.  

Jelen kötetünk fontos szerepet kaphat abban a döntéshozók számára nyújtott szolgálatunkban is, amelyet 

kormányzati kutatóintézetként végzünk. Az általunk gondozott tudományos fórumoknak fontos funkciója 

ugyanis, hogy a kutatási eredményeket eljuttassák a döntéshozók, kiváltképpen a Kormányzat felé. 

Érdeklődésünk középpontjában ezért a magyarság kurrens társadalmi és gazdasági kihívásai szempontjából 

releváns, alkalmazott kutatások állnak. 

Tanulmánykötetünk a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által 2019-ben elindított, a Kárpát-medencei magyarság 

társadalmi és gazdasági helyzetéről szóló interdiszciplináris konferenciasorozat első eseményének több előadását 

is közreadja. Ez a Miskolci Egyetemen tartott rendezvény ékes bizonyítéka annak, hogy nagy az igény a Kárpát-

medencei magyar kutatók magyarságkutatással kapcsolatos tapasztalataik eszmecseréjére és vitájára. Terveink 

szerint nemcsak a tavalyi tudományos eseménynek, de jelen tanulmánykötet kiadásának is lesz folytatása, így a 

Kárpát-medencei magyar közösségek interdiszciplináris kutatási eredményeinek rendszeres közzététele a 

magyarság tudományos élet érdekes és hasznos színfoltját képezheti. 

 

Tartalmas olvasást és újabb eredményes tanácskozásokat kívánok Mindannyiuknak! 

 

   Szász Jenő  

a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke
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KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS 

A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYARSÁGKUTATÁS VITÁJA 

Elhangzott 2019. november 9-én az I. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság 

társadalmi és gazdasági helyzetéről c. konferencián, Miskolcon. 

A beszélgetést vezette: 

Bakk Miklós (Sapientia EMTE, egyetemi docens)  

Részt vettek: 

Bali János (NSKI, igazgató; ELTE BTK, NI, egyetemi adjunktus)  

Bárdi Nándor (TK KI, tudományos főmunkatárs)  

Bodó Barna (Sapientia EMTE, Kolozsvár, tiszteletbeli professzor)  

Hajdú Zoltán (Szent István Egyetem, ny. egy. tanár; MTA KRTK tud. tanácsadó)  

Kiss Tamás (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, kutató) 

 

„Létezik-e a Kárpát-medencei magyarság kutatása mint önálló tudományterület?”  

 
Bakk Miklós – Hölgyeim és Uraim, tisztelt résztvevők! E konferencia rendkívül szerteágazó tematikája, a több 

helyszínen elhangzott előadások abszolút logikusan és értelemszerűen vetik fel azt a kérdést, amelyet a szervezők 

külön körüljárandó tartanak, éspedig: lehetséges-e a Kárpát-medencei magyarság kutatását önálló, jobbára 

egységes tudományterületként felfogni. Nos, nyilván, egy ilyen kérdésnek nagyon világos politikai, 

tudománypolitikai és szakmai tétjei vannak, de nem szabad, hogy ez bennünket eltántorítson, úgyhogy a mostani 

kerekasztal beszélgetésünk valószínűleg e kérdéskör legtöbb aspektusára kitér majd. 
Köszöntöm a beszélgetés résztvevőit! Jobbról balra a következő meghívottak fognak részt venni benne: Bali János, 

az NSKI részéről; Bárdi Nándor, a Kisebbségkutató Intézet tudományos főmunkatársa; Hajdú Zoltán, a Szent István 

Egyetem tanára; Bodó Barna, egyetemi tanár, a Sapientia-EMTE oktatója és Kiss Tamás, a Kolozsvári 

Kisebbségkutató Intézet tudományos főmunkatársa. Annak érdekében, hogy operatív legyen a beszélgetés, máris 

jelzem, hogy ebben a sorrendben fogom kérni a résztvevőket, hogy az egyes kérdések kapcsán fejtsék ki a 

véleményüket. 

A magam részéről úgy gondolom, hogy van 3-4 kérdés, amit mindenképpen meg kell fogalmaznunk. Az egyik 

kérdés – és ezzel indítanék – az, hogy bár vannak klasszikus diszciplínák, tudományterületek, amelyek a Kárpát-

medencei magyarságot valamiféleképpen kutatásuk tárgyának tekintik, azonban a kérdés az, hogy 

szintetizálhatóak-e e diszciplínák, tudományok, amelyek a Kárpát-medencei magyarságra, mint „kutatási 

tárgyra” egységként tudnak tekinteni? Úgyhogy ezzel a kérdéssel indítanék. Az interdiszciplinaritás meg jó 

néhány közös kutatás ad ehhez támpontokat, ugyanakkor nyilvánvaló, számos olyan érv, argumentum is létezik, 

amelyek ezt a típusú szintézist módszertani, de más szempontból is megkérdőjelezik. Kérném akkor, hogy 

kezdjük itt, és kérném Bali Jánost, fejtse ki elsőként véleményét. 

 

Bali János – Köszönöm szépen a felkonferálást! Elsőként itt valóban a különböző diszciplínákról beszélhetünk. 

Én magam eredetileg néprajzkutató és kulturális antropológus vagyok, és valóban a néprajzi kutatásban, 

oktatásban nem is használunk államtérképet. Tehát ott Kárpát-medencei regionális térképet használunk, a 

néprajzban nehéz is lenne Kárpát-medence helyett más keretekről beszélni. A néprajzi tájkutatásokat a 

nyelvészeti kutatások, a dialektológia segítette elő, tehát nyilván a nyelvjárás atlaszra is ha gondolunk, az is 

Kárpát-medencei, az is a magyar nyelvterületre egészére terjed ki. Ez egy természetes keret. Felmerülhet, hogy 

más diszciplínák esetében a Kárpát-medence természetes keret lehet-e. Én azt gondolom, hogy miért ne?! Néhány 

történettudományi megközelítésre hadd utaljak, tehát amikor mondjuk Gunst Péter vagy főként Szűcs Jenő 

Európa három régiójáról, történelmi régiójáról beszélt, amikor az európai várostörténeti kutatásokban az 

Alpoktól északra, az Alpoktól délre való városfejlődésekről beszélünk, amikor Fernand Braudel híres francia 

gazdaságtörténész a mediterrán világról beszél, és különböző idősíkokat vet egybe a longue durée, a hosszú 

történelmi folyamatok, a gyorsan változó történelem szempontjából. A keret meghatározása, hogy még egy utolsó 

példát mondjak, az antropológus-történész Eric R. Wolfnak, az Európa és a történelem nélküli népek c. műve, 

mindig az adott témához és megközelítéshez igazodik, Tehát bármi lehet a keret, hogyha tartalmat adunk a 
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keretnek. Miért ne lehetne ez a Kárpát-medence is? Ráadásul a Kárpát-medencére érvényes az, hogy ezer éven 

keresztül az államiságnak egy viszonylag stabilan fennmaradó kerete volt, tehát az összefejlődést biztosította. 

Attól még, hogy az elmúlt száz évben ez a fajta fejlődés megszakadt, és párhuzamos világok jöttek létre, azért a 

kapcsolatok megmaradtak. Tehát mért ne lehetne? Ráadásul, még egy gondolat a bevezető kérdéshez, hogy a 

tudomány is létrehozhat tereket, létrehozhat valóságokat. Ugye, hogyha itt az egyik közkedveltebb 

nacionalizmus-elméletre, Benedict Andersonnak az elképzelt közösségére gondolunk, akkor a nemzet, végül is 

nem más, mint egy konstrukció. A fejedben kell létrehozni a nemzetet, s akkor a nemzet elkezd működni. Ugye 

ő elsősorban az indokínai, délkelet-ázsiai modellre alapozta ezt az elemzését, tehát, ha azt mondjuk, hogy a 

Kárpát-medence a kutatások egy terepe, akkor előbb-utóbb létre lehet hozni azokban a fejekben is egy Kárpát-

medencei keretet, akik esetleg más tekintetben nem gondolkodnak a Kárpát-medencében. A tudománynak van 

egy ilyen fajta mozdonyjellegű szerepvállalása is, hogy létrehozhat valóságokat, hogy felerősíthet 

tapasztalatokat, felerősíthet kapcsolatrendszereket, és miért ne tehetné meg akkor ez az új tudomány. De erről 

még majd nyilván beszélünk, vagyis arról, hogy miért Kárpát-medencében gondolkodunk. 

 

Bárdi Nándor – Az első állításom az, hogy a kerekasztal beszélgetés felhívásban szereplő kisebbségtudomány, 

nincs. Ezt a nyolcvanas években, a határon túli tudományosságot és a szomszédországi magyarok, illetve a 

Magyar Királyság volt régióinak kutatását egybemosó terminológián a 90-es évek kutatási eredményei és 

intézményesedése túllépett. A második állításom az, hogy itt alapvetően tudománypolitikai és 

tudományszervezési kérdésekről van szó. Ugyanakkor a konferencián tematizált Kárpát-medence illetve Kárpát-

haza elképzelés egy politikai projekt része, amely a virtuális nemzet intézményesülését hivatott legitimálni. 

Ugyanakkor a nyolcvanas évek második felétől a magyarságkutatás és a kisebbségkutatás párhuzamosan 

intézményesült tudománypolitikai-forrásszerző érdekek mentén. Ez a monstre konferencia 1942-t juttatta 

eszembe, akkor volt utoljára ekkora, ilyen átfogó, mindent és mindenkit integrálni akaró rendezvény 

Debrecenben, akkor a magyarországi nemzetiségi kérdésről. A harmadik állításom egy kritika, amely eleve a 

magyarságpolitika és a nemzetpolitika kifejezések használatakor is felmerül: a nemzeti ügyeknek a határon túli 

magyarokra való leszűkítése, mintha létezne egy magyarországi modernizáció és külön a nemzetépítés. Tehát a 

Kárpát-medencei magyarságkutatással alapvetően az a gondom, hogy a Kárpát-medencébe, ha szeretjük, ha nem, 

mégiscsak Magyarország is beletartozik, és az igazi nagy falat, a magyar társadalom. Mit is csinálhatunk a 

Kárpát-medence-kutatásban? Mit mivel hasonlítunk össze? Magyarországgal a kisebbségi magyar közösségeket? 

Egymással a kisebbségi magyar közösségeket? De én sokkal több relevanciát látok abban, ha az adott ország 

viszonyai között, illetve a többségi társadalmakkal hasonlítjuk össze a kisebbségi magyar közösségeket, vagy 

nemzetközi összehasonlításba helyezzük el azokat. Az utóbbi évtizedben általánossá vált Magyarországon a 

párhuzamos tudományos és kulturális intézményrendszerek létrehozása és ez vonatkozik, az összemosás 

szándéka nélkül az NKPI, NSKI-ra is. Majd most külön a Magyarságkutató Intézetnek az eredetkérdés 

tematizálása, illetve a szaktörténészi kutatásokkal szembeni egy ellen-Trianon kultusz az akadémiai diskurzussal 

szemben. Negyedik tételem: nézőpontom a kisebbségkutatás fogalmához kapcsolódik, amely mint már 

említettem szintén mesterséges forrásszerző-intézményépítő konstrukció volt a Magyarságkutató Intézet, a 

Teleki Alapítvány, az OTKA külön program, az MTA Kisebbségkutató Intézet, az EÖKIK stb. által. Ezen belül 

kialakultak az összehasonlítás terepei ahol egy-egy jelenség alakváltozásairól nemzetközileg is érdemlegeset 

lehet mondani. Ezek a határon túli magyarok, a magyarországi nemzetiségek, a cigányok, a zsidók és a vándorló 

népesség illetve az ezekkel kapcsolatos kérdések. E mellett, ha historiográfiai vázat kell adni, van egy 

szaktudományos módszertan, a nyelvészetben, az etnográfiában, a földrajztudományban – ahol az utóbbi három 

évtizedben meghatározók voltak a kisebbségi és a határon túli magyar kutatások.  De ugyan így a szakma 

nemzetközileg elfogadott módszertana és fogalomkészlete keretezi egyre inkább a vonatkozó szociológiai, 

történeti, jogi és a politológiai kutatásokat is. A terepek és a diszciplínák mellett a korszakos kulcskérdések a 

meghatározók. ’89 előtt a dokumentáció kérdése, a helyzetképek rekonstruálása volt a domináns. A ’90-es 

években lényegében az intézményesülés, illetve az, hogy mi működteti a kisebbségi intézményességeket. Ekkor 

jelentek meg az antropológiai és a survey-kutatások, amelyek csak akkortól intézményesülhettek a szomszédos 

országokban. Az ezredfordulótól kezdve pedig egyre inkább az országon belüli rétegződés, a nemzetközi 

összehasonlítás, az értelmezési modellek kerültek előtérbe. 2010 után pedig a kettős állampolgárság hatásának 

vizsgálata lett a kulcskérdés. 

 

Hajdú Zoltán – Én történelem-földrajz szakon végeztem formálisan, de úgy adódott, hogy hallgattam Gunda Béla 

néprajzi előadásait is. Nekem, földrajzosnak a Kárpát-medence létező és legitim fogalom, de nem mindenki 

számára az, mert vannak olyan megközelítések, főleg Szlovákiában, hogy nincs is Kárpát-medence. Tehát ez az 

első, hogy létező fogalomról beszélünk. Ugyanakkor a területi keretei, azok kérdésesek. Hol húzzuk meg 

pontosan és mit értünk alatta? Ez mindenkor kérdés volt. És van egy másik nagy dilemma, ami a mi 

felelősségünk. Csúsztatás van 1990 óta, Kárpát-medencét mondunk, de a történelmi Magyarországot értjük 

alatta. Ez nem jó! Tehát úgy teszünk, mintha külföldön nem értenék a magunk számára szóló belső üzenetet. Azt 
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kell mondanom, értik. Ugye elhangzott Trianon, kérem szépen, benn ragadtunk Trianonban és Trianonról 

beszélünk, mint élő valamiről, holott, mint élő valamiről a párizsi békeszerződés következményeiről kellene 

beszélnünk, tehát 1947. február 10-éről. Mert ami érvényben van, és Magyarország határait és területeit 

meghatározza, az a párizsi békeszerződés. Amit mintegy amnéziásan kezel a magyar társadalom, ez azért 

veszélyes, mert a nemzeti tudat deformálódik. Mondok egy példát. Tavaly december 2-án Bukarestben katonai 

felvonulás volt. Részt vettek a katonai felvonuláson a volt első világháborús ellenségeink és volt első 

világháborús szövetségeseink. A magyar sajtó felháborodottan foglalkozott vele, csak arról nem beszélt valami 

miatt, hogy ott voltak a lengyelek, ott voltak a csehek, ott voltak a szlovákok, ott voltak a horvátok és sorolhatnám 

tovább. Tehát akkor, amikor érdekrendszerről beszélünk, van mindenki számára egy hierarchia, és ami rendkívül 

fontos, hogy a magyarságnak a Trianonban való bent ragadása ellen egyetlenegy ember emelt szót 1931-ben. 

Mindenki számára szoktam javasolni, Fodor Ferenc Mert Trianon az oka… c. írását. Szembesíti a magyar 

társadalmat azzal az egy oldalas kiáltványával, hogy Trianon a valósággal való szembenézés megkerülését 

szolgálja. Írja ő, aki a legtöbbet tett a Trianoni békeszerződés tudományos anyagainak előkészítéséért. Ha most 

a hungarológiát „magyarságtudományként” fogalmazzuk meg, akkor annak nem csak formálisan, de tényleges 

is része kellett, hogy legyen a magyarság történetileg kialakult „szétszóródásának”, területi eloszlásának, 

szállásterületi rendjének a kutatása is. A magyarság egy része a XIX. század második felétől, az amerikai 

kivándorlás tömegessé válásával önként „rajzott ki”, szóródott szét az Újvilágban. Az új államhatárok trianoni 

megvonásával nem önként, hanem nagyhatalmi döntések révén került mintegy 3,2–3,5 millió magyar az új 

államterületen kívülre, s egyben kisebbségi sorsba a történelmi Magyarország utódállamainak a területén. Ha ma 

az „elterjedés-tani” megközelítést alkalmazzuk, akkor több makro struktúrában kell szemlélnünk az 

alaphelyzetet. A „világmagyarság” két alapvető nagy részre tagolható: „újvilági magyarság” (Amerika, 

Ausztrália), és „óvilági magyarság” (az afrikai kis történeti magyar csoportot leszámítva „eurázsiai”, döntően 

európai) elterjedésű. A szűkebb Európán belül – nem csak az útlevél által biztosított szabad mozgás miatt külön 

lehet tagolni az EU és nem EU területi csoportot. A Magyarország szomszédjaiban élő „szomszédsági” és 

„távolsági” (Ukrajna), valamint a Magyarországon élők csak viszonylagos pontossággal fogalmazhatók meg 

„Kárpát-medencei” magyarokként. A magyarság kutatása számára mindegyiknek elterjedési, szállásterületi 

csoport, egység lehet legitim kutatási terület. A „Kárpát-medencei” magyarság kutatása minden tekintetben 

legitimnek tekinthető, ha nagytáji értelemben használjuk a területi kategóriát, s nem a történeti Magyarország 

„helyettesítő”, netán „álcázó” kategóriaként kezeljük. A Kárpát-medence területi kutatásában, a regionális 

struktúrák feltárásában alapvető összegzések születtek a Horváth Gyula által szerkesztett „Kárpát-medence 

régiói” sorozatban, illetve a sorozat egyes köteteiben. 

 

Bodó Barna – Csatlakozom az előttem szólókhoz, én sem a kérdésről fogok beszélni, hanem arról, hogy én erről 

mit gondolok. Hiszen amikor arról beszélünk, hogy mit kutatunk a Kárpát-hazában – ezt a fogalmat használom, 

hogy ne menjek bele a tanár úr által megnyitott dilemmába – akkor én arra gondolok, hogy ki kutat. Ki kutat? 

Tehát hol vannak azok a műhelyek, hol vannak azok az intézetek, amelyek vonatkozásában azt a kérdést, amit 

Bakk Miklós megfogalmazott, fel lehet tenni. Be kell vallanunk, hogy a határon túli közösség nem rendelkezik 

megfelelő kutatói hálózattal, egy-egy műhely van, ezek általában egyetemi tanszékek keretében, de nyilvánvaló, 

hogy ott nem lehet olyan típusú kutatási stratégiát kialakítani, amelyben igazából módszeresen végiggondoljuk 

mindazt, ami feladatul jelentkezik. Illetve, szerencsére Kolozsváron most már van egy kisebbségkutató, de a 

kisebbségkutató sem tudja azt a teljes tematikai palettát lefedni, amit elvárnánk egy ilyen intézettől. És akkor 

eljutunk oda, hogy vannak úgynevezett civil kutatói műhelyek, amelyeknek tudományossága kérdőjelezhető 

meg. Egy-egy alapítvány, egy-egy egyesület mellett vagy keretében végzett kutató munka mennyire tudományos 

értékű. Tehát hogyha én azt mondom, hogy gondoljuk végig ezeket a kérdéseket, akkor azt is végig kell 

gondolnunk, hogy van-e olyan kutatóhálózatunk, amely képes egy ilyen feladattal szembenézni, és képes 

számunkra valóban olyan tudományos eredményt hozni, amely elvárható volt. 

 

Kiss Tamás – Visszatérnék az alapkérdéshez. Lehet-e a Kárpát-medence a kutatás kerete? Két dolgot érdemes itt 

különválasztani. Az egyik a közpolitikai célzatú kutatás, a másik pedig az alapkutatás. Szerintem a közpolitikai 

célzatú kutatások tekintetében teljes mértékben legitim a Kárpát-medence, mint keret. Abban az esetben, ha 

vannak olyan közpolitikák, amik a Kárpát-medencei magyarokat célozzák meg akkor az ezekhez kapcsolódó 

kutatások kerete is a Kárpát-medence lesz. Ha viszont az alapkutatásaink keretéül is a Kárpát-medencét tesszük 

meg, akkor elérkeztünk a Kárpát-haza a kérdéséig. Itt pedig az a kérdés, hogy a Kárpát-haza konstruálásába 

szociológusként, politológusként, vagy antropológusként be akar-e szállni az ember. Mivel alapvetően pluralista 

vagyok, én abszolút nem tudom elítélni, ha valaki felszáll erre a vonatra. Viszont vannak megfontolandó 

ellenérvek is, hogy miért ne tegyük. Az egyik az, hogy szerintem nemzetközileg nem igazán adható el. Eladható 

a különböző kisebbségi magyar közösségek az összehasonlító kutatása, de a Kárpát-medence, mint a kutatás 

kerete, szerintem nemzetközi szinten nem egy eladható dolog. A következő ellenérv, hogy ebbe a keretbe elég 

nehezen fér bele a többség-kisebbség viszony, illetve az a kérdés, hogy ezek a kisebbségi közösségek Románia 
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társadalmában, Erdély társadalmában, vagy Szlovákia társadalmában milyen helyet foglalnak el. Holott például 

a társadalmi mobilitási csatornák vagy társadalmi reprodukciós stratégiák ezekben a keretekben valósulnak meg 

elsősorban és nagyobb mértékben, mint a Kárpát-medencében. Részben a Kárpát-medence is kerete ezeknek a 

folyamatoknak, de semmi esetre sem az elsődleges kerete. A harmadik kérdés, hogy ez a Kárpát-hazakonstrukció, 

mennyire ütközik a kisebbségi i magyarok, helyesebben a kisebbségi elitek társadalomkonstrukciójával. 

Számomra nyilvánvaló, hogy a szlovákiai magyarok esetében van a legnagyobb ütközés, de a Kárpát-haza 

ütközik gyakorlatilag mindenhol a kisebbségi magyar elitek társadalomkonstrukciójával. Erdélyben a magyar elit 

a párhuzamos társadalom konstrukciójában gondolkodott. Ennek a területi egysége Erdély és nem a Kárpát-

medence. Az egy legitim kérdés, hogy hogyan lehet ezeket összeegyeztetni, mennyire lehet komplementerré 

tenni Erdélyt és a Kárpát-hazát. De az, hogy mindenfajta reflexió nélkül kijelentsük, hogy a kutatásaink kerete 

ezentúl a Kárpát-medence, az erdélyi magyar perspektívából elfogadhatatlan. 

A másik kérdés, hogy a magyarságkutatás lehet-e önálló diszciplína. Én az interdiszciplinaritásnak nagy híve 

vagyok, de egy ilyen magyarságkutató diszciplínában inkább a veszélyeket látom. Abban a korszakban (az 1990-

es években), például amiről már Bárdi Nándor is beszélt a demográfia tekintetében, volt egy úgymond 

magyarságkutató demográfia. A probléma az volt, hogy ez nem kapcsolódott egyáltalán a mainstream demográfia 

kérdésfelvetéseihez. Egyszerűen más módszerekkel dolgozott, más kutatási kérdéseket tett fel, és valójában egy 

zárvánnyá alakult. Én azt, hogy a különböző diszciplínák között a magyarságkutatás egyfajta zárvánnyá váljon, 

semmiképpen nem látom egy követendő dolognak. 

 

Bakk Miklós – Köszönöm szépen! Első körben rendesen körbelövöldöztük ezt a céltáblát, most akkor próbáljunk 

meg olyan kérdésekre válaszolni, amelyek részben az előzőből következnek. És amelyekre már kaptunk is 

részleges válaszokat. A következő kérdésem az lenne, amit Kiss Tamás már meg is válaszolt, azaz, hogyha alulról 

nézzük ezt a kérdést, tehát az egyes diszciplínák közötti együttműködés felől, akkor viszont azt látjuk, hogy van 

egyfajta nagyon is kreatív és bővülő interdiszciplinaritás. Én egy példát hozok fel erre: a kisebbségi nemzetépítés, 

ami most már egy rendes fogalmi keretet kapott a nacionalizmuskutatás részéről, továbbá a politikai mobilizáció 

kérdése, vagy a választói magatartásé – ezek kutatás szinte önálló diszciplínákban testesült meg. És most, a 

kisebbségi magyar társadalom vizsgálatában nagyon eredeti összekapcsolódásaik nagyon érdekes produktumokat 

hoztak létre, olyan eredményeket, amelyre most már a nyugati tudományosság is fölfigyel a fiatal kutatóink 

publikációi nyomán. A kérdés tehát az lenne, hogy ha innen nézzük, ezen kreatív és bővülő interdiszciplinaritás 

oldaláról, akkor meddig vihető el a klasszikus tudományterületek közötti integráció a Kárpát-medencei 

magyarság kutatásában. 

 

Bali János – Valóban afelé megy a tudományos közélet, hogy egyre inkább határterületeken mozognak a 

kutatások, és vagy multidiszciplináris, vagy interdiszciplináris módszertannal fognak kutatni. Ennek pusztán az 

is az oka, hogy kinyílik a világ, tehát egyre inkább ismertek lesznek a szaktudományok számára más 

szaktudomány módszerei, eredményei, egyre több interdiszciplináris konferenciát szerveznek. És úgy gondolom, 

hogy a világ is változik, bejött az internet, nagyon sok információ jöhet. Tehát azok a klasszikus módszerek, 

hogy én most csak kvantitatív módszert, csak survey-t alkalmazok, de ugyanakkor a kvalitatív módszereket 

mellőzöm, vagy csak interjúkat készítek, de kérdőívezni nem fogok terepen, már nem igazán tarthatóak, efelé 

megy a világ. Mindig az a kérdés, hogy egy interdiszciplináris szemlélet mennyire paradigmaváltás, tehát 

kialakulhat-e egy olyan új paradigma, ami multidiszciplináris vagy interdiszciplináris alapon szerveződik. Ugye 

mindannyian használjuk vagy ismerjük Thomas Kuhnnak A tudományos forradalmak szerkezete c. művét, a 

diszciplínaváltás, új diszciplínák megjelenésének modelljét. Tehát valahogy én is így képzelem, hogy megtelik 

egy csupor, akkor abból kicsöpög a víz, mert már nem lehet abba tölteni, és akkor egy új csupor kezdődik, új 

csuprot kezdenek feltölteni. Ezt nevezhetjük egy új diszciplínának, de lehet azt is mondani, hogy ez két 

diszciplínának az összekapcsolódásából ered. De egyébként mi is használunk vagy mi is támogatunk ilyenfajta 

kutatásokat, most nemrégiben például a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében 

működik egy olyan program, amelyet Szulovszky János és Demeter Gábor neve fémjelez többek között, akik 

térinformatikai módszerrel próbálnak történeti statisztikai adatokat ábrázolni, elemezni. Például, hogy a Kárpát-

medencében a különböző régiók milyen fejlettségi mintázatokat mutatnak, és nagyon érdekes, hogy már Trianon 

előtt is megvolt az, hogy bizonyos régiók másokhoz képest fejletlenebbek voltak vagy lemaradtak a fejlődésben. 

Máshol vannak ezek a fejlettségi centrumok, innovációs központok, mint ahogy mi gondoltuk. Ez egy több millió 

adatot feldolgozó és ábrázoló rendszer, nagyszabású elképzelésük az, hogy Mária Terézia korától kezdve 1770-

től 250 éven keresztül 2020-ig, tíz generáció Kárpát-medencei magyarságát történeti statisztikai, illetve már 

jelenkorig visszavezethető statisztika adatokkal jelenítsék meg. De itt a módszertannal gondok vannak, mert amíg 

1920 előtt viszonylag egységes módszerrel a népszámlálások adatait fel lehet vinni a rendszerbe, azóta a 

különfejlődés miatt a különböző rendszerekből az adatokat nehéz összevetni, de azért van erre is módszer. Tehát 

azt lehet látni, hogy mindenképpen szükség van itt az interdiszciplinaritásra, valószínűleg ez egy 

paradigmaváltáshoz is fog vezetni, egyelőre most még ott tartunk, hogy önálló paradigmaként még nehéz 
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meghatározni, de valami elindult. És én is a totális kutatásmódszertan híve vagyok, tehát nem lehet azt mondani, 

hogy valaki csak geográfus, vagy csak antropológus, vagy szociológus, vagy történész, mindennek kell lennie, 

amikor egy jelenséget kutat. És talán itt, Tamással szemben azt mondom, hogy igaza van, igazad van ebben az 

értékelésben, de mért nem lehetne egy alternatívaként megfogalmazni mégiscsak valaki számára a Kárpát-

medencét. Ilyen szempontból lehet, hogy nemzetközileg nem lesz mainstream, meg nem érti sok ember, de hát… 

és akkor mi van?! Ha nem is kizárólagos, de alternatív elemzési keretnek, miért ne lenne alkalmas? 

 

Bárdi Nándor – Ha egy politikai projektbe keretezzük a kutatásokat, akkor az történik, hogy nem a jelenségek 

megértésére, a folyamatok hozta kérdésekre figyelünk, hanem a megrendelésre. Számomra pedig az igazán 

lényeges az, hogy a kutatások során milyen kérdéseket és milyen módszertanokat veszünk elő. Így a 

nyelvészeknél az előnyelvi kutatás (határtalanítás) mellett a nyelvpolitika, a nyelvi tájképkutatás került előtérbe. 

A földrajzosoknál a Kocsis Károly képviselte etnikai változás folyamatokból egy nagyon erős 

társadalomföldrajzi vonatkozás jön elő pl. Horváth Gyula regionális kézikönyveiben, de különösen Tátrai 

Patriknál, aki többek között hiánypótló mikrocenzus vizsgálatot vezet Kárpátalján a földrajzosként. De 

említhetném Demeter Gáborék történeti-földrajzi-statisztikai-regionális kutatásait is. A kisebbségtörténeti 

kutatások vonatkozásában Romsics Ignác historiográfiai összefoglalásaiban kiemeli, hogy ’89 óta a határon túli 

magyarok kutatása illetve a holokausztkutatás fejlődött a legdinamikusabban. (Volt honnan…) Zeidler Miklós 

pedig úgy véli, hogy a magyar történetíráson belül épp a kisebbségtörténet integrálta leginkább a 

társadalomtudományi módszereket, eredményeket. De miért? Döntően azért, mert a KAM-ból, Lőrincz József, 

Gagyi József, Oláh Sándor elkezdett társadalomtörténettel foglalkozni, és ezek az eredmények, az általuk 

használt megközelítések szocializálták a fiatal történész generációkat. Ugyanúgy, mint ahogy a kolozsvári 

néprajzos iskolában is Keszeg Vilmos, Tánczos Vilmos, Pozsony Ferenc egy nagyon komoly történeti 

megközelítést képvisel, amelyet Jakab Albert Zsolt vagy Szabó Árpád Töhötöm, Kinda István visz tovább. 

Ugyanakkor folyamatos a beszélgetés Kiss Tamásékkal. Amikor ők megfogalmazzák az aszimmetrikus 

akkomodáció modelljét és az interetnikus alkukról szólnak, akkor ezeket történészként is érdemes végiggondolni 

a magyar kisebbségtörténetben. Épp augusztusban volt egy nagyon komoly történészi vita, hogy hogyan lehetne 

ezeket az érdekérvényesítési modelleket vagy az etnopolitikai rezsimek működéstörténetét végigvezetni akár a 

romániai, akár a szlovákiai magyar kisebbségtörténeten (Egy konkrét probléma: miként lehetne a publicisztikai 

„mélyállamot” intézményesen leírni, kisebbségi vonatkozásból.) Csak a társadalomtudományi kérdések 

integrálásával lehet strukturálni az elmúlt 100 évet, hogy ne krónikákat vagy hanyatlástörténetet írjunk. Ez a 

kérdésfeltevés központúság csak az egyik oldal. A másik szerintem a műhelyek kérdése és hogy azon belül 

milyen beszélgetések, együttműködések folynak. A Fórum, a Kolozsvári Kisebbségkutató Intézet és azt 

gondolom, hogy a mi Kisebbségkutató Intézetünk megpróbál a tudományos logika szerint összehasonlító 

kutatásokat csinálni. De vannak területek, ahol továbbra is egyszemélyes intézmények működnek, mint Deák 

Ernő vagy K. Lengyel Zsolt a német nyelvterületen, vagy Göncz László Lendván, Csernicskó István és a Molnár 

József, Beregszászon, akik igazából mindenfélével foglalkoznak. Vagy lehetne Szerbiában Losoncz Márkot, 

Losoncz Alpárt, Csorba Bélát említeni, ezek kényszerűségek. […] Amikor a kutatásokról beszélünk a 

kérdésfeltevés természetén és az intézményességen túl fontos meghatározni – és ezt próbáltam végiggondolni –, 

hogy melyek azok az új nagy programok, amelyek önmagukban kizárólag egy-egy szakmán belül igazából nem 

értelmezhetők, de mégiscsak egy-egy diszciplínához tartoznak. Öt ilyen témát tudnék kiemelni. Az első a 

határtalanítás programja, amiben ott van a szétfejlődés-többközpontúság, az archaikus regionális nyelvváltozatok 

emancipációja és a nyelvész/nyelvművelő konfliktus is. A másik, a Kocsis Károlyék által bevezetett Kárpát-

Pannon térség problematika, az etnikai térszerkezet vonatkozásában, amely Rónai András régi Közép-Európa 

metszetéhez hasonlóan legitimálja azt a magyar nézetet, hogy a legszámosabb (szétszakított) nemzet volnánk a 

térségben. A harmadik nagyon fontos ilyen kategória a kisebbségi magyar közösség kifejezés, amiben ott van a 

kényszerközösségből vállalt közösséggé válás, az önálló regionális politikai közösség, a párhuzamos etnikai 

szerkezet jelenléte. A negyedik kiemelendőnek a Kiss Tamásék által bevezetett aszimmetrikus akkomodáció 

modellt tartom: azt a kétoldalú vagy kétarcú etnopolitikai viszonyt, ami engedi és támogatja is az etnopolitikai 

intézményesülést, de nem engedi ezt túlfutni, egy konszociális modell, az egységes nemzetállam alkotmányos 

felülírása felé. Történészként erre mondhatjuk, hogy a magyar kisebbségtörténet 3-4 „üvegházfejlődéssel” 

leírható. Az ötödik meghatározó folyamat a virtuális nemzet intézményesülése, amibe beletartozik a 

mozaiknemzetből a szerződéses nemzet koncepciójának a kialakulása, ami Szarka Lászlóhoz köthető, illetve a 

transznacionális és a nemzetállamok alatti nemzetépítésnek (etnikailag integrált párhuzamos intézményességek) 

a kérdése. Ebben a keretben lényegében a kisebbségi magyar közösségek transznacionális közösségekké válnak, 

azzal, ahogyan a magyar médiatérhez és Magyarországhoz kapcsolódnak. 

 

Hajdú Zoltán – Interdiszciplinaritás és regionalitás. Tehát a mi intézetünk, a Regionális Kutatások Központja 

fogadtatta el az Akadémia keretei között a Kárpát-medence mint egész regionális feldolgozását Horváth Gyula 

volt főigazgató vezetésével. A könyvsorozat koncepciója éles vitákban formálódott, és végül is az induláskor azt 
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fogadtuk el, hogy európai szemléletben NUTS 2-es régiókban1 európai régióprofilokat fogunk írni. A könyv 

koncepciója külső és belső hatások okán folyamatosan változott, és nem lehetett végrehajtani a NUTS 2-es régiók 

szintjén való elemzést, hiszen akkor belekerült volna egész Szlovákia. És, hogy mit gondol erről a szlovák 

tudományosság? Hát elég rosszul vették, hogy a magyarok fogják megírni Szlovákia NUTS 2-es régióit európai 

módszertannal, Kárpát-medencei összegzés keretében. És így lett – én annak idején ezt a kifejezést használtam 

– egy deformált antirégió Dél-Szlovákia, amelyik valójában a magyar nyelvterület feldolgozását jelenti. Ezt nem 

lehetett NUTS 2-es szinten megírni. És sorolhatnám tovább az egyes köteteket, hogy én mit vitatkoztam a 

horvátokkal Dél-Pannónia kapcsán Nagy Imre kollégám segítségével, ugyanis ellenérdekeltek a szomszédok 

tudományos körei abban, hogy ez egységként megjelenjen. Horváth Gyula tragikus halála megakadályozta, hogy 

e sorozat legnagyobb nyeresége egy kétkötetes angol nyelvű összegzés legyen. Azonban én remélem, hogy ez el 

fog készülni azután, hogy elkészül az utolsó még hiányzó kötet. Ez Észak-Magyarország és a miskolciak 

felelőssége volt, de jó úton halad már, feltehetően el fog készülni. És akkor kell szembenéznünk az egésszel, 

hogy akkor európai szemléletben, európai módon íródjon. Én nem akarok földrajzos vitákat generálni, mert 

nincsenek itt a szereplők. A Kárpát-medencézést és annak azonosítását a történelmi Magyarországgal Kocsis 

Károly kezdte el. Legyünk őszinték – újrakezdte. Rájött arra, hogy nem eladható a világban, és így lett most 

Kárpát-Pannon-térség. Az interdiszciplinaritás, multidiszciplinaritás szakma, tehát az én számomra létezik 

egységes hungarológia mint tudomány, és ebben benne van a világ magyarsága éppúgy, mint a Kárpát-

medencében a medencefeneki többség, és a peremterületi többség, illetve kisebbség és a szórvány magyarsága. 

Tehát ha egy nemzet, amelyik nemzetként definiálja magát, lemond önmaga kutatásáról, amelyet senki más 

nem fog felvállalni, az egy tudományos, tudományelméleti, gyakorlati és identitás bűn az én számomra. Csak 

amit megkövetel a téma, az a tiszta, világos beszéd. A hungarológia tudománya egyébként már kialakulásától 

kezdve – ha akkor még nem is nevezték annak – kutatási tárgyának bonyolultságánál fogva inter-, sőt 

multidiszciplináris volt. A magyarságra, a Kárpát-medencei magyarságra vonatkozó kutatások csak 

soktényezős megközelítések mellett lehetnek eredményesek. A történeti és a földrajzi kutatások 

határmezsgyéjén létrejött történeti földrajz, a szociológia és a földrajztudomány közös megközelítése a 

szociálgeográfia (sorolhatnánk tovább) nem csak kiszélesítették  a kutatások körét, hanem új eredményeket is 

hoztak. A történeti földrajznak meg kellett fogalmaznia, hogy alapvető kérdéskent kell kezelni, hogy a Kárpát -

medence alapvetően természeti nagytáj – kisebb mértékben vitatott határokkal –, a „mindenkori történelmi 

Magyarország”. A szomszédos államok tudományossága a két fogalom, illetve terület azonosítását Kárpát -

medence néven nem fogadja el. Itt nem csak térszemléleti, de adatfeldolgozási kérdések is felvetődnek.  A 

regionális struktúrák alakulása, formálódása hosszú távon eredményez észrevehető változásokat, többféle 

hatásmechanizmus szinergiái jelennek meg bennük. A politikai kapcsolatok gyorsan változhatnak, de azok 

területei és társadalmi hatásai „zökkent” módon jelennek meg. 

 

Bodó Barna – A kérdést, amit Bakk Miklós megfogalmazott, Bárdi Nándor értelmezte nagy feladatokra, nagy 

témákra, én úgy gondolom, hogy amit ő elmondott, azt el lehet fogadni annak ellenére, hogy vannak olyan 

kérdések, amelyeket én a mai konkrét helyzetben hihetetlenül fontosnak találok, és ebbe a konstrukcióba én nem 

látom belefoglalva például a szórványkérdést. A szórványkérdés mind az interdiszciplinaritás, mind az 

összehasonlító mozzanat vonatkozásában nagyon releváns lehet, és nincs egy egységes szórványkutatói hálózat, 

szórványkutatási hálózat a Kárpát-medencében. Minden helyi közösséget, minden határon túli magyar 

közösséget az asszimiláció, a fogyás jellemez. Jelen vannak ezek a jelenségek, és én azt hiszem, amit a 

nyelvészek, amire utalás történt és jogosan történt utalás, szóval, amit a nyelvészek a Termini hálózatban 

létrehoztak, egy közös szervezési keretet, amely lehetővé teszi a közös munkát, erre más területen is szükség van. 

Én úgy gondolom, hogy a szórványkutatás vonatkozásában, amit elvihetünk az asszimilációkutatásig, ez nem 

történik meg. Hogy miért nem történik meg, egy nagy kérdés. Az a kérdés is felmerül, hogy honnan kellene 

indulnia az első lépésnek, ki az, akinek ezt meg kell tennie. Egy határon túli műhely vagy pedig egy budapesti 

műhely részéről történjen-e meg, ez egy nagy kérdés. És akkor van még néhány olyan nagy kérdés, ami úgy 

gondolom, a tudományos témakezelésnek nincs azon a szintjén, ahol Bárdi Nándor mondta, hanem egy tematikai, 

az előttünk álló konkrét feladatok szintjén. Például a civil szféra. A kisebbségi civil szféra egészen másképp 

működik, mint a nemzeti keretekben létező civil szféra. Természetesen beszélünk arról, hogy mi a kisebbségi 

magyar társadalom, jobbára eltekintünk a tisztázandó kérdésektől, a kisebbségi magyar társadalom 

vonatkozásában a témával foglalkozók külön témaként, külön kérdésként, dilemmaként említik meg a civil 

szférát, bár ennek sincs még meg a közös értelmezési kerete. A szórványban szerencsére kicsivel előbb állunk. 

Azt sem látom, hogy mennyire vizsgáljuk a helyi elitek kérdését. Kisebbségi viszonyok között a helyi elitek 

szerepet halmoznak. Ugyanaz a szereplő politikus, ugyanaz a szereplő kutató, ugyanaz a szereplő civil, és hadd 

ne mondjam, hogy nemcsak a szórványban, hanem még Marosvásárhelyen is találunk erre példát. Úgy gondolom, 

 
1 NUTS rendszer: területi felosztás Romániában, ami a következőképp alakul: NUTS 1 szint: makrorégiók; NUTS 2 szint: fejlesztési régiók; 
NUTS 3 szint: megyék.  
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hogy azokat a kérdéseket én elfogadom, amiket Bárdi Nándor mondott, de én azokat lebontanám sokkal 

konkrétabb feladatokra.  

 

Kiss Tamás – Én próbálok minél egzaktabb módon válaszolni Miklós kérdésére, illetve reagálni fogok arra is, 

amit Bali János mondott. Tehát egyrészt az interdiszciplinaritás mit jelent az empirikus szociológiában? 

Merthogy saját magamra vonatkoztatva így fordítható le a kérdés. Én ezt két szinten látom fontosnak. Az egyik 

az adatelemzés, az adatgyűjtés szintje. Ez nem kérdés számomra. Itt abszolút ugyanúgy odafigyelek a társadalom-

földrajzosokra, a néprajzosokra, antropológusokra. Az, hogy mennyiségi vagy minőségi módszerekkel gyűjtik 

az adatokat, számomra teljesen mindegy. Az interdiszciplinárisnak, az egymásra való odafigyelésnek szerintem 

magától értetődőnek kell lennie ezen a szinten. Van viszont egy sokkal érdekesebb második szint. Itt a probléma 

abból adódik, hogy az empirikus szociológia elméletében is és gyakorlatában is értéksemlegessé vált. Nincsenek 

nagy narratívák már a szociológiában, vagy legalábbis konszenzuálisan nincsenek. Régebben volt egy marxista 

irányultságú szociológia, és most is vannak sokan, akik egyfajta új baloldalhoz kötődnek. De ez nem mainstream. 

A nagy narratívák hiánya pedig helyenként parttalanná teszi a kutatást. Oda vezet, hogy oké mérünk, de minek 

mérünk? Mi ennek az egész dolognak, amit csinálunk a normatív tétje? Számomra az interdiszciplinaritásnak 

egy sokkal érdekesebb szintje itt jön be., Mégpedig akkor, amikor ezeket az empirikus szociológiai kutatásokat 

– amiket mi csinálunk, de ez kiterjeszthető szerintem antropológiára a társadalomföldrajzra, talán a demográfiára 

is –, megpróbáljuk behelyezni egy olyan keretbe, ahol világosabbak és konszenzuálisabbak a narratívák és a 

normatív tétek. Amivel mi próbálkoztunk, az az, hogy egy politikatudományi keretbe helyezzük be ezt az egész 

empirikus szociológiai anyagot, mégpedig a diverzitásmenedzsment kérdése kapcsán. Ebben a keretben a kérdés, 

hogy egy többségi társadalom vagy egy állam a kisebbségeket vagy egyáltalán a kulturális különbségeket hogyan 

kezeli. Ez egy olyan tudományterület, ami nagyon nagy mértékben normatívan terhelt. Mármint nem jó szó az, 

hogy terhelt, mert ennek megvannak a pozitívumai. Ha egy ilyen dologba behelyezi az ember az empirikus 

szociológiai kutatásokat, onnantól kezdve kezd élni az egész történet, onnantól kezdve lesz valami értelme a 

rengeteg mérésnek és értékmentes elemzésnek. Megválaszolhatjuk, mondjuk, azt a kérdést, hogy a nemzetállami 

intézményes keret hogyan termel egyenlőtlenségeket, nyilván azzal a céllal, hogy megválaszoljuk, hogy 

mennyire fair ez a keret. És ha ezt a két dolgot összetesszük, akkor a diverzitás-menedzsmenttel kapcsolatos 

normatív vitához is nagyon megalapozottan szólhatunk hozzá. De lehet más ilyen keret is, mondjuk a 

demokráciaelmélet, ami szintén politikatudományhoz vezet. Most azzal próbálkozunk, hogy az erdélyi magyar 

oktatással kapcsolatos vizsgálatainkat egy kisebbségi jogi keretbe tegyük bele. A kérdés, hogy az oktatási 

rendszer vizsgálatában felhalmozott empirikus tudást hogyan lehet egy kisebbségi jogi keretrendszerben 

működtetni, és hogyan lehet ennek segítségével a kisebbségi jogi keretben is értelmes új kérdéseket 

megfogalmazni. 
Ez már kapcsolódik ahhoz is, amit Jancsi mondott. Mármint, hogy azoknak a típusú megközelítéseknek, amiket 

képviselünk, és amiket megpróbálunk nemzetközileg, vagy a többségi társadalom fele is kommunikálni, 

hihetetlen kicsi esélyük van arra, hogy mainstream megközelítéssé váljanak. Én erről azt gondolom, hogy mi 

soha nem leszünk a mainstream része ezeken a piacokon. A mainstream az egy integracionista, a többségi és 

domináns pozícióhoz kötődő perspektíva. Mi pont ezen mainstream ellenében próbáljuk kifejezni magunkat, és 

ennek ellenében próbálunk (re)konstruálni valamifajta társadalomképeket is. Én abszolút fontosnak tartom, és a 

feladatomnak tartom azt, hogy próbáljak valamifajta kisebbségi társadalomképet konstruálni. Viszont ha már ezt 

konstruáljuk, akkor ennek hihetőnek és mások fele is közölhetőnek kell lennie. Hogy egy nagyon konkrét példán 

keresztül világítsam meg, amit mondani akarok. Most azon vagyunk, hogy megpróbáljuk a European Value 

Survey adatfelvételei közé betenni az erdélyi magyarokra vonatkozó adatfelvételünket. Mármint, hogy az EVS 

hivatalos honlapján megjelenjen az erdélyi magyarokra reprezentatív adatfelvétel. Bulgária, Románia és – 

mondjuk – Lettország mellett rá lehessen menni az erdélyi magyarokra. Ez szerintem egy elég nagy dolog, mert 

megfoghatóvá teszi a közösséget, mintegy statisztikai, vagy tudományos eszközökkel reifikálja. De ezt bevinni 

a nemzetközi adatbázisok közé nem egy egyszerű dolog, még ha nem is lehetetlen. Egy Kárpát-medencei 

adatbázist bevinni egy ilyen rendszerbe viszont egyértelműen lehetetlen. Attól persze mi használhatunk ilyen 

adatbázisokat, de ha a kisebbségi társadalom mint konstrukció nem mainstream, akkor a Kárpát-medence alapú 

kutatás egyszerűen nem éri majd el az ingerküszöböt, vagy ha igen kiveri a biztosítékot. Tehát ha ebben a 

keretben maradunk az alapkutatások tekintetében, akkor vagy elfogadjuk azt, hogy bezáródunk gyakorlatilag a 

saját nyelvünkbe és a saját köreinkbe, vagy pedig elkezdjük a kettős beszédet és magunk között Kárpát-

medencéről beszélünk, míg angolul, vagy románul valami mást próbálunk eladni. Én azt hiszem, már nem 

érezném jól magam, ha teljesen bezáródnék a magyar világba, a kettős beszédbe pedig – aminek nagy 

hagyományai vannak amúgy Erdélyben – egyszerűen nem vagyok hajlandó belemenni. Nem vagyok hajlandó 

belemenni abba, hogy mást mondjak egy magyarországi konferencián, ami a Kárpát-medencéről szól, és mást 

mondjak egy angol nyelvű nemzetközi konferencián. 
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Bakk Miklós – Gyorsan belekapaszkodok ebbe a kettősbeszéd-témában, ugyanis ez ennek a mostani 

beszélgetésünknek egy fontos szála lenne, mert Hajdú Zoltánnak az egy nagyon fontos megállapítása, hogy a mi 

azonos konstrukcióink, a Kárpát-medence definíciói szembe mennek a szomszédos népek hazakonstrukcióival. 

Tehát ezt tudomásul véve, illetve a kettős beszéd csapdahelyzetét fölismerve merül föl az a kérdés, hogy 

tulajdonképpen egyáltalán kialakíthatóak-e olyan dialógusfelületek a kisebbségkutatásban, 

magyarságkutatásban, amelyek a szomszédos népek tudományosságára hatnak, és fordítva. Erre vonatkozóan 

vannak történeti példák, hiszen a két világháború közötti korszakban a román Gusti-iskola hatott a magyar 

falukutatásra, és rövid ideig Erdélyben volt is ennek kapcsán egyfajta román–magyar dialógus. A kérdés az, hogy 

ezek a dialógusfelületek hogyan gyarapíthatóak, hogyan fejleszthetőek, mit gondolunk erről?  
 

Bali János – Az előzőhöz kapcsolódik, bocsánat, visszatérnék még azért Kiss Tamáshoz egy picit. Tehát itt 

elhangzott Gunda Béla, talán Hajdú Zoltán emlegette a debreceni professzort, ő részt vett például abban a 

falukutatásban, amely a dél-dunántúli Kemsén, a Pro Christo-csoport által a 30-as évek elején zajlott. Ebben az 

Egy elsüllyedt falu a Dunántúlon címet viselő kutatásban ezt a Gusti-féle módszert követték. Ma nem látom azt, 

hogy a Kárpát-medencében lennének olyan iskolák, amelyek erősebbek lennének a globális vagy nemzetközi 

iskoláknál. Akikre tehát hivatkozunk, például Arjun Appadurai-ra, biztos, hogy többet hivatkozunk, mint a 

szomszédos államok legmarkánsabb társadalomtudományi iskoláira. Tehát mi azért jobban hozzuk azokat a 

nemzetközi mainstream irányzatokat ezekre az elméletekre. Kinyílt a világ, tehát azok a fajta Kárpát-medencei 

tapasztalatok, hogy maradjak ennél a kifejezésnél, megszűntek. Nem látok Gusti-iskolát ma, amelyet az 

interdiszciplináris kutatásokba át lehetne venni, vagy amelyik ilyen fajta mintaként szerepelhetne. Abban 

egyetértek Kiss Tamással, hogy ne legyen kettős beszéd, én is az egyes beszéd híve vagyok, de én az egyes 

beszédben a Kárpát-medencét vagy a magyarság nyelvterületét használni tudnám, mert valóban minden tér 

konstrukció. Ma már a lokalitás is megkérdőjeleződik, például amikor Szabó Árpád Töhötöm a Kis-Küküllő 

mentén, Bonyhán és környékén kutat, a gazdaság vagy az etnicitás bonyhaisága megkérdőjeleződik. Létezik 

Bonyha mint közigazgatási egység? Létezik Erdély? Transzilvanizmus, Erdély, ez is egy konstrukció. Értik azt, 

mondjuk Angliában, hogy mi az, hogy Erdély? Mi értjük! Értjük azt, hogy Kárpát-medence. Értette valaki is, 

hogy Evans-Pritchard – aki Dél-Szudánban a 30-as években az azandékat kutatta, és ott egy nagyon jó 

identitásmodellt állított föl – az azandék között, az azandék területén kutatott? De hát az nem baj, hogyha mások 

nem értik, hanem maga a modell legyen érvényes, vagy azok a kutatási módszerek legyenek érvényesek 

nemzetközi szempontból is. Nyilván itt Tamás egy független kutató, viszont én a tudománynak ezt a 

nemzetstratégiai szempontrendszerét is behoznám a képbe. Tehát hogyha a tudomány tudja alakítani a valóságot, 

tudja formálni, akkor miért ne lehetne akár a Kárpát-medencét, egy ilyen identitást, tudást erősíteni? Létezik egy 

Kárpát-medencei hálózat, működik a politikában, gazdasági, kulturális téren, az identitásnak is része lehet. Lehet, 

hogy valakinek az elsődleges nemzeti identitása az, hogy ő Kárpát-medencei magyar. Lehet, hogy valakinél csak 

a huszadik, de létezik ez és erre mindenki reflektál, még, aki azt mondja, hogy nem is ez a legjobb keret, még az 

is reflektál, diskurzusba lép, használjuk a Kárpát-medence kifejezést. Miért ne használhatjuk ezt, mint fő 

diskurzuselemet vagy fő keretet? Én így tudom ezt létrehozni, és mi pont az NSKI-ban is egy Kárpát-medencei 

statisztikai adatbázis kiépítésén dolgozunk, egyébként benne van az Anyaország is természetesen, a külhon és az 

Anyaország. Az Anyaországot a KSH azért már lefedi, a Kárpát-medence része Magyarország is természetesen. 

Szóval, mért ne lehetne ezt ilyen módon építeni, ráadásul pontosan ugyan azok a párhuzamosságok, amelyek 

jelen vannak. Még egy gondolat, Bárdi Nándor itt a kisebbség fogalmát használta. Mi inkább a többséget kutatjuk, 

mert a Kárpát-medencében a magyar nemzet, a magyarság többségben van. . Amikor én a Szerémségben kutattam 

a 2000-es évek elején, és elmentem a maradéki magyarok közé, szórványterületre, és láttam, hogy több millió 

márkás, luxuskombájnokkal szántottak, és egyébként augusztus 20.-án mindig Budapesten, a Mátyás pincében 

költötték a pénzt, mert olyan jól kerestek, nem éreztem a kisebbségi létet bennük, bár lehet, hogy bizonyos 

szempontból úgy lehetne tekinteni. Ez is egy konstrukció, hogy mit tekintünk kisebbségnek. A Kárpát-

medencében, akkor mondhatjuk azt, hogy egy nemzetben gondolkodunk és legalább is a kutatásokat 

megpróbáljuk így hangsúlyozni. Ettől függetlenül vannak olyan élethelyzetek, amikor valóban az történik, hogy 

a kisebbségi lét felértékelődik vagy hangsúlyossá válik, de ettől függetlenül nem biztos, hogy minden határon 

túli magyar kutatást a kisebbségkutatás fogalma alá lehet, vagy szerencsés sorolni. 

 

Bárdi Nándor – Nem volna szabad az ügyes politikai kommunikációt összekeverni a tudományos fogalmi 

hagyományokkal, mert ezzel csak magunkat csapjuk be. A szomszédországi magyarok életét, ha akarjuk, ha 

nem, keretezi a kulturálisan sohasem semleges nemzetállami intézményesség hozta hatalmi aszinkron. Nem 

vagyok a sérelemtörténet híve, de azért az utóbbi 100 évben a határon túli magyarok jelentősen vesztettek 

politikai, gazdasági, társadalmi a pozícióikból ezt azért mégiscsak egy-egy nemzetkisebbségi történetben lehet 

értelmezni. (A hétköznapokban meg talán egy-egy szomszédországi adóhivatali, rendőrségi ügyintézés is 

kijózanítóan hathat.) Ettől függetlenül egy-egy szakma nemzetközileg bevett fogalmi keretét kell alkalmazni, 

de saját kérdésföltevés alapján. A Gusti-iskola hatása el van túlozva. Az erdélyi társadalomkutatók két 
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világháború közötti hagyatékait néztem, ott azért alapvetően a német szakirodalom dominált. Különösen igaz 

ez a falumunkára, vagy a népsziget kutatásokra csak erre a második világháború után nem lehetett hivatkozni. 

Fontos elem, hogy Rostás Zoltán kutatásai a Gusti-iskolához kapcsolódtak, és a ’89 előtti erdélyi magyar 

társadalomkutatást ezzel lehetett legitimálni. De a magyar népi írók mindennél meghatározóbbak voltak  a 

negyvenes években szocializálódó nemzedékre. A kutatásaink nemzetközi hatását nem tudom megítélni, 

nekem már a határon túli tudományos eredmények magyarországi megismertetetése is komoly feladat. Sokszor 

egy-egy előadás után, amikor kisebbségek is szerepelnek a konferencia témakörében, mint részkérdés, kicsit 

sarkítva úgy élem meg, hogy „ma is csak varázstalanítottam”. Azaz strukturáltan, érdekviszonyok alapján 

működő relációkban szóltam a magyar kisebbség problémáiról. Ezt úgy tudnám érzékeltetni, hogy az saját 

magyarságpolitikai, támogatáspolitikai írásaimhoz képest mekkora előrelépés pl. Zakariás Ildikó könyve 

(Jótékony nemzet. Szolidaritás és hatalom a kisebbségi magyarok segítésében), amely már egy nemzetközi 

tudományos fogalmi keretbe van beágyazva. A magam feladatának gondolom, hogy ha pl. megjelenik egy 20. 

századi Magyarország történet ott a hazai kisebbségek, cigányok, határon túli magyarok ne csak, mint kérdés 

jelenjenek meg, hanem, mint rétegzett társadalmi entitások a társadalomfejlődésben. Erre a magyar tudomány 

látóhatárának bővítése miatt van leginkább szükség. Ebből adódik az egyszerű és kézenfekvő kérdés, hogy 

vajon az Arcanumon és a Hungaricanán ott van-e a határon túli magyar kulturális termés? Vagy hol, hogyan 

lehet azt elérni? Ezért tartom fontosnak az internetes adatbankok regionális szerepét ebben a dologban, ami az 

önképet is segíti. Nem Budapestről kellene ezt az önképet kialakítani, hanem minél több helyi kezdeményezést 

lehetne hálózatszerűen ebben a dologban kezelni. A szomszédországi nem magyar együttműködések 

tekintetében a kisebbségtörténetben a társadalomtörténeti kérdésekkel lehet áttörést elérni. Például Varga E. 

Árpád etnikai-felekezeti statisztikáját, több mint 50%-ban bukaresti IP címekről nézik. Most föltettünk egy 

vajdasági, ehhez hasonló dolgot és ott is megindult az érdeklődés. Egy másik példa a szlovák–magyar 

történetírás közötti egyre hatékonyabb kooperáció annak is köszönhető, hogy a szlovák történész-levéltáros-

oktatásban valamilyen szinten meg kell tanulni magyarul. Majd elindult a fiatal generációk között egy 

kapcsolat, amiben a Fórum Intézetnek is óriási szerepe volt, és működik ez a kommunikáció. Tehát a 

nemzetközi együttműködéshez a régiók kutatási háttér infrastruktúráját kellene magyar szempontból építeni. 

Alapvető volna, hogy ezeket az igényeket és gyakorlatokat közpolitikailag is tudatosítani. Nagyon fontosnak 

gondolom a határon túli magyar kutatásokkal kapcsolatban kiemelni a CEU hatását. Azoknak az emberek jó 

része, akik ma bekerülnek a nemzetközi publikációs fórumokra, a CEU-n végzett, onnan mentorálták, ott 

kaphatott meg egy elméleti-módszertani hátteret. Ez a határon túli magyar kutatások számára az egyik 

legnagyobb impulzus volt az utóbbi 30 évben. 

 

Hajdú Zoltán – A szomszédos nemzetek tudományossága természetes módon több szinten (nemzetközi, 

államközi, makro-, mezo-, mikro-regionális), és nagyon sok „ágazatban” hat, különösen a tudományos 

kutatásokra, sőt az oktatási rendszeren keresztül perszonális jelleggel is hat a szomszédos országokban élő 

magyarságra. A legerősebb és legközvetlenebb hatásokat az oktatás közvetíti. A két és többoldalú párbeszéd, a 

közös történelmi munkabizottságok, a tankönyvek tartalmi egyeztetése még egy-egy országon belül sem 

egyszerű, így szükségszerűen bonyolult jellegű kérdéseket vet fel a szomszédos államok tekintetében. Ma a 

magyar (és a Kárpát-medencei magyar tudomány és tudományosság), valamint a szomszédos országok 

tudományossága is főleg „nyugati” hatások alatt áll. Az egymásközti hatások is részben a „közvetítő nyelven”, 

az angolon keresztül jelenik meg. A publikációs kényszerek miatt a „nyugati tudomány” elvárásai erőteljesen 

hatnak. Ugyanakkor egy kicsit a jövőbe tekintenék, és azt a kérdést tenném fel, hogy mainstreammé válhat-e ez 

a mi problémánk? Európa-realista vagyok, és úgy látom, hogy a Brexit után, akár bent maradnak a skótok, akár 

nem, akár egyesül Észak-Írország és Írország, akár nem, a kisebbségi és a territoriális kérdésekben új helyzet jön 

létre egész Európában. Ugyanezt megteremtette a Szovjetunió felbomlása is, de annak nem volt Nyugat-Európára 

akkora hatása. Ugyanis az Európai Unió most szembesül valamivel: mindenki kisebbségi az egészhez képest. 

Szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy még a legnagyobb törzsi nyelv, a német is kisebbségi Európához 

viszonyítva. Ha minekünk egy új szituációban van mondanivalónk a nemzeti problémákról az európai uniós 

közösség számára, akkor ez az. Én nagyon csúnyán szoktam fogalmazni ezzel kapcsolatban, ha az Európai Unió 

nem tanul a Szovjetunió példájából és a kisebbségi, nemzetiségi, nyelvi kérdéseket folyamatosan a szőnyeg alá 

söpri, össze fog omlani. Ugyanis a politikai földrajzban körülbelül 40 éve jelennek meg hosszabb-rövidebb 

elemzések arról, hogy Európa új törzsi fejlődési pályára állt. Tehát nemcsak magyar kérdés az, hogy hogyan 

nézünk az idézőjelbe téve szomszédos törzsekre, hanem ez az Európai Unió egyik legkomolyabb strukturális 

problémájává vált és hosszú távon nem lehet a szőnyeg alá söpörni.  

 

Bodó Barna – Újrafogalmaznám a Bakk Miklós által föltett kérdést és azt kérdezem magamtól, magunktól, hogy 

milyen együttműködésre van lehetőség a többségi tudományban? Tehát, azokkal az intézményekkel, amelyek 

egy-egy magyarok által is lakott országban a tudomány fő áramát képviselik. És a példák azt mutatják, hogy van 

néhány téma, ahol valóban együtt lehet működni. A regionalizmus egy olyan kérdés, ahol együtt lehet működni, 
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ott nagyon sok mindent ki lehet mondani egészen odáig, hogy azt mondjuk, jó-jó, de akkor a régióknak milyen 

státusza legyen, és megállunk ott, amikor azt mondjuk, hogy autonómia. Ez egyszerűen a román tudományban 

egy-egy személy szintjén elfogadott, a román tudományban viszont általánosan nem elfogadott. Van egy nagy 

gondom, mi történik a mi értékeinkkel, hagyományunkkal? Hogyan fognak ezek beépülni abba a közös tudatba, 

abba a közös értékkészletbe, amit egy-egy helyi közösség magával visz? Ugye amikor azt halljuk, hogy az első 

román sörgyár, a temesvári, amit 1718-ban hoztak létre, akkor megkérdezem, hogy hol volt akkor Románia? 

Mert Temesváron 1718-ban hozták létre a sörgyárat. Ha azt olvasom, hogy Romániában az első lóvasút a 

temesvári; 1869-ben indították el a lóvasutat, akkor hol volt Románia? Igazából az történik, hogy a mi értékeinket 

beemelik a saját értékkészletükbe, csak azt felejtik el elmondani, hogy Románia mai területén voltak más 

történelmek, más kultúrák, és az egy más kultúra, egy más közösség, egy más világnak volt az értéke. Mi mit 

csináljunk ezekkel a helyzetekkel? Nekünk tizenvalahány éves harcba került, amíg elfogadtattuk Temesváron – 

temesvári vagyok –, hogy Temesvár mai képét egy Székely László nevezetű építész alakította ki, ő volt 1902-től 

kezdődően Temesvár főépítésze, és megmaradt egészen még az impériumváltás után is jó pár évig. Mára ez 

bekerült konferenciák, könyvek anyagába, ma már Székely Lászlónak szobra van Temesváron és elismerik, hogy 

valóban ő volt az. De nem tudtunk továbbjutni, mert Temesvár első festőjét – aki hivatásos festő volt, és abból 

élt, hogy festett –, Ferenczy Józsefet a románság nem ismeri, már két monográfiát jelentettünk meg róla, és még 

nem tudtuk áttörni a falat. De továbbmentünk a zenében, mert nagyon kevesen tudják azt, hogy Járosy Dezső, 

pont úgy ment haza 1919-ben Budapestről, épp a Zeneakadémián volt az egyházzene tanára, mint ahogy Kós 

Károly hazament Kolozsvárra. És Járosy Dezső hazament Temesvárra, hogy ott a papneveldében tanítson zenét, 

és a dómnak volt a karnagya és orgonistája. Közben muzikológusként több rendkívül értékes kötetet jelentetett 

meg. Ezeket a személyeket be kell emelnünk a saját és a helyi közösség kulturális értékei közé, de az égvilágon 

semmilyen együttműködési lehetőség nincs, nemhogy a román tudományban nincsen, hanem egyáltalán azzal a 

helyi elittel sincs, amelynek az volna a feladata, hogy minden közösség értékét emeljék be a nagy közösbe, de 

úgy, hogy megmaradjon, hogy ezt ez hozta magával, azt pedig a másik közösség. Tehát én úgy látom, hogy a 

tudományos együttműködés terén helytörténeti témákban nagyon nagy gondok vannak, és igazából a nagy témák 

közül a regionalizmuson kívül nem tudok olyat mondani, ahol komoly együttműködés volna a román, illetve a 

kisebbségi kutatók között. 

 

Kiss Tamás – A románokkal, illetve a román tudományossággal való együttműködés kapcsán én 

különválasztanék két dolgot. A közvetlen párbeszédben én jelenleg kisebb lehetőséget látok. Nem csak azért, 

mert nincsenek Gusti-iskolák, hanem mert egyrészt elég kicsi az érdeklődés a magyar tematika iránt, másrészt a 

közvetlen párbeszédben startból van egy elég nagy aszimmetria. Ha van valaki, aki tényleg az életét arra a teszi 

fel, hogy előre lendítsen egy közvetlen magyar–román párbeszédet, az szerintem leginkább Salat Levente. Az ő 

munkája leginkább román vonalon vagy a román–magyar párbeszéd szempontjából értelmezhető. Én magam 

sokkal nagyobb perspektívát látok abban, ha a nemzetközi tudományosságon keresztül kommunikál az ember a 

románokkal is, és nem közvetlenül. Ez alatt persze nem azt értem, hogy nem állunk szóba a román kollegákkal, 

vagy semmit nem csinálunk románul, hanem azt, hogy angol nyelven írjuk meg, amit megírunk (ahogy egyébként 

ők is), és velük együtt veszünk részt egy nemzetközi tudományos életben. Jövőre, 2020-ban Kolozsváron fogjuk 

megszervezni az ASN (Association for the Study of Nationalities) európai konferenciáját, ami a legnagyobb a 

kelet-európai régióval foglalkozó társadalomtudományos, vagy leginkább politikatudományi konferencia. Ezt 

románok és magyarok közösen fogjuk megszervezni. Egy nemzetközi mezőben szerintem sokkal 

szimmetrikusabb kommunikációt lehet folytatni a román tudományossággal, mint közvetlenül. Én, ha valamire 

tennék, akkor inkább erre a közvetett dologra tennék. Természetesen közéleti kérdések tekintetében szükség 

lenne a közvetett kommunikációra. De ez nem feltétlenül tudományos kommunikáció, hanem közéleti, 

publicisztikai jellegű kommunikáció. Ott óriási szükség lenne arra, hogy a román nyilvánosságban valamilyen 

formában megjelenjenek ezek a dolgok. Viszont arra, hogy a nemzetközi közegen, az angol nyelven keresztüli 

kommunikáció miért vezethet sikerre, mondanék egy példát a jelen lévőknek. Magyarországon szerintem teljesen 

elképzelhetetlen lenne, hogy a Magyar Szociológiai Társaság a vándorgyűlését kizárólag angol nyelven tartsa. 

Romániában viszont az angolnyelvűség, illetve a nemzetközi irányba való fordulás, sokkal intenzívebb, mint 

Magyarországon. Itt teljesen természetes, hogy a Szociológiai Társaság konferenciája kizárólag angol nyelvű. 

Ha én megírok valamit angolul egy nemzetközi mainstream lapban, akkor van esélye, hogy azt elolvassa egy 

román kollega. Hogyha én ezt románul kiadom a Kisebbségkutató Intézet kiadójánál, akkor azt szerintem nem 

fogják elolvasni, mert sokkal kisebb eséllyel fogja elérni az ingerküszöböt. Van azért erre vonatkozó tapasztalat. 

Könyveket jelentettünk meg, sorozatunk jelent meg román nyelven. Én nem azt mondom, hogy nincs semmiféle 

impaktja, de sokkal gyorsabb és sokkal közvetlenebb impaktja van, ha ezt a dolgot angol nyelven teszi az ember. 

Még csak egy gondolat erejéig visszatérve Bali Jánoshoz. Azt azért érdemes tisztázni, hogy az én független 

kutatói státuszom nem azt jelenti, hogy elutasítom a közösség-konstruálásban való részvételt. Nagyon fontos 

feladatomnak tekintem azt, hogy a tudomány eszközeivel konstruáljak valamifajta közösséget. Akkor, amikor 

egy erdélyi magyarokra reprezentatív adatbázist készítünk, az egy közösség konstrukció is, és amikor azt 
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kielemezzük, az is egy közösség konstrukció. Az azt hiszem, hogy (az intézményes keretfeltételek szerencsés 

együtt járása okán létező) kutatói szabadságom pusztán abban nyilvánul meg, hogy a különböző közösség 

konstrukciók között tényleg szabadon választhatok. 

 

Bakk Miklós – Nos, a beszélgetés vége felé közeledünk, sőt már ott is vagyunk. Még egy utolsó kérdésem van, 

amit már részben a hozzászólások érintettek. Bárdi Nándor az első körben jelezte, hogy az egész Kárpát-

medence-kutatás kérdése tulajdonképpen egy tudományszervezési kérdésként fogható fel. Még egyszer 

rákérdeznék erre, immár rövidebb válaszokat várva, hogy akkor ezt a Kárpát-medencei kutatásproblematikát 

egészében tekintsük-e pragmatikus módon csupán tudományszervezési keretnek. 

 

Bali János – Ez a minimum. Én úgy gondolom, hogy minimum tudományszervezési keretnek kell tekinteni. Ez 

ügyben konszenzus is van, hogy most itt ülünk már ez is egy példája ennek a tudományszervezési keretnek. 

Nyilván azon lehet vitatkozni, hogy a Kárpát-medence-fogalom milyen. Mindig két lehetőség van, vagy egy már 

használt fogalmat próbálunk kicsit átértelmezni vagy új fogalommal próbálkozunk. Például, a populáris kultúra 

– Peter Burke-re hivatkozom – esetében, a népi kultúra elég terhelt volt, és akkor a francia populáris kultúra 

fogalmat elkezdték fordítani népi kultúraként, de mindegy, ebbe nem akarok belemenni. A másik lehetőség, hogy 

új fogalmat találunk ki. Inkább most már az a kihívás a Kárpát-medencéhez kapcsolódó nyelvterületen, hogy 

abban például nincs benne Moldva, pedig még moldvai magyarság is van, vagy mondjuk, ott van Szerémség. Az 

része a Kárpát-medencének? Mert ugye szervesen kapcsolódik azért mégiscsak a Kárpát-medence 

magyarságához. Vagy pláne a diaszpóra. Lehet, hogy olyan fogalmat kellene találni, ami tulajdonképpen 

valahogy a világ magyarságkeretébe illik bele, ez lehet a hungarológia, bár az egy picit most más felütésű. A 

hungarológia, vagyis a magyarságtudomány ugyanis jelenleg elsősorban a humán tudományok fóruma, a szűken 

vett társadalom- és gazdaságtudományok abba nem férnek bele. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet felhívta a 

figyelmet arra a nem feltétlenül célravezető gyakorlatra még 2014-ben, hogy a négyévente létrejövő nagymintás 

ifjúságkutatások különválnak, hogy van a magyarországi és van a külhoni, kicsit más módszerrel. És végre 2016-

ban, ez egy nagy sikerünk, sikerült átvinni a rendszeren, hogy most már Székely Leventéék által, tehát a 

Kutatópont által szervezett kutatásban Kárpát-medencei adatfelvétel legyen. Én még hiányolom a diaszpórára 

vonatkozó nagymintás adatfelvételt, egy teljesen más módszerrel ki lehetne terjeszteni, azért, hogy lássuk 

egyben, mert összekapcsolódnak. Amióta van Stipendium Hungaricum, azóta oktatók is átjárnak – én is 

tanítottam a Babeș–Bolyain -, az ELTE-re is jönnek vendégtanárok, itt van például Sándor Cecília, akit én az 

ELTE-én is tanítottam, de a Babeș–Bolyaira is jár. Tehát, hogy érdemes-e államban gondolkodni? Utoljára térek 

vissza Kiss Tamásra, mert valóban könnyebben érti egy nyugati közönség, hogy Románia vagy Magyarország. 

Ezt érti, mert ugye ez a tényleges, a legitim szerveződésű, az állam. De hogyha mi lemondunk arról, hogy azt 

mondjuk, hogy Kárpát-medence, vagy magyar nyelvterület, akkor ne csodálkozzunk, hogyha nem értik meg 

például a Minority SafePack mozgalmat. Mert nem érti az Európai Unió, hogy mit akarunk, mi az, hogy ott 

magyarok vannak, hogy kerültek oda több 100 kilométerrel a határon túl, mit keresnek ott, miért nem migránsok, 

és a többi. Tehát van azért ilyen proaktív felelősségünk is ebben, és lezárva a gondolatot, szerintem minimum, hogy 

tudományszervezési keret legyen a Kárpát-medence. Én abban reménykedem, hogy egyszer akár önálló 

diszciplínaként is emlegethetjük majd. 

 

Bárdi Nándor – Attól, hogy nem Kárpát-hazaként emlegetjük a kutatásainkat, még nem jelenti, hogy ne volnának 

koncepciók a teendőkről. Az igazi feladat mindenképpen az alapkutatások és azok hátterének megteremtése, 

amely nem azonos az intézményműködtetéssel. A magam hatókörében most három ilyen célt említenék, 

amelyeket 2020--2021-ben szeretnénk megvalósítani. Az első az egész Kárpát-medence 1850 utáni községsoros, 

népszámlálási, etnikai és felekezeti adatainak megjelenítése az interneten. Erdély, a trianoni Magyarország, 

Vajdaság, Muravidék van meg eddig, készül a kárpátaljai adatbázis is. (Közben előjött az 1941-es népszámlálás 

visszacsatolt területekre vonatkozó nem publikált társadalomstatisztikai adatainak problémája, amely egy 

következő kutatás lehet, hisz e nélkül az 1910 utáni összehasonlításokat nem lehet elvégezni.) A második Kárpát-

medence szintű projekt a folyamatosan épülő kronológiai adatbázis régiónként és korszakonként. Azt szeretnénk, 

ha ebben a 100 év külhoni magyarokra vonatkozó fontos intézmény-, politikatörténeti eseményei minél 

részletesebben és folyamatosan bővíthetően szerepelnének. A harmadik nagy projekt a határon túli magyar 

napilapok, hetilapok, folyóiratok digitalizálása. Az elmúlt két évben körülbelül 600 ezer oldal került föl, most 

még várható egy újabb 600 ezer oldal. Azt lehet mondani, hogy ezzel kerül be a magyar nemzeti digitális 

korpuszba (egybekereshetően) a határon túli magyar kulturális, tudományos termés 100 évének java.  Ezen nagy 

projektek mellett központi kérdésnek a fiatal, helyi kutatók mentorálását látom. Olyan hálózatos projekteket, 

amelyekben helyi szinten alkotó módon tudnak lokális ismereteket bevinni és így ezekből épülhessenek fel majd 

az új közösségtörténetek. 
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Hajdú Zoltán – A Kárpát-medencei kutatásokat egyszerre kell tudományos és tudományszervezési kérdésként 

tekinteni. Azért nem lehet „csak” tudományszervezési kérdésként kezelni, mert a kutatásfinanszírozás nem 

választható el a kutatásszervezéstől. A két tevékenységet nem lenne szerencsés elválasztani egymástól. 

(Lényegében ma sincs elkülönítve egymástól a két tevékenység.) A finanszírozás tekintetében meghatározó a 

rendszerváltástól kezdve az állami finanszírozás. Ha tekintetbe vesszük a szomszédos államok hagyományos 

érzékenységét, akkor a közvetlen magyar állami finanszírozást „beavatkozásnak tekintik”. Az MTA 

intézményrendszerének állami „kezelésbe vonása” e tekintetben rontotta a feltételeket. Az MTA 

kapcsolatrendszere, transzfermechanizmusai kevésbé voltak „államinak vehetők”. Szeretném kiemelni a hosszú 

távú gondolkodás szükségességét, mégpedig két tekintetben. Az egyik: a regionális tudományban az építkezés 

úgy kezdődött meg a határokon túli területek felé, hogy Sánta Attila, illetve Debrecenben Süli-Zakar István 

elkezdte a határon túli fiatalokat begyűjteni és PhD-képzésben részesíteni. Mind a pécsi, mind a debreceni doktori 

iskola e tekintetben, én úgy gondolom, hogy rendkívül sikeres volt. Az együttműködés és a hálózatosodás 

megtörtént lényegében A Kárpát-medence régiói sorozattal. Másrészt külön kiemelném a Magyar Regionális 

Tudományi Társaság tevékenységét, amely titkára, Rácz Szilárd révén nagy számban mozgat rendezvényeket, és 

egységként kezeli a Kárpát-medencét, tudományszervezési, publikációs és sok más szempontból. Tehát létező 

együttműködések és létező hálózatok vannak. A nagy kérdés az, hogy az egyes területeken adottak-e létezési 

feltételek a PhD fokozatot szerzett fiataloknak. Van, ahol sikeresen tudtak integrálódni, így Nagyváradon, a 

Vajdaságban, és részben Székelyföldön is. Tehát van kezdeményezés, de ez nem ráolvasással megy, hanem 

hosszú távú végiggondolt munkával. 

 

Bodó Barna – Nagyon röviden válaszolok erre a kérdésre, ugyanis arról beszélünk, hogy lehet-e ezt egy keretnek 

tekinteni. Ezt a keret kifejezést én a magam részéről nem értem. Ha azt mondom, hogy tudománypolitika, ha azt 

mondom, hogy kutatási stratégia, akkor már közelebb állunk ahhoz, amiről beszélünk. De az a keret ebben a 

kontextusban mit jelent? Mire kell gondolnunk, amikor azt mondjuk, hogy keret? Mert ha létezik valamilyen 

általános stratégia, amibe mind belefér az, amiről Bárdi Nándor beszélt, akkor teljesen rendben van. Én úgy látom, 

hogy általános stratégia a kisebbségben élő közösségek kutatását illetően nincs. Én így látom. Lehet, hogy rosszul 

látom, lehet, hogy mások azt mondják, hogy igenis van, csak én nem látom, úgyhogy az én válaszom erre a kérdésre 

ilyen rövid. 

 

Kiss Tamás – A Kárpát-medence, mint kutatásszervezési egység, mint a magyar nyelven kutatók közötti 

kommunikációs térség szerintem szükséges, hogy létezzen. Ez egy nagyon jó dolog. Teljesen magától értetődő 

számomra, hogy ezen a szinten a „határtalanításnak” elkötelezett híve vagyok. Fontos, hogy hálózatként jól 

együtt tudjunk működni, és tényleges tudományos tartalommal töltsük fel ezt az együttműködést. Ennek a 

kialakulását leginkább arra próbálom felhasználni, hogy más kisebbségi magyar közösségek vizsgálatában 

elmélyüljek, akár arra is, hogy terepmunkát végezzek más kisebbségi magyar közösségekben. Ez egy óriási 

lehetőség, akármilyen keretbe teszi be a dolgot az ember. Viszont visszatérve megint a keretek kérdésére, illetve 

a közpolitikai versus van az alapkutatás szembeállításra. Ezeket, amiket Nándi mondott, az adatbázis-építést, 

digitalizálást, tudományos korpusztervezést én egyértelműen közpolitikai kutatásoknak, vagy egyenesen 

közvetlen közpolitikai cselekvésnek tekintem. És ebben a tekintetben már a beszélgetés elején leszögeztem, hogy 

azt az álláspontot képviselem, hogy igen, ebben a tekintetben szükséges és legitim dolog a Kárpát-medencei keret 

használata, onnantól kezdve, hogy vannak olyan közpolitikák, amelyek ezt az egységet célozzák meg. Ha 

mondjuk a magyarországi támogatáspolitika, vagy egyéb a határon túli magyarokat érintő közpolitikai 

beavatkozások támogatása céljából végzünk kutatást, akkor önmagunkat csalnánk meg, ha nem a Kárpát-

medencei keretet használnánk. Ilyenkor a (köz)politikai döntéshozó perspektívája határozza meg a keretet és – 

amennyiben egyszer elvállaltuk az alkalmazott kutatást – csak összezavarja a dolgokat, ha alternatív kereteken 

kezdünk „agyalni”. Azt is hangsúlyoznám, hogy az alapkutatás és a közpolitikai kutatás között a viszony 

számomra nem hierarchikus. Egyik is és másik is fontos. Én magam is csinálom egyiket is, másikat is. Viszont a 

két dolgot nem érdemes összemosni, még a határok nem is teljesen világosak mindig, és van a kettő között átjárás. 

Értelmezésem szerint, amikor adatbázist építünk, tudományos korpuszt tervezünk az alapkutatásnak semmi 

esetre sem alapkutatás. Azon lehet esetleg vitatkozni, hogy közpolitikai jellegű kutatás, vagy valami más (is). 

Akkor közpolitikai jellegű kutatás, amennyiben közpolitikákat támogat. A kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató 

Intézet például épített egy romániai szintű adatbázist az országban található romatelepekről, kifejezetten azzal a 

céllal, hogy a felzárkóztatási projektek monitorizálását segítse. Ugyanígy egy Kárpát-medencei adatbázis is 

készülhet olyan céllal, hogy a magyar nemzetpolitikát segítse, vagy monitorizálja. Lehet ugyanakkor közvetlen 

közösség-konstrukciós szándék is az adatbázis-építés mögött. Hogy ismét erdélyi és ne magyarországi példával 

éljek, ilyen az Erdélystat, amit az RMDSZ működtet a Közpolitikai Elemző Központ segítségével. Ez adhat 

közpolitikai támpontokat az RMDSZ számára, de ennél fontosabb cél, hogy az erdélyi magyarságot megjelenítse, 

vizualizálja, ezáltal pedig konstruálja. Ha már Jancsi említette a Minority SafePack-et, ami ugye egy európai 

kezdeményezés, és arról szól, hogy legyen majd valamifajta közösségi, Unió szintű szabályozása annak, hogy az 
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állam a kisebbségeivel mit tehet meg, és mit nem. Szerintem ez csak abban az esetben vihető sikerre (így is elég 

kis eséllyel), ha egy kisebbségi vagy egy emberjogi keretben tálaljuk, és a különböző kisebbségek saját (lakhely 

szerinti) államukkal szembeni viszonyára fókuszálunk. Fontos, hogy itt különböző európai kisebbségi 

közösségek közötti összefogásról van szó, oroszoktól dél-tiroli németekig és németországi dánokig. Ebben benne 

van persze a különböző magyar kisebbségek közötti összefogás, az is lehet, hogy valójában ez a lelke az egész 

kezdeményezésnek. Az is nyilvánvaló, hogy az egész kezdeményezés szervezési hátterét valójában 

Magyarország adta. De ha ezt a dolgot elkezdjük úgy konceptualizálni, mint a Kárpát-medencei magyarság 

európai védelme, akkor a siker minimális esélye is elszáll. Ebben is azt látom, hogy hálózatként, szervezési 

háttérként fontos a magyar összefogás, viszont diskurzív keretként a Kárpát-medencei magyarság, vagy a Kárpát-

haza kimondottan hátráltat. 

 

Bakk Miklós – Ezen a ponton beszélgetésünk végére értünk. Az ilyen kerekasztalokat általában úgy szokás 

lezárni, hogy a moderátor összefoglalja a résztvevők állításait. A részemről azonban dőreség lenne ezt most 

megpróbálni, meghaladná a tudásomat, kompetenciámat is. Úgyhogy köszönöm a résztvevőknek a beszélgetést, 

de még szánjunk – zárás előtt – néhány percet a kérdésekre. 

 

Veres Valér – Sok érdekes felvetés elhangzott, és az is látható, hogy nem mindenben értünk egyet, vagy értettek 

egyet a beszélgetőtársak. Talán abban egyetértettek, hogy mindenképpen egy szükség van egy minimumra, ami 

a kutatási hálózatot illeti, a támogatási hálózatot is beleértve. Azon gondolkodtam, hogy nemzetközi publikációs 

téren, identitásszempontból elég régóta megpróbáltam már tanulmányban, kötetben egységesen írni az egész 

Kárpát-medencei magyarságról. Úgy mondanám, hogy elég nehezen sikerült ilyen formában publikálni; és most 

egy második ilyen tanulmánnyal próbálkozom. Az összes ország magyar kisebbségeinek – amúgy elég 

mainstreames témájú, de mégiscsak egy ilyen keretben vizsgált – tanulmányát próbálom közölni. Szóval érdekes. 

Nyilván így fogalmilag nem használok Kárpát-medencét, hanem Magyarország és a környező országokban élő 

magyar vagy magyar kisebbségekről beszélek. De ha az ember a szakirodalmat elég nemzetköziesítve 

operacionalizálja, akkor elfogadják, van, aki megérti. De vannak nehézségek. Ilyen értelemben ezt az irányt 

látom, amelyben lehet mégis a Kárpát-medencéről beszélni. Most az, hogy kisebbség vagy nem kisebbség – az 

egy jó kérdés. Viszont annyiban árnyalandó a dolog, hogy az utóbbi évek nagyon erős magyar nemzetpolitikája 

miatt, mondjuk úgy, hogy a kisebbségből adódó marginalizált pozíció azért sok vonatkozásban megváltozott. A 

mi szekcióinkban is voltak beszámolók arról, hogy Kárpátalján a magyarsághoz való tartozás pénzt is jelent, 

lehet pályázni a különböző vállalkozói programokra. A félig magyar, vagy nem lehet tudni milyen identitású, de 

magyarul is beszélő településeken, közel a határhoz, részt vesznek ebben a keretben. A magyar nemzeti 

támogatáspolitikán keresztül be tudnak lépni, állampolgárságot is kérnek. A határok tehát átjárhatók, még a 

magyarságot szűk értelemben definiáló keretekből is kicsit ki-be lehet lépni. Ez egyféle konkurens állampolgári 

erőforrás utáni harc szempontjából egy új kontextusba helyezi a kérdést. 

 
Bakk Miklós – További kérdések?  

 

Kiss Tamás – Valér, nem az volt, hogy ebben a publikációdban, ami megjelent, te úgy konceptualizáltad ezt a 

dolgot, hogy az négy kisebbségi közösségnek az összehasonlítása? Mert nekem inkább így jött le, amikor 

olvastam. Így pedig ez a dolog jóval nagyobb eséllyel „eladható”.  

 

Veres Valér – Igen, az jött le, de hát abban azért látszott, hogy itt vannak bizonyos hasonló tendenciák, az elején 

benne volt, hogy volt egy egységes nemzetté válási folyamat. Magyarország abból ki volt hagyva, mert mindent 

nem lehetett leírni. De volt olyan rész, ahol a szövegben benne volt, hogy Magyarországot most nem nézzük. 

Kiss Tamás 

Ez amúgy egy nagyon érdekes kérdés. Mert szerintem a nemzeti identitás, amiről Te írsz, pont egy olyan kivétel, 

ahol a Kárpát-medencei keret külföldön is érdekes lehet. 

 

Veres Valér – Ez egy olyan tanulmány, amelyben van egy 8 000 szavas keret. Ott azért valahol be kell határolni, 

mert ha behozzuk Magyarországot is, annak mind a szakirodalmát, mind azt, hogy itt is van többség, kisebbség, 

akkor nyilván a felvetés jogos. Én is úgy gondolom egyébként, és a Kárpát-Panelben azért ragaszkodtunk ehhez, 

hogy ha csak 700 esetszám van is, Magyarország akkor is legyen. Rettentően idegesítő, amikor Magyarországot 

kihagyják, nem is szerepeltetik ezeket az adatokat. Az más kérdés, hogy egy publikációba hogyan tudsz mindent 

belevenni. Az viszont nagyon fontos szerintem is, hogy ezekben az adatokban lássuk a magyarországi 

tendenciákat is. 

 

Kiss Tamás – Szerintem az egy kérdés, hogy milyen adatokról beszélünk. Mert az identitás az egy elég sajátos 

terület. Ott a nemzetközi kutatásban is érdekes lehet, hogy egy eredetileg egységes nemzettudat hova alakul. De 
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ha már társadalmi pozíciókról beszélünk, akkor ez sokkal kevésbé tartható keret, főleg úgy, hogy kihagyod 

Erdélyből a románokat. Az identitás szerintem pont egy kivétel. Vagy a nemzetpolitikának az elemzése is ilyen 

lehet. Ezek pont azok a dolgok, ahol szerintem célszerű Kárpát-medencei keretről beszélni. 

 

Bárdi Nándor – Én csak azért, hogy elhangozzon ez a dolog is, meg kell jegyeznem, hogy miközben a kettős 

állampolgárság hatását kutatjuk, folyamatosan a politikai kommunikáció középpontjában áll a nemzetpolitika, 

tíz év alatt kilencszeresére nőtt a határon túli magyarok támogatása, Kárpátaljáról és Vajdaságból, különböző 

okokból, de tovább folyik az exodus. Számomra ma kulcskérdés, hogy be lehet-e avatkozni ezekbe a 

folyamatokba, képes-e erre Magyarország, illetve mit tudnak ezzel a helyzettel kezdeni a kisebbségi elitek. 

Mindezt jegyzőkönyv és a saját szakmai lelkiismeretem számára mondom, hogy 30 év múlva ne kelljen 

szégyenkezni, hogy ezekről a kulcskérdésekről szó sem esett. 

 

Csite András – Köszönöm szépen! Két gondolatot még engedjetek meg! Egyrészt én azt gondolom, hogy amikor 

Kárpát-medencei magyarságról gondolkodunk az elmúlt évtizedekben, akkor ez a közpolitikai relevanciájú 

hatásvizsgálati értékelés mindenféleképpen a tudománynak egy ilyen hangsúlyos témája kell, hogy legyen. Már 

csak azért is, mert ebben a kutatói körben – aki itt van, meg aki nincs itt, de ezekkel a kérdésekkel foglalkozik – 

itt van meg az a tudás és tapasztalat, ami visszajelzést adhat egy megújuló, kibővülő, egészen új megoldásokkal 

kísérletező magyar nemzetpolitika számára. Tehát a visszacsatolás intézményeinek a hiteles, megfelelő 

működtetése, ennek a tudományos közösségnek, azt gondolom, hogy az egyik fő hivatása. A másik gondolat, 

hogy én megértő vagyok a Sapientiának az eddigi teljesítményével, látni kell, hogy zöldmezősen húztunk föl – a 

magyar közösségnek – új intézményeket ebben a térben, kísérletezünk itt is számos új megoldással. Azt persze 

nézni kell, hogy ennek az intézményrendszernek a versenyképességéhez mit tudunk hozzátenni. Kétségtelen, 

hogy ennek versenyképesnek kell lennie, és ez egy nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk ennek a versenyképességét 

tovább erősíteni. Ha nem hoztuk volna létre, és nem teszi meg a baba az első lépéseket, akkor utána nem lesz 

belőle egy Usain Bolt futóversenyző. Most az elmúlt években sok mindenben ezeket az első lépéseket tettük meg. 

Köszönöm szépen! 

 

Bakk Miklós – Én is köszönök minden hozzászólást, kiegészítést, és ahogy elhangzott itt, a jegyzőkönyv számára 

is szóltunk. Elhangzott beszélgetésünk nem marad egy kósza felhő a tudományszervezési gondolkodás egén, 

hanem erről feljegyzés készül, szerkesztett változata pedig, úgy gondolom, fontos dokumentum lesz és marad.  

Köszönöm szépen a részvételt mindenkinek!  
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ÖLLÖS LÁSZLÓ 

KORUNK ÚJ LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A FELVIDÉK PÉLDÁJÁN 

Magyarország és Szlovákia mai helyzetében a XXI. század kínálta lehetőségekkel élve megcselekedheti, hogy 

új, az egymás iránti nemzeti felelősségre épülő kapcsolatot épít fel. Megteheti a legfontosabb lépést egy új Közép-

Európai összefogás felé: a nemzeti ellenségesség által befolyásolt az érdekkonfliktus és érdek-összehangolás 

korszakából átléphet a nemzeti szövetség egymás iránti nemzeti felelősség korszakába.  

A szlovák és a magyar közvéleményt 1918 után elválasztották egymástól, és ezt az állapotot mind a mai napig 

fenntartották, sőt erősítették. Felszámolták azt a helyzetet, amelyben még sok szlovák tanult és értett magyarul. 

Az ország déli régióiban, ahol a magyarok élnek is hasonló ma már a helyzet. De Magyarországon sem volt és 

ma sincsen másként. A magyarországi szlovákok ugyan törpe kisebbségnek számítanak, de legalább az általuk 

lakott településeken taníthatnák a szlovák nyelv és kultúra alapjait a magyar iskolákban.  

Csakhogy mindez a nemzetállamiság szándékai ellen hatna, és sehogyan sem illene az önképébe. A nemzeti 

ellenséggel szemben (a potenciálissal szemben is) a gyanakvás az egyedüli helyes magatartás. De mi történjék a 

másik pozitív, éppen a bizalom erősítésére irányuló cselekedeteivel?2 A megoldás egyszerű: ha a 

bizalmatlanságot alapvetően helyes viszonyulásnak tekintjük, s rajta keresztül vizsgáljuk a másik fél 

cselekedeteit, akkor világossá válik a kép.3 Ebből a látószögből a bizalomerősítő cselekedetek nem mások mind 

taktikai manőverek. Részben az az éberség elaltatását célozzák, részben pedig a külföld megnyerését szolgálják. 

A valós célok azonban agresszívak, a kisebbség felszámolására, illetve a határok veszélyeztetésére irányulnak.4 

A másikkal szembeni előítéletek ismerete a norma, terjesztésük az elvárt feladat.5 A szomszéd kultúrájának 

megismerése gyengíti az ellenséges érzületet, s csökkenti a harci kedvet.6 Éppen ezért tömeges megismerését 

állami eszközökkel kell akadályozni. Be kell szorítani egy szűk értelmiség világába. Ekkor ugyanis úgy 

mutatható fel a külföld felé, mint a nyíltság s párbeszéd bizonyítéka, hogy a széles közvéleményt ne érintse. A 

tömegek megtarthatók előítéleteikben, és ha kevesek ismerik is az igazságot, vagy legalább annak egy részét, az 

széles társadalmi háttér nélkül nem válhat politikai erővé.7  

Következésképpen a nemzetközi hatalmi egyensúly megváltozása esetén nemcsak Magyarország jelentene 

veszélyt Szlovákiára, hanem nagy valószínűséggel Szlovákia is Magyarországra.  

Ám korunkban ez az álláspont megváltoztatja a veszélyeztetés irányát. Ma már elsősorban nem egymásra 

jelentenek veszélyt, hanem saját magukra. A huszadik század populációs, migrációs és gazdasági kihívásainak 

olyan országokként kellene megfelelniük, ahol a nemzeti félelem állandó részévé vált a politikai értékrendnek. 

A lakosok jelentős része ezt el is fogadta, tehát saját értékrendjének részévé tette. Nem lát benne semmi 

kivetnivalót, hogy többségiként értékesebbnek tartsa magát, kultúráját, nyelvét azokénál, akik ugyan 

rendelkeznek az ország állampolgárságával, de mások. Sőt, kész folyamatosan gyanakodni rájuk, félni tőlük, és 

elfogadja az államhatalom olyan intézkedéseit, amelyekkel hátrányos helyzetbe hozhatóak önmagával szemben.  

Úgy fogalmazható meg a vélt kockázat, hogy amennyiben az egyik fél visszatér az agresszív nacionalizmushoz, 

akkor a másik nehezen reagálhat a békevággyal eltelt saját közvéleményével.8 Egyfajta kiszolgáltatottság 

 
2 Például a kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Kérdéskörünkkel kapcsolatban Lásd: Slováci v Maďarsku.2008. Magyarországi 

Szlovákok. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet. 
3 Slavomír Michálek szögezi le Milan Hodža kapcsán, hogy a hazai támogatottságát gyosran elveszítette. Slavomír Michálek 2002. Hodža 
a Osuský, názory a pozície v rokoch 1939–1941. In Miroslav Pekník a kolektív: Milan Hodža štátnik a politik. Bratislava: VEDA 

vydavateľsvo SAV, 315. o.  
4Ablonczy Balázs és Bárdi Nándor leszögezi, hogy „Magyarország és szomszédjai viszonya a térségben nem jelent biztonságpolitikai 
kockázatot, de a kisebbségi jövőkép bizonytalanság mellett szólnunk kell a környező országok (elsősorban Szlovákia, Szerbia, Románia) 

politikai életében megjeleníthető „magyar veszélytől”, illetve a magyar kisebbség szándékaival kapcsolatos félelemkeltésről.”  Ablonczy 

Balázs, Bárdi Nándor 2010. Határon túli magyarok: mérleg, esély, jövő. In Határon túli magyarság a 21. században. Budapest: Köztársasági 
Elnöki Hivatal, 14. o. 
5 Lásd: Feischmidt Margit 2006. Nemzetek egymás tükrében. In Mindennapi előítéleteink. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák. 

Budapest: Balassi Kiadó, 348. o. Valamint Katarína Kiliánová 2006. A határmítosz: Dévény vára. U. o. 351–352. o. és 366–367. o. 
6 Éppen a nemzeti értelmiség nagy része az, amelyiknek felületes ismeretei vannak a szomszéd kultúrájáról. 
7 Zahorán Csaba szerint Magyarország és szomszédjai párhuzamos világokban élnek. A történelmet nemzeti alapon felparcellázták. Lásd: 

Paralell Histories és Paralell Worlds? 2013. In Reconciliation. The Central European Road to a Prosperous Europe. Budapest: Charta XXI. 

Association, 65–67. o.    
8 A folyamatos veszélyérzetet jól mutatja Juraj Marušiak értékelése, miszerint noha a szlovák–lengyel határ a legstabilabbak közé tartozik 

Európában, Árva és Szepesség felső része a lengyel területi követelések részét képezte, lakosságának állítólagos lengyel etnikai és nyelvi 
jellegével indokolva. Lásd: Juraj Marušiak 2015. Stredná Európa a problematika práva národov na sebaurčenie. In Juraj Marušiak, Ivan 

Halász és Mateus Gniazdowski: (Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 23. o. 
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érzésétől tartanak a felek, úgy vélve, hogy társadalmaik bármikor manipulálhatóak. Az agresszív nemzeti 

szenvedély akármikor felkelthető bennük, s ezért állandó veszélyforrást jelentenek. 9 

Ezen a ponton válik az agresszív nemzeti kultúra saját maga agresszivitásának fenntartójává.10 Azért kell 

fenntartani, mert agresszívvá vált, és a felek kölcsönösen félnek tőle. A nemzetek kultúrájának torzulásai így 

egymást éltetik. 11 

A másik fél közvéleményéhez való „hozzáférés” tehát a közös társadalmi vita és ennek folyamatos fenntartása 

jelentené a közös alkotmányos egyetértés egyik legfontosabb feltételét. Ugyanis lehetőséget kínálna rá, hogy a 

felek közvetlenül szóljanak a másik társadalomhoz. 

A folyamatos párbeszéd lehetővé tenné, hogy a két közvélemény egymásba érjen. Azok az ügyeik, amelyek nem 

érintik a másik felet, nyilvánvalóan nem tarthatnának számot a másik fél figyelmére, de közös ügyeikben ismét 

kialakulhatna a közös közvélemény. Ez megszűnt az első világháborút követően, és immár több mint száz évig 

dolgoztak rajta, hogy ne születhessen újjá.  

Egy látszólag nehezen megoldható technikai problémába beleütközne a folyamat, ez a nyelvi problémába, ám az 

megoldható. Egy modern állam és társadalom fordítási kapacitásai messze a jelenlegi felett vannak. Két 

összedolgozóé pedig még inkább. 

Ugyanakkor fontos, hogy olyan informálási és érvelési módokat alkalmazzanak a felek, hogy a párbeszéd ne 

öltse a nemzetek vezetői közt zajló kommunikációs háború formáját. Az informálás és érvelés olyan formáira 

volna szükség, amelyeket a legtöbben gazdagodásként élnének meg, akkor is, ha fontos nézeteik rendülnének 

meg. A folyamatnak ugyanis nemcsak a nemzetek elvont egészében, hanem annak egyes részeiben is meg kellene 

gyökereztetnie az összetartozás meggyőződését. Méghozzá olyan részeiben, amelyek a modern polgári 

társadalmak plurális jellegéből fakadóan politikailag szemben álnak egymással, és választásról választásra 

vetélkednek. Ebben az állapotban benne van annak a lehetősége, hogy a politikai reprezentációk egyik része 

támogatja, a másik pedig ellenzi majd az összetartozás meggyőződésének elterjedését. Persze ez is több lenne, 

mint a mostani állapot, ám semmiképpen nem lehet a végső cél. A célnak olyan állapotnak kell lennie, hogy a 

politikai vetélkedés az együttműködés hatékonyabbá, eredményesebbé tételéről szólják a felek közt. És persze 

az összetartozás meggyőződésének minőségéről.  

1989 után és főként a jugoszláv válság kitörését követően a nyugati vezetők és a térséget figyelők úgy vélhették, 

hogy ha feladják azokat az elveket, amelyek érvénysülése nélkül nem maradhatnak meg a nemzeti kisebbségek, 

akkor nyugalom költözik a térségbe, ugyanis megszűnik a határváltoztatással való riogatás alapja,12 mivel a 

nemzeti kisebbségek megsemmisülnek.13  

Ám ez hiú ábránd, sőt nemcsak az. A kisebbségek eredményes felszámolása nem szűnteti meg a nemzeti 

ellenségeskedést és következményét, a geopolitikai opportunizmust Közép-Európában, hanem tovább erősíti. 

Hiszen sikeres volt. Éppen a sikeres volta szilárdítja meg a nacionális agresszivitás kulturális gyökereit és persze a 

politikai kultúra ilyen jellegét. Ennek kapcsán pedig az alkotmányos elvek és szövetségkötések alárendelését neki.  

A tényleges megoldást nem a nemzeti másságok felszámolásának eltűrése, hanem megállítása kínálja. Méghozzá 

a nemzeti kultúráknak az egymás elleni agresszivitást tápláló alapértékeinek megváltoztatásával.  

Kérdésünk tehát úgy hangzik, hogy a két nemzet egymásról alkotott felfogása megváltoztatható-e, és kaphat-e 

olyan formát, amelyik két nemzet összetartozásával váltaná fel az eddigi viszonyt a nemzetek tagjainak döntő 

többségénél. Elérhető-e ez oly módon, hogy az ne ássa alá mostani nemzeti összetartozásukat, és érdekeltté lehet-

e tenni társadalmuk egyes rétegeit, s persze vezetőik jelentős részét az ilyen változás végig vitelében, majd az új 

állapot megtartásában? 

Az első érv a két állam szuverenitásához kötődik. Az állami szuverenitás modern eszméje eredetileg azt 

jelentette, hogy az adott állam maga dönthet saját magáról. Ám a térség kis nemzetei ezt feladták. Egymástól 

való félelmük által deformált politikai értékrendjükkel lemondtak arról, hogy együtt nagyhatalom maradjanak..14 

Inkább választják a térséget uralni kívánó nagyhatalmaknál való helyezkedést, sőt akár uralmi szándékaik 

egyengetését, mind az egymással való összefogást, és általa valós nemzeti szuverenitásukat.  

Noha a szomszéd közvéleményét éppen ők tudnák a leghatékonyabban befolyásolni, hiszen jól ismerik a másik 

kultúráját, mégis inkább választják a kulturális elkülönülést. Az egymástól való kulturális elkülönülésük a 

 
9 „Ez utóbbi összefüggésben hivatásból elkerülhetetlenül nemzeti önzés lesz, amit mindenki büszkén vállal a nemzeti érdek nevében.” Bíró 

Gáspár 2013. Mi az Unió államai…” In A közép-európaiság dícsérete és kritikája. Pozsony: Kalligram, 73. o. 
10 Dušan Kováč írja lesz azt az ellentmondást, ami az első világhábú után a az új államok határai és a kisebbségi jogok érvénysítésének 

nemzetközi megkövetelése közt feszült az uralkodó államfelfogás alapján. Dušan Kováč 2013. A kisebbségi kérdés Közép-Európában. 

Kisérlet egy szintézisre. In A közép-európaiság dícsérete és kritikája. Pozsony: Kalligram, 99–101. o. 
11 Ebben esetben kiválóan illusztrálja az ilyen helyzetet Rodolf Kučera. Lásd: Rudolf Kučera 2008. Közép-Európa Története. Budapest: 

Korma Könyvkereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
12 Bíró Gáspár szóvá tette a nyugati államok vezetői álláspontjában bekövetkezett változást.  
13 A kérdéskör körüli nézetcserét foglalja össze Dušan Kováč. Dušan Kováč 2013. A kisebbségi kérdés Közép-Európában. Kisérlet egy 

szintézisre. In A közép-európaiság dícsérete és kritikája. Pozsony: Kalligram, 97–108. o. 
14 Bibó István szerint a közép-európai kis nemzetek határvitáiból ered nemzeti létük és területi státusuknak a nyugat-európainál is nagyobb 
bizonytalansága, és ez a fő forrása a kelet és közép- és kelet-európai nemzetek politikai hisztériájának. Bibó István 1986. A kelet-európai kis 

államok nyomorúsága. In Bibó István 1986. Válogatott tanulmányok II. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 197–198. o. 
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politikai elkülönülés tartozékaként egyben azt is jelenti, hogy nemcsak politikailag, hanem kulturálisan is 

alárendelik magukat a térséget uralma alá hajtó egyik-másik nagyhatalomnak.  

A német, majd az orosz kultúra imádata és hazai befolyásának erősítése nemcsak politikai kötelesség volt, hanem 

egy olyan réteg felemelkedésének eszköze volt, amelyik éppen ennek a kultúrának az ideológiaként való 

használatához kötődött. Hatásuk, személyes befolyásuk pedig nagyon sokáig tartott. Az általuk kiváltott 

deformációk pedig még tovább. A hazai nemzeti vita immár arról folyik, hogy melyik igazodás volt helyes, s 

melyik helytelen, nem pedig nemzeti szuverenitás lényegéről.  

Szuverenitásuk visszaszerzése egyszerre kihívás számukra mind az Európai Unión belül, mind az EU révén. Ám 

ehhez nem elég a pillanatnyi érdekek részleges azonosságán alapuló kooperáció. Annak a felismerésére volna 

szükség, hogy mind geopolitikai, mind kulturális, mind gazdasági tekintetben összetartoznak.  

Az egymással szembeni eddigi alapélményük a másik részleges, sőt akár teljes nemzeti megsemmisítése volt. Ha 

ezzel a fundamentális hibával mindannyian nyíltan szembenéznek, méghozzá mindenekelőtt önmaguk előtt, 

akkor új korszakot nyithatnak.15 

A visegrádi négyek ma olyan formációt alkotnak, amelyik elsősorban a felek külső ellenségei elleni 

együttműködés és közös gazdasági érdekeik emlékére építve alakult meg. Ám ma a tömegpolitika korában immár 

néhány uralkodó és udvartartásuk megállapodása nem elég. Nemcsak az érintett országok vezetőinek, hanem 

népeinek is össze kellene kapcsolniuk sorsukat.  

A közép-európai nemzetek vezetői küzdelmük során föderalizálás helyett országhatárokat vontak nemzeteik 

közé. Ám minthogy a politika tömegpolitikává vált, kulturálisan is el kellett választani egymástól a korábban 

szoros kapcsolatban levőket. Az egyik legfontosabb formája a nyelvi elválasztás. Ezt a nyelvi dominancia 

megteremtésével próbálják elérni. Az iskola csak a kisebbségit kötelezi a többség nyelvének elsajátítására, a 

többségit nem a kisebbségiére. Olyan településeken, régiókban sem, ahol együtt élnek. A másik nyelve az 

elnyomás eszközévé válik, hiszen a két nyelv nem egyenlő. Esetünkben az Osztrák–Magyar Monarchia végével 

a magyar nyelv addigi dominanciáját nem a nyelvi egyenlőség követi, hanem a szlovák nyelv dominanciája váltja 

fel. Ezzel pedig idővel megszűnik a többséghez tartozóknak az a képessége, hogy maguk alkothassanak képet a 

szomszéd kultúrájáról, közéletéről, politikusaik álláspontjairól.  

A kulturális elválasztás másik fontos eleme az ellenségképzés. A másik fél múltját oly módon állítják be, hogy 

saját nemzetbéliek számára csak a nemzeti harc tűnjék járható útnak.16 Ez pedig nehezen sikerülhetne a nyelvi 

elválasztás nélkül. Ha a többségiek számottevő része értene a kisebbség nyelvén, akkor megismerkedhetne közös 

múltjuk azon történéseivel, amelyek mindannyiuk javát szolgálták. De a sajátjaik által elkövetett 

igazságtalanságokat és embertelenségeket sem lehetne eltitkolni, illetve sokkal nehezebb lenne félremagyarázni. 

Ha tehát úgy látnák jónak hazai értelmezés, és félreértelmezés nélkül, közvetlenül ismerkedhetnének meg a másik 

nemzetbéliek nézeteivel, álláspontjaival, javaslataival, kezdeményezéseivel. Közvéleményeik ugyanis egymásba 

érnének, részben közös közvéleményt alkotva.17 Még egy fontos következménnyel járna a közvélemények 

egymásba érése. A nemzetek tagjai közt a közvetlen kapcsolatok sokkal sűrűbb hálója szövődhetne, mint az 

ellenségképzésen alapuló kulturális elválasztásuk esetén.  Nemcsak érdekalapú gazdasági kapcsolatokról lehetne 

szó, hanem az emberi kapcsolatok teljes skálájáról. Főként felismerhetnék a másik kultúra értékeit. 

Egymás segítése persze akkor válik elvárható magatartássá, ha azzal saját érdekeiket is érvényesíthetik. Ma nem 

tartják felelősnek magukat a másik fél sorsáért, hacsak abban az értelemben nem, hogy harcolnak velük. 

Érdekkapcsolat esetében köttetnek szövetségek, de az érdekek határai közt.18 Ám olyan szövetség, amelyiknek a 

nyilvánosan hangoztatott lényege a másikért viselt felelősség volna, mindmáig nem vált a kapcsolataikat 

meghatározó elvé. Pedig teljesen egyértelmű, hogy döntéseikkel jelentősen, esetenként meghatározó erővel 

befolyásolják nemzeti szomszédjaik jelenét s jövőjét. És ez a helyzet ma is. 

Persze voltak és vannak is olyan személyiségek, akik a közép-európaiak összetartozását hirdették és magyarázzák 

ma is. A közép-európai kis nemzetek összetartozásának elképzelési több e kis nemzetek több értékes 

tulajdonságát is számba veszik, főként azokat, amelyek mindegyiküknél fellelhetők. Velük bizonyítva, hogy 

mennyire értékes, és előnyös volna, ha ellenségeskedésüket abbahagynák, együttműködésüket pedig felújítanák. 

Ám sokkal kisebb figyelmet szentelnek azoknak, amelyek szembe állítják őket egymással, és fenntartják egymás 

 
15 Szlovákiában ilyen például a Csehszlovákiához fűződő viszony. Az első szlovák állam keletkezése az első csehszlovák köztársaság 

elárulásával jött létre, oly módon, hogy Szlovákia akkori vezetői összefogtak Csehszlovákia szétverőivel, a náci Németországgal. 

Németország pedig halálos veszedelmet jelentett a csehek számára. A szlovák állam ezt követően kitelepíti azt a cseh hivatalnokréteget, 
amelyik kulcsszerepet játszott az állam működtetésében, és nélküle a szlovák hivatalnokréteg sem születhetett volna meg.  
16 Szűcs Jenő 1984. Nemzet és Történelem. Budapest Gondolat Kiadó, 220–21. o. 
17 A nemzeti identitás Karl W. Deutsch felfogása szerint az elit uralmának eszköze a nemzeti tömegek felett. Olyan tömegidentitás, amelyik 

segítségével a vezetőréteg mozgósítja, sőt ha akarja háborúba is hívhatja a tömegeket. Elie Kedourie szerint pedig mozgósító ideológia.  Elie 

Kedourie 2000. Nationalism. Oxford: Blacwell Publishers. 
18 Jelenleg ilyen a cseh–szlovák együttműködés. A két fél közösen lép fel a II. világháborút követtő etnikai tisztogatások védelméért. Ehhez 
azt nem teszik közbeszéd tárgyává, hogy a náci Németország támogatásával a cseheket is kitelepítették Szlovákiából. Az eset jól példázza 

azt az opportunizmust, amivel az emberi jogi hagyomány kezelhető, ha az emberi jogok jelentősebb megsértését teszik nemzeti érdekké.   
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iránti agresszivitásukat. Persze azt sem vizsgálják, hogy miként vették át ezeket egymástól, és tartják életben 

magukban és a másikban.19 

Az egymás iránti felelősségen alapuló együttműködés előfeltétele a megbékélés. Nemzetek esetében a nemzeti 

megbékélés. A nemzeti megbékélés nőhet át az egymás iránti nemzeti felelősséggé.  

A megbékélés alapja a felek békevágya. Ami egyben azt is jelenti, hogy a háborúzás eszköztárától önként meg 

kell szabadulniuk. Első lépésként bírálat alá kell vetniük mindazokat a nézeteket, s cselekedeteket, amelyek a 

másik fél legyőzésére, s elpusztítására, nemzeti, sőt estenként fizikai megsemmisítésére irányultak, s irányulnak. 

A nézeteket azért, mivel ezek az agresszív ideológiák megfogalmazását a nemzeti harc megvívása motiválta, 

nem az igazság keresése. Elsőrendű célja a nemzeti mozgósítás, nem a valóság kritikus bemutatása.  

Értékelésének mércéje a másik fél felett aratott nemzeti győzelem, méghozzá bármilyen eszközzel, s nem az 

emberi haladás koronkénti élvonalához történő viszonyítás, nem az egyetemes emberi szabadság s jogok, de nem 

is az ember nemzeti szabadsága. Ezek helyett saját nemzetének másikkal szembeni előretörésén méri az 

eredményt. 

Ez a morális mérték persze lépten-nyomon szembekerül az egyetemes emberi értékekkel. A rendszeresen 

felbukkanó, gyakran kiáltó ellentmondást pedig fel kell oldani. Tehát választ kell adni a nemzet nevében 

elkövetett gaztettekre, a nemzeti ellenség gyilkolására, deportálására, szabadságától, alapvető jogaitól való 

megfosztására. De meg kell magyarázni ugyanazoknak a nemzeti jogoknak a megvonását is a nemzeti 

ellenséghez soroltaktól, amelyekért a mostani többségiek elődei küzdöttek, és amely küzdelmet most nemzeti 

történelmük legigazságosabb és legdicsőbb szakaszának tartják a jelenkoriak.20 Majd pedig sajátjaik előtt a 

nemzeti ellenségnek tartottak megvetését, lenézését is meg kell indokolni.  

A megoldás az eszmetörténetből jól ismert relativizálás. Az egyetemes emberi értékek egyetemességének 

kétségbe vonása, s annak bizonygatása, hogy jelentőségük csak eseti és helyzeti. Értékük s érvényük éppen ezért 

relatív. Az egymás iránti felelősség elhárításának társadalmi értékké tétele válik a szolidaritáshiány fő okává.  

A szlovákok és a magyarok közti nemzeti megbékélésnek számot kellene vetnie az eddigi állapottal. Azzal tehát, 

hogy a tizenkilencedik és huszadik század során küzdelmeiknek köszönhetően nemzeti győzelmeik, és 

vereségeik során a maguké mellett az egész térség szuverenitásának elvesztéséhez is hozzájárultak.21 Tehát a 

többi kis nemzet leigázásához. Ennek következtében letértek a demokratikus fejlődés és polgárosodás útjáról. 

Helyette a térséget meghódító hatalmakhoz igazodva, az ő politikai rendszerüket vették át. Majd ebben a 

szellemben22 és ilyen érdekviszonyok közt nő fel politikai és gazdasági vezetőrétegük jelentős része. Ki kellene 

mondani, hogy ez a korszak minden nemzetinek mondott siker és sikertelenség mellett az elmaradásuk közös 

előidézésének majd fenntartásának a korszaka volt térségünkben. Sőt jelentős szerepük volt abban a folyamatban, 

amelyik 1914-től az egész európai kontinens globális súlyának folyamatos és jelentős gyengülését okozta. Ennek 

az az egyik alapvető oka, hogy ezek a vezetők területszerzéssel, illetve vesztéssel, a kisebbségek veszélyforrásként 

való feltüntetésével és elnyomásával, sőt felszámolásának kísérleteivel23 igazolták hatalmukat, valamint az elnyomó 

nagyhatalmak kiszolgálását. Fontosabbnak, előbbre valóbbnak tűntették fel a fasiszta Németország, a kommunista 

Oroszország vagy bárki más szolgálatát, mint a szoros baráti viszony megteremtését nemzeti szomszédjukkal, és 

egyesült erővel a térség szuverenitásának visszaszerzését.  

Amennyiben tehát a nyugati demokráciák a politikai rendszer szerkezeti átalakulását, és a pillanatnyi érdekek 

összekapcsolódását elégségesnek tartják, akkor lehetővé teszik az etnikai tisztogatások, a kommunista elnyomás 

és a fasiszta múlt védelmét. Tudniillik Közép-Európában meg tudják különböztetni az éppen dominánssá váló 

hatalmakhoz való alkalmazkodást és a valós értékeiket. A valós értékeiket az ilyen esetben persze megpróbálják 

elfedni, ha pedig nem megy, akkor kettős játékot játszva a hatalmasabb világ felé egy másik arcot is felmutatnak. 

Mindez addig tart, ameddig az erő. És annyira szoros, amennyire a kényszer és az érdek diktálja. 

Következésképpen a más irányú érdek lazíthatja, ha eléggé erős. Belső, önkorlátozó értékek ugyanis nem vonnak 

 
19 Érdekes jelenség a kettős állampolgárság kérdése a két ország viszonyában. Ebben Szlovákia egyes politikusai az állam szuverenitásának 

veszélyeztetését látták. Lásd Kántor Zoltán 2013. Nemzetpolitikai átalakulás: eo ipso új állampolgársági keretek. In A közép-európaiság 

dícsérete és kritikája. Pozsony: Kalligram, 42–43. o. Ugyanakkor a 2020-as kormányprogram továbbra sem engedélyezi, ámde maga szeretné 
megkönnyíteni a szlovák állampolgárság felvételét más államok szlovák nemzetiségű állampolgárainak. 
20 „Más kérdés továbbá, hogy a forradalomban megszületett nemzet teoretikus „modellje” rövid időn belül eltorzult, a praxis a fiatal francia 

nacionalizmus agresszív expanziója lett, ily módon a francia forradalom kettős értelemben vált az európai nacionalizmus forrásává: 
koncepciója és az erre való reakció révén.” In Szűcs Jenő 1984. Nemzet és Történelem. Budapest: Gondolat Kiadó, 220. o.  
21 Az egyik tanulságos vita az úgynevezett „Historikerstreit” Németországban. A vita legfontosabb kérdése az volt, hogy csak a németek 

felelősek-e a hitlerizmusért. Megjelenik az az álláspont, hogy a felelősség megoszlásának felvetése is a probléma relativizálásának 
minősíthető. Eike Henning szerint az uralkodó szempont politikai, tehát az értékeléseknek az a mércéje, hogy milyen következménnyel 

vannak a jelenre abból a szempontból, hogy a fasizmus ne térjen vissza. Lásd: Eike Henning 1988. Zum Historikerstreit. Was heisst, und zu 

welchem Ende studiert man Faschizmus? Frankfurt am Main: Athenäum Verlag, 11–13. o. Ez a szemléletmód továbbá a tudományosságot 

is erodálja. 47–52. o. 
22 Carl Schmitt barát és ellenség politikai szempontok alapján történő megkülönböztetésének, mint az állam szuverenitásának lényegi eleme 

mutatja a korabeli gondolkodás jellegét. Lásd: Körösényi András 2004. Carl Schmitt állam- és politikaelméleti alapfogalmai. Budapest: 
Gondolat Kiadó, 151–153. o. Illetve: Carl Schmitt 2002. A politikai fogalma Budapest: Osiris – Pallas Stúdió – Attraktor, 19. o. 
23 Štefan Šutaj 2005. Nútené presídlenie Maďarov do Čiech. Prešov: Universum.  
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elé áthághatatlan határokat. A térségben megjelenő újabb hatalmak persze számolhatnak a térség egészének 

részeiben jelen lévők opportunizmusával, igazodási hajlandóságával.  

Az Osztrák–Magyar Monarchia föderalizálásának elutasítása, nemcsak az állam bukását, hanem a romjain 

létrejövő államokban a föderalizmus eszméjének bukását is jelentette. Az utódállamok nem változtatják meg, 

hanem átveszik a korábbi uralkodó nemzetfelfogást, amelyik nemzetileg domináns és alárendelt csoportokra 

osztja az ország lakosait. A szomszédokkal szembeni viszonyt nem az emberek nemzeti szabadságának és 

egyenlőségének elvére, hanem a nemzeti dominanciát fenntartó nagyhatalmi és szövetségi rendszereik által 

kialakított erőegyensúlyra építették. Ennek morális lényege pedig tudvalevőleg nem az igazságosság, hanem a 

félelem. 

Következésképpen a jogot a nemzeti szomszédoktól való félelemhez kell igazítani. A jövendő összecsapás 

veszélyvíziója alapján stratégiai, ezért nem nemzeti, hanem stratégiai határokra kell törni. Az ellentmondás 

propagandisztikus feloldásáért persze nemzeti ideológiába csomagolva. E félelem okán éppen a nemzeti eszme 

révén megalapított államokban kell lehetetlenné tenni a polgárok nemzeti szabadságát és egyenlőségét. A nemzeti 

dominancia nemzeti félelmet, veszélyérzetet teremt, ami okán tovább kell erősíteni a nemzeti dominanciát.  

A nemzeti harc törvényszerűségének elvéből következik a nemzeti dominancia törvényszerű volta. A nemzeti 

dominancia adottság, a kérdés csak az, ki kerül domináns helyzetbe. Ebben az esetben pedig csak az a válasz 

lehetséges, hogy a mieink, hiszen senki sem kívánhatja saját nemzetének elnyomását. Tehát csak abból a két 

lehetőségből lehet választani, hogy elnyomó, vagy elnyomott legyen-e a népcsoport. S ebből következően 

emberileg is csak ez a választás áll mindenki előtt, tehát az elnyomók, vagy az elnyomottak közé kíván-e tartozni 

saját nemzetét is maga után vonva. 

Tegyük hát fel a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy magyarok és szlovákok félnek egymástól? Ennek ebben a 

helyzetben részben más okai vannak.  

A szlovákok félelmét tudvalevőleg az esetleges magyar területkövetelés látomása élteti, hiszen nagy létszámú 

magyar népesség él a határ mentén. A magyarok félelme pedig elsősorban a magyar kisebbség 

megsemmisítéséből táplálkozik. Amennyiben Szlovákiában fennmarad a mostanáig uralkodó politika, akkor 

fokozatosan felszámolják a magyar kultúrát és identitást az országban.  

Ám hozzátehetjük, hogy nem pusztán a magyarok fokozatos asszimilálása a magyar nemzetre nehezedő egyetlen 

veszélyforrás. Ha ugyanis a magyarok asszimilálására irányuló törekvés sikerrel jár, akkor Szlovákiában hosszú 

időre megerősödik az a politikai meggyőződés, hogy a korhoz kapcsolódó politikai eszközökkel, rendszeresen 

változtatott, opportunista szövetségkötésekkel a térségben befolyást szerző bármelyik hatalommal a jövőben is 

elpusztítható akármilyen kisebbségbe szorított kultúra, ha az az uralkodó szlovákiai politikai vezetőréteg 

érdekében áll. A lényeg az olyan hazai közhangulat megteremtése, amelyben belpolitikailag kockázatossá válik 

annak megkérdőjelezése, hogy tényleg veszélyesek-e a nemzeti ellenségnek nyilvánítottak.24 

Ez a jelenség nem írható le pusztán a nyugati demokráciák elméleti eszköztárával, sem pedig a keleti 

központosított rendszerek elméleteivel. De e kettő keveredésének, kombinálásának teóriája sem elég. Ezek a 

szempontok fontosak ugyan, de egy lényeges elem hiányzik belőlük. Mégpedig a felemásság elve.25 A Közép-

Európában oly fontos elv abból a meggyőződésből táplálkozik, hogy ezek a kis nemzetek csak a legkülönfélébb 

hatalmakhoz igazodva, rendszereiket átvéve, és ezeket rugalmasan és gátlástalanul változtatgatva tudják 

megvívni harcaikat szomszédjaikkal.26 Felfogásuk szerint a szomszéddal vívott nemzeti harc sikerétől nemzeti 

megmaradásuk függ.27 Fontosabb hát, mint az aktuális nagyhatalomhoz való elvtelen igazodás. Az ugyanis a 

szomszédokkal vívott nemzeti harc okán szükségszerű. Igazolásához azt kell eljelentékteleníteni, sőt ahol csak 

lehet elhallgatni, hogy a huszadik században elődeik maguk döntöttek úgy, hogy az együttműködés és a közösen 

megtartott nagyhatalmi státus helyett a kisállamiságot és vele a kiszolgáltatottságot választják.  

A nacionalizmus eszmerendszere nem független a felvilágosodás értékrendjétől, hiszen szintén ennek az 

időszaknak a gyermeke. Komplex identitásról van szó, mely több tekintetben hasonló ahhoz, amelyik korábbi, 

uralkodó önazonosság dominanciáját felváltja, nevezetesen a vallási identitáshoz.28 A felvilágosodás nem kis 

mértékben éppen az egyház politikai szerepének és a vallás számos tételének kritikája által válik a kontinens 

megújhodásának eszmerendszerévé. A harmincéves háború megmutatta, hogy a vallási identitás nemcsak 

képtelen a nagy társadalmi katasztrófák megakadályozására, hanem egyenesen az egyik legpusztítóbb háború 

eszmei alapját adja.  

 
24 Donald Horowitz az egyenlőtlenség feltételezésével magyarázza az etnikai konfliktusok értékrendi alapját. Donald L. Horowitz 1985. 
Ethnic Groups in Conflict. Berkely – Los Angeles – London: University of California Press, 28. o. 
25 Hegel államfelfogása jelzi a felemás megoldást Poroszország esetében, ám itt egy nagyhatalomról volt szó, amelyik nem kívánta 

maradéktalanul bevezetni az alkotmányos demokráciát, de képes volt szuverenitása megvédésére. Közép-Európa országai erre sem képesek, 

és ezt nemzeti veszélyeztetettségükkel is összekapcsolják.  
26 Bibó István Az európai társadalomfejlődés értelme. Bibó István 1986. Válogatott tanulmányok, III. kötet. Budapest: Magvető Kiadó. 
27 A másik nemzet potenciális veszélyforrásként jelenik meg saját nemzeti nyilvánossága előtt. Jonathan Glover 1997. Nations, Identity and 
Conflict. In: The Morality of Nationalism, New York – Oxford: Oxford University Press, 11. o. 
28 Anhony D. Smith 2003. Chosen Pepoles. Sacred Sources of National Identity. Oxford – New York: Oxford University Press, 9–18. o. 
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Korunk egyik legfontosabb kérdése, hogy a huszadik század két világháborúja nyomán az európai eszmeiség 

képes lesz-e megoldást találni a két világégés alapjául szolgáló eszmerendszer, a nacionalizmus agresszív 

elemeinek problémájára. A kísérlet sikere vagy sikertelensége nemcsak a világ, hanem a nacionalizmus eszméjét 

megalkotó Európa egyik alapproblémája.29 Hiszen kontinensünk államai éppen e két, maguk által kirobbantott 

háború által veszítik el korábbi domináns pozíciójukat a világban, s vállnak másodrendű, sőt esetenként 

sokadrendű tényezőkké.30 Anélkül tehát, hogy rámutatnánk e háborúk uralkodó eszméjének hibáira, 

megfogalmaznánk lényegüket, majd a kritikából eredően annak az eszmének az alapjait is felvázolnánk, amely 

e hibáktól mentes, ha rejtetten is, de továbbéltetjük a huszadik századot.  

Az európai unió eddigi történelme során íratlan szabályrendszere vonta meg a korábbi válságidőszak bírálatának 

határait. E szerint a fasizmus és kommunizmus eszmerendszerét általánosan bírálni kell, ám politikailag nem illik 

szóvá tenni a tagállamok jelenlegi agresszív nacionalizmusát. E szabályok szerint az a nacionalista, tehát gyanús, 

aki a másik tagországban megjelenő agresszív nacionalizmust bírálja, s a sértettek, leggyakrabban a saját 

kisebbségeik helyzetének rendezését, jogaik megadását, sérelmeik jóvátételét szorgalmazza. E szabály legfőbb 

gyengéje, nem a helytelen álláspontban rejlik, az álláspont helytelenségére ugyanis nyilvános vitában rá lehetne 

mutatni. Hanem a hallgatásban. A hallgatás morális értékké emelésében. Általa ugyanis éppen a nyilvános vita 

válik helytelenné.  

A hallgatás, pedig, mind a történelem során számtalanszor megmutatkozott, nem az nemzeti agresszivitás híveit 

csendesíti el. Ők továbbra is mondják és teszik a magukét. A hallgatás kritikusaik száját fogja be, valamint az 

érintettekét, azokét, akik az agresszivitást megszenvedik. A hallgatás kötelezettsége így őket teszi gyanússá, 

róluk állítható, hogy hangoskodásukkal veszélyeztetik az európai békét és egyensúlyt, azok helyett, akik jogaikat 

semmibe veszik.  

Róluk sugallható, hogy végső soron és országaik szétverésére törnek, hiszen nem maradnak nyugton a jelen 

prosperitást ígérő korszakában. Éppen ezért rendkívüli óvatossággal kell kezelni bíráló szavaikat s nemzeti 

igényeiket, és semmiképpen sem szabad túl nagy nyomás alá helyezni országaik vezetőit. Az egyensúly 

fenntartása az elsődleges cél, s nem a probléma lényegének megoldása, nevezetesen a többség nemzeti 

kizárólagosságán alapuló értékrend megváltoztatása, a polgárok nemzeti sokféleségének, valamint 

összetartozásának az összekapcsolása, s persze az érintett kisebbségek nemzeti szabadságának s egyenlőségének 

biztosítása.   

A jelen agresszív nacionalizmusairól folyó politikai vita nélkül azonban nem változnak meg azok a nézetek s 

előítéletek, amelyekre az egyes nemzeti agresszivitások támaszkodnak. Változás nélkül pedig tovább élnek, s 

előtörnek minden válsághelyzetben.  

1989 után új lehetőséget kapott térségünk. Egyik országát sem szállja meg valamelyik nagyhatalom katonasága, 

és minden egyéb függése ellenére országaik saját hatalmában áll viszonyuk alakítása szomszédjaikkal. A korábbi 

államhatárok jelentősége és ereje alaposan meggyengült az Európai Unión belül. A vámhatárok leomlásával 

szabadon mozoghat áru, információ és ember. De legalább ugyanennyire fontos az a technikai forradalom, 

amelyik az alkotmányos demokráciák kezéből kiveszi az emberek közti információk áramlásának javarészét: az 

olcsó információhordozók és az internet.  

Egy cselekvési terv vázlata 

A felek szögezzék le, hogy az egymás ellen folytatott harc mára eltorzította a két nemzet fejlődését.  

A torzulások számbavétele és bemutatása mindkét ország nyilvánosságának. 

Közös képzési programok indítása, közös tankönyvek megjelentetése.  

Baráti kapcsolatok létesítése önkormányzatok, társadalmi szervezetek, s főként iskolák közt. Minden 

egyetemnek, középiskolának legyen testvériskolája a másik országban, közös rendezvényekkel, konferenciákkal, 

hallgatói találkozókkal, s kölcsönösen áttanító vendégoktatókkal.  

A szlovák–magyar barátság napjának megalapítása. 

Jelentős értelmiségiek és társadalmi szervezetek alapítsák meg a magyar–szlovák megbékélés társaságát, és 

rendszeresen értékeljék a megbékélés folyamatát. Éves jelentésekben foglalják össze, s értékeljék a magyar–

szlovák viszony alakulását.  

A két ország kormánya évente legalább egyszer tartson közös ülést, amelynek egyik napirendi pontja a 

megbékélés legyen. 

 
29Christopher Clark írja le az egymás iránti bizalomhiány, a másiktól való félelem és a folyékony hatalmi viszonyok azon elegyét, amelyik 

beleviszi Európa hatalmait az első világháborúba. Lásd: Christopher Clark 2013. Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg 

zog. München: Deutsche Verlags-Anstalt, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH, 709–713. o.  
30 Ian Kershaw 2015. Höllensturz. Europa 1914 bis 1949. München: Deutsche Verlags-Anstalt, München in der Verlagsgruppe Random 

House GmbH, 17–18. o. 
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A két országban létesítsenek olyan nyilvánosan hozzáférhető kommunikációs teret, amelyben mindkét nemzet 

tagjai megismerkedhetnek a másik fél különféle nézeteivel, az egyes kérdésekkel kapcsolatban kialakított 

álláspontjaival. 

– Alakuljanak kétnyelvű internetes honlapok, amelyeken mindkét fél számára olvashatóvá válnának a másik 

nemzet közvéleményében megszületett releváns álláspontok.  

– A két ország közszolgálati televíziójában olyan vitaműsorok induljanak, amelyekben a problémás kérdéseket 

vitatnák meg mindkét fél szakértői.  

– Tartsanak nyílt, tehát mindkét közvélemény által követhető konferenciákat (az internet és a televízió korában 

ez lehetséges, s a fordítás modern technikái segítségével a nyelvi korlát is lebontható) a két nemzet viszonyának 

problematikus kérdéseiről, s az elhangzottakat mindkét nyelven hozzák nyilvánosságra. 
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BAKÓ TAMÁS ÉS RÁCZ SZILÁRD 

SZERBIAI VÁROSOK ÉS ÖNKORMÁNYZATOK FEJLŐDÉSÉNEK 

ALAKULÁSA 

1. Szerbia fekvése, geopolitikai jellemzői 

A Nyugat-Balkán31 legnagyobb és legnépesebb országa a Pannon-síkság délkeleti és a Balkán-félsziget középső 

részére terjed ki, ennek megfelelően északon jó mezőgazdasági adottságú síkvidékek, míg délen, Közép-

Szerbiában folyóvölgyekkel szabdalt domb- és hegyvidékek (Dinári-hg., Balkán-hg.) jellemzők. A Szerbia 

középső területén találkozó Duna, Tisza, Száva és Morava folyók határozzák meg a főbb közlekedési folyosókat. 

A térség geostratégiai jelentőségű, mivel az itt keresztülhaladó útvonalak kötik össze Nyugat- és Közép-Európát 

a Balkánnal, illetve a Közel-Kelettel. A fekvés pozitív hozadéka a központi területek – a csomóponti nagyvárosok 

– térségszervező, közvetítő szerepe. Az ország fő fejlődési tengelye észak–dél irányú a Duna és a Morava mentén, 

olyan nagyvárosokat érint, mint Szabadka (Subotica), Újvidék (Novi Sad), Belgrád, Niš, Leskovac, Vranje stb. 

A másodlagos tengelyek kelet–nyugat irányúak. A Vajdaság déli részén, a főváros magasságában húzódó útvonal 

nagyvárosai: Szávaszentdemeter (Sremska Mitrovica), Szabács (Šabac), Obrenovac, Belgrád, Pancsova 

(Pančevo), Szendrő (Smederevo), Pozsarevác (Požarevac). A Közép-Szerbiát keresztülszelő tengely Užice, 

Kragujevac, Nis és Pirot térszervezését erősíti. A közlekedéshálózat a jelenlegi városhierarchiát szolgálja, a 

területi fejlődés összhangban áll az úthálózat kiépítettségével. Az áru- és utasforgalomban egyaránt a közúti 

közlekedés a legfejlettebb ágazat, a tranzitforgalom a X. számú transzeurópai folyosóhoz kötődik. Szerbia 

folyami közlekedése adottságaihoz mérten nincs kellő mértékben kihasználva, de az előnyös közlekedés-földrajzi 

helyzet lehetővé teszi a kikötők fejlesztését, logisztikai központok létrehozását, elsődlegesen Újvidék és 

Pancsova térségében (NAGY, 2015; RÁCZ, 2017). 

 

Az országot érintő tengelyek, transzbalkáni magisztrálék szempontjából fontos, hogy Szerbiát körül öleli az EU32 

és a NATO, ezt a szomszédságot szemlélteti az 1. táblázat. Bár az euroatlanti integráció magas foka alapján 

rendezettnek tűnik Szerbia szomszédsági környezete, ez a mélyrétegekben számos bizonytalanságot takar. Ennek 

oka pedig az államföldrajzi viszonyok turbulens átalakulása volt. Itt kell megjegyeznünk, hogy az elmúlt években 

Szerbiának a legstabilabb, legintenzívebb állami kapcsolatai Magyarországgal alakultak ki. 

1. táblázat: Szerbia és szomszédjainak euroatlanti integrációs viszonyai, 2020. 

 EU NATO 
Szerbia EU-tagjelölt NATO-békepartner (Egyéni Partnerségi Akcióterv) 

Magyarország EU-tag NATO-tag 

Horvátország EU-tag NATO-tag 

Bosznia-Hercegovina Potenciális EU-tagjelölt NATO-tagjelölt (Tagsági Akcióterv) 

Montenegró EU-tagjelölt NATO-tag 

Koszovó Potenciális EU-tagjelölt Potenciális NATO-békepartner 

Macedónia EU-tag NATO-tag 

Bulgária EU-tag NATO-tag 

Románia EU-tag NATO-tag 

Forrás: a szerzők szerkesztése. 

Szerbia külgazdaságára továbbra is jellemző az ún. hintapolitika, melynek alapjai a titói érában keresendők 

(RAMET, 2006). Miközben az ország elkötelezett maradt az EU-integráció mellett, továbbá igyekezett igazodni a 

térségben hagyományosan meghatározó német erővonalhoz, egyben megőrizte erős, történelmi alapokon nyugvó 

kapcsolatait Oroszországgal. Ezzel párhuzamosan, az aktuális gazdaságpolitikai érvek és indokok mentén a 

lehető legjobb kapcsolatok megteremtésére törekedett az olyan relációkban, mint Kína33 vagy Törökország, 

valamint a koszovói rendezési folyamat okán igyekezett álláspontját hatékonyan bemutatni az Egyesült 

Államokban is (BAKÓ, 2019a). 

 
31A Nyugat-Balkán térszerkezetének részletes bemutatását bővebben lásd: Rácz, 2017. 
32Szerbia EU-integrációjának mérföldkövei: 2008 – Stabilitási és csatlakozási egyezmény; 2009 – Hivatalos csatlakozási kérelem; 2012 – 

Tagjelöltté minősítés; 2015 – Tárgyalások megkezdése. Bővebben lásd: Pintér, 2016; Lőrinczné, 2018. 
33A Kínával való kapcsolat nemcsak ipari FDI (Pl. Bóri Rézbánya), hanem hitelek tekintetében is figyelemre méltó (pl. Belgrád 450 millió 
eurós hitel felvételét tervezi Kínától), továbbá az Új Selyemút közúti és vasúti elemei is elkezdtek épülni, ugyanakkor tényleges 

megvalósulásuk és későbbi kihasználtságuk igencsak kérdéses. 
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2. Fejlődési sajátosságok, az önkormányzatok szerepe 

Az ország az elmúlt három évtizedben sajátos fejlődési pályát járt be. A kilencvenes évek elszigeteltsége 

következtében csak lassan integrálódott a globális folyamatokba. A Milošević-rezsim 2000. évi bukásáig 

tulajdonképpen nem kezdődött el a piacgazdaság kiépítése (BAKÓ, 2019b). A vesztes háborúk hatása és a 

gazdaság átalakulása területileg eltérő intenzitással jelentkezett a városhálózatban is (ZEKOVIĆ, 2009; RÁCZ, 

2017). Jugoszlávia felbomlásával az új államok fennhatósága alá került területekről szerb családok százezrei34 

vándoroltak az anyaországba. A menekülthullám területileg aránytalanul jelentkezett, elsősorban a háborúban 

álló országrészekhez közel fekvő városokra és a nagyvárosok körüli településekre koncentrálódott. A népesség 

legnagyobb növekedése Újvidéken és térségében volt megfigyelhető (HAJDÚ és RÁCZ, 2011). 

Az önkormányzatok szerepe az elmúlt három évtizedben fokozatosan csökkent. Az önkormányzatok legnagyobb 

önállósággal és döntéshozatali képességgel a szocializmus idején rendelkeztek. 1990–2000 között a 

Jugoszlávián, majd Szerbián belüli politikai és gazdasági bizonytalanság a centralizmus erősödését és az 

önkormányzatok háttérbe szorítását eredményezte. 2000-től napjainkig a városok újbóli közigazgatási 

kialakításának folyamatával párhuzamosan, tovább romlott a nem városi önkormányzatok helyzete, mert a 

megerősödött városok lettek a hatalom és az irányítás/politikai befolyás központjai. A szocialista városok sikeres 

működésének megítélése napjainkig tart, amit az is alátámaszt, hogy a belgrádi lakosok véleménye szerint a 

szocialista rendszer a lakosságnak kifejezetten jólétet biztosított (ZEPEDA ET AL., 2017). 

A 2. táblázatban nyomon követhető a szerbiai városok és önkormányzatok fejlődésének története. 1990-ig a 

tevékenységek legnagyobb része önkormányzati szinten folyt, 2000-től elsőbbséget kaptak a városok. 

2. táblázat: Városok és önkormányzatok fejlődésének története és állami keretei Szerbiában 

Időszak Államforma, közigazgatási rendszer és főbb jellemzői 

1943–1975 

Jugoszlávia Népfelszabadító Antifasiszta Tanácsának második ülése 1943. november 29-én az ország államformáját 
megváltoztatta, a királyság föderatív népköztársasággá alakult (Jugoszláv Föderatív Köztársaság, 1943–1963). A második 

világháború után a körzetek és járások fokozatosan megszűnnek. A járások több várost és falvakat magukba foglaló 

önkormányzatokból álltak. Megalakították az önkormányzatokat, amelyeknek a területe idővel bővült. 

1975–1990 

Az ország államformája továbbra is népköztársaság, viszont a neve 1963–1992 között Jugoszláv Szocialista Föderatív 

Köztársaságra változott. Alapvető fontosságú az 1974-es alkotmány, amely elindítja a decentralizációs folyamatokat (és 

a legtöbben ezt tartják Jugoszlávia későbbi szétesésének fő tényezőjévé). A közigazgatás decentralizáltabbá vált, a 
központi igazgatás szervei a rájuk hárított feladatok ellátásával helyi szinteken működő szerveket bíznak meg. Az 

önkormányzatok regionális önkormányzati közösségekbe tömörülnek. A Szerb Szocialista Köztársaság területén összesen 

8 ilyen létezett. Ez alól kivétel volt a Vajdasági Autonóm Tartomány, a Koszovó és Metóhia AT, valamint Belgrád város 
területe. 

1980–1989 

Az államforma továbbra is népköztársaság. Egyfajta technikai decentralizáció valósul meg. Az állam egyes feladatait (pl. 

oktatás, egészségügy) önálló jogalanyisággal és kisebb-nagyobb gazdasági, gazdálkodási önállósággal rendelkező 
intézmények látják el. Belgrádban, Újvidéken és Pristinában létrejött az önkormányzatok városi közössége. Ez az első 

városi szinten folyó társulási forma. 

1990–2000 

Az államforma népköztársaságból köztársasággá alakul (1991-től elkezdődik Szlovénia és Horvátország függetlenné 
válásának folyamata, majd Bosznia-Hercegovináé és Macedóniáé, az országot polgárháború sújtja), a neve 1992-től 

Jugoszláv Szövetségi Köztársaságra változik. A közigazgatás újra teljesen centralizálttá válik. A regionális önkormányzati 

közösségek megszűntek, és létrejött sok kisebb kiterjedésű önkormányzat. Újvidéken megszűnt az önkormányzatok városi 
közössége, és megalakult az Újvidéki Önkormányzat.  

2000–2019 

Az államforma továbbra is köztársaság, ugyanakkor az ország neve 2003-tól Szerbia és Montenegró Államközösségre 
változik, majd Montenegró függetlenné válását követően (2006) Szerbia hivatalos neve Szerb Köztársaságra változik. A 

közigazgatás önkormányzati szinten teljesen decentralizált 2013-ig, amikortól újra központosított közigazgatás valósul 

meg a romló gazdasági helyzet és az eladósodás elkerülésére való hivatkozással. Az intézmények átszervezése és a 
törvények érvényesítése keretében Szerbia teljes területén minden korábban nem városi státusszal rendelkező, de város 

méretű település újra közigazgatási értelemben vett várossá alakul át (pl. Szabadka). 2008-ban Szerbia egész területén 
döntés született a város alapszabályzatának (statútum) meghozataláról. Ennek az intézkedésnek a következtében lehetőség 

nyílt a városok és a hozzájuk tartozó önkormányzatok kialakítására. 2017-től a szerbiai városok, az önkormányzatok 

erősítése érdekében, megkezdték az új alapszabályzatok bevezetését. 

Forrás: Bakó Tamás szerkesztése. 

Megjegyzés: A szerb közigazgatási fogalmak eltérnek a Magyarországon használtaktól. A regionális önkormányzati közösségek (összesen 
9, amelynek mérete kb. 2-3 magyar megye nagyságának felel meg) területi elhelyezkedésük szerint lettek kialakítva.  

Az önkormányzatok városi közössége tulajdonképpen a budapesti kerületi felosztásnak felel meg. A magyar közigazgatásban használt városi 
jogállást, illetve városi címet Szerbiában 2008-ig számos település nem kapta meg, alapvetően politikai okokból (pl. Szabadka).  

 
34A leggyakoribb becslések 600 ezer bevándorlóval számolnak. Emellett a határon átnyúló szerb etnikai mintázat (Szerémség, Krajinák; 
Száva mente, Drina mente; Mitrovica; Montenegró) is feladatot jelent: ellátás (pl. nyugdíj) megoldása az anyaországból, belső törekvés az 

önálló intézményhálózat kiépítésére (Hajdú és Rácz, 2011). 
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Előfordul számos korlátozó tényező a helyi gazdasági fejlődésben, ami városi és önkormányzati szinten is 

akadályozza a haladást (PIKE ET AL., 2006): 

– A gazdaságpolitika meghatározása nemzeti szinten történik. Ez a körülmény akadályozza a cselekvést helyi 

szinten. Szerbiában nagyon meghatározóak/erősek a korlátozó tényezők, amelyek helyi szinten megnehezítik a 

gazdasági tevékenység koordinálását, irányítását. Az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseiket a központi 

kormánnyal kell jóváhagyatniuk (infrastrukturális, oktatási, intézményi stb.), kölcsönt szintén csak a belgrádi 

kormány jóváhagyása mellett vehetnek fel. 

– A városok és önkormányzatok törekvése, hogy önállóan dönthessenek és érvényesíthessék a gazdaságpolitikát, 

eltérésekhez vezethet a helyi, illetve a nemzeti fejlesztési célokban, és a gazdaságpolitikai célok depolitizációját 

eredményezheti. 

– Szerbiában a központi hatalomtól való nagy mértékű függőség miatt, nincs elég helyi kezdeményezés. 

– Amikor az állam különböző szintjein sok-sok szervezet működik, nehéz megállapítani, hogy melyik miért 

felelős. A felelősség átruházása vagy elutasítása régóta jellemző a szerbiai általános nemzeti és helyi kormányzati 

tevékenységre. 

– Szerbiában szinte minden szintre vonatkozóan csökken a hatalomba vetett bizalom. A közintézményekbe vetett 

bizalom hiánya a fő oka annak, hogy általánosan, a további fejlődés esélye minden szinten korlátozott. További 

problémát jelent, hogy a jogérvényesítés és a tulajdonjogi biztonság is alacsony szinten van. 

– Hosszú időre van szükség, hogy a helyi gazdasági fejlődés irányítása céljából, egyesüljön az összes ebben 

érdekelt csoport. Szerbiában rövid távú tervezés és a politikai támogatásért vívott harcok helyi szinten 

korlátozzák az igazgatás és a fejlődés tágabb dimenzióinak kialakulását. 

3. Szerbia térszerkezete és nagyvárosainak fejlődése 

Az ország két alkotmányosan elkülönített részre oszlik, Vajdaságra és Közép-Szerbiára. A Vajdaság 

többnemzetiségű autonóm tartomány, politikai helyzete, önállóságának tartalma többször változott az elmúlt 

évtizedekben. Történetileg relatív fejlettség jellemzi az ország déli részeihez képest, ennek megfelelően 27%-os 

népességarányát meghaladó mértékben járul hozzá a nemzeti teljesítményhez (NAGY, 2007; FARAGÓ ET AL., 

2012). Városhálózata policentrikus, amely elsősorban terület- és népességarányát jóval meghaladó kis- és 

középváros-állományának köszönhető. Településhálózata morfológiai szempontból kiegyensúlyozott, bár a 

Tiszától keletre eső, észak- és közép-bánáti területei kevésbé sűrűn lakottak. Az átlagos településméret, a 

népsűrűség és a városi népesség aránya a Vajdaságban magasabb, mint az ország más területein. Közép-Szerbia 

domborzati adottságai miatt jellemzően aprófalvas (RÁCZ, 2017). Míg Vajdaságban mindössze a népesség 3%-a 

él 1000 főnél kisebb településeken, addig ez az arány a déli országrészben közel 22%, amely sajátos közvetítő 

szereppel bővíti a kisebb városok funkcióit. A városok szintjén a lakosságarányt és a területi megoszlást 

figyelembe véve már sokkal kisebb a két országrész közötti eltérés. Ez azonban csak látszólagos, hiszen Közép-

Szerbia statisztikáit a főváros számottevően módosítja (LUKIĆ, 2013). 

A 3. táblázat alapján látható, hogy 1991–2001 között Szerbiában (Újvidék kivételével) minden nagyvárosban 

csökkent a lakosok száma. 2002 és 2018 között csak Szabadkán csökkent a lakosság, a többi városban nőtt, a 

legnagyobb növekedés Újvidéken figyelhető meg. 2002-től a városok területe nem változott (Belgrád 

kivételével). Az előrejelzések szerint Szerbiában várhatóan a jövőben is fennmarad ez a trend és a városi 

lakososok száma tovább fog emelkedni. 

3. táblázat: Szerb nagyvárosok közigazgatási területe, népessége 

 

Lakosok száma 
Terület 

(km2) 

Népesség 

(fő/km2) 

Népességváltozás 

(százalék) 

 

1991 2002 2011 2018 2018 2018 1991–2002 2002–

2018 

Belgrád 1602226 1576124 1659440 1690193 3234 522 -1,63 7,24 

Újvidék 265464 299294 341625 358572 699 513 12,74 19,81 

Niš 248086 235159 260237 256381 597 430 -5,21 9,02 

Kragujevac 180084 175802 179417 177383 835 212 -2,38 0,9 

Szabadka 150534 148401 141554 137173 1007 136 -1,42 -7,57 

Forrás: A Szerb Statisztikai Hivatal adatai alapján a szerzők szerkesztése. 

 

Szerbia városhálózatának csúcsán minden szempontból az átalakuló, újjáéledő Belgrád áll. Az egykori jugoszláv 

főváros adminisztratív és gazdasági funkcióit jelentősen szűkítette, hogy húsz év alatt az ország népességének és 

területének közel 70%-a kikerült az ellenőrzése alól. Szerbia és Belgrád viszonyában hasonló arányeltolódás állt 
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elő, mint száz éve Budapest és Magyarország esetében. Rövid idő alatt egy kis ország arányaiban tekintve 

túlméretezett fővárosává vált. Jugoszlávia szétesésével (1991–1992), a Szerb–montenegrói államközösség 

felbomlásával (2006), végül Koszovó különválásával (2009) Belgrád csupán egy hétmilliós ország fővárosa. 

Az 1990-es évek drámai visszaesése után 2003-ra stabilizálódott a helyi gazdaság. A jelenlegi államterülethez 

viszonyítva Belgrád kapacitásai minden szempontból túlméretesek. A legfontosabb útvonalak találkozásánál 

fekvő, 1,7 milliós főváros35 vonzáskörzetéhez sorolhatók olyan középvárosok, mint Szendrő vagy Pancsova 

(TOŠIĆ és ĐORĐEVIĆ, 2004). Belgrádban él a teljes népesség negyede, a foglalkoztatottak közel harmada, itt 

állítják elő az ország GDP-jének harmadát, itt koncentrálódik az új befektetések 40%-a, az egyetemisták és a 

külföldi vendégéjszakák több mint 50%-a. Belgrád a posztindusztriális átmenet és a közel százezer menekült 

hatására részben általános (dezindusztrializáció), részben speciális urbánus problémákkal (illegális építkezések, 

városterületen belüli szuburbanizáció) szembesül (HIRT, 2009; GRAOVAC és DJOKIC, 2008). 

Jugoszlávia többlépcsős felbomlásával a szerbiai városhálózat átalakulását figyelhetjük meg.36 Bár Belgrád a 

jugoszláv szétesést jelentős vonzáskörzet- és funkcióvesztésként élte meg, a súlyos veszteségek mellett minimális 

„kárpótlás” az, hogy az új Szerbia fővárosa maradt, ellensúlyai (Újvidék, Niš) pedig sokkal gyengébbek, mint 

korábban pl. Zágráb vagy Ljubljana voltak. A szerb makroregionális központok Belgrádhoz viszonyítva gyengék, 

nem értelmezhetők ellensúlyokként. A funkcionális hierarchiában a fővárost két nemzetközi jelentőségű 

várostérség követi (RAPP, 2010): Újvidék és Niš. 

Vajdaság tartományi székhelye,37 Újvidék Szerbia második legfontosabb városa. Közlekedési, ipari (elsősorban 

vegyipari, kőolaj- és élelmiszeripari), kulturális és felsőoktatási szerepe országosan meghatározó, régiójának 

pénzügyi, kereskedelmi és hatalmi centruma (RÁCZ, 2017). Az elmúlt évtizedek migrációs hatása legerősebben 

Újvidéken tapasztalható, jelenlegi népessége meghaladja a 350 ezer főt, vonzáskörzete a Duna és a Tisza mentén 

hosszan elnyúlik. A vajdasági településhálózat közlekedési, funkcionális tengelye az észak–déli Szabadka–

Újvidék vonal, amelyre ráfűződnek nyugat–keleti kistengelyek (HAJDÚ és SZÜGYI, 2015). 

A 260 ezer fős lélekszámú Niš Dél-Szerbia regionális központja. Kedvező földrajzi fekvése, fejlett elektronikai 

és gépipara, közigazgatási, kulturális és kereskedelmi funkciója jelentős fejlődési lehetőséget biztosít számára 

(RÁCZ, 2017). Történetileg Niš jelentős szerepet játszott a szerb államfejlődésben, a középkorban az ország 

fővárosa is volt. Ma Niš szerepe különösen a régió középső és déli részén meghatározó, az északi területek 

nagyobb részben a sokkal közelebb lévő s fejlettebb Belgrádhoz gravitálnak (HAJDÚ és SZÜGYI, 2015). Niš 

diverzifikált iparral rendelkezik, mára azonban a legjelentősebb ágazattá az IT szektor vált, amelyet a több száz 

szoftverfejlesztő és nemzetközi multinacionális cég itteni működése is jól példáz. 

Szerbia egykori (1818–1848) fővárosa, a Zastava márkanéven autó- és fegyvergyártásáról ismert Kragujevac 

(180 ezer fő) potenciális régióközpontként remélheti szerepnövekedését (ÖIR, 2006; SZÜGYI, 2013). A nehézipar 

korábban kifejezetten magas jövedelmi szintet biztosított a városban, Kragujevac sokáig a szerb ipar meghatározó 

tényezője volt (az 1853-ban alapított Zastava Fegyvergyár jelentette Szerbia iparosításának kezdetét). Az 

autógyárat 1953-ban alapították, a FIAT 2008-ban vásárolta meg. Kragujevac egykori fővárosi funkciói miatt a 

szerb oktatás és kultúra egyik meghatározó helyszíne. 

Szerbia ötödik legnagyobb városa, a 140 ezer fős Szabadka vonzáskörzete félkörívszerűen fogja össze a magyar 

határ menti észak-bácskai települések mintegy kétszázezer lakóját (RÁCZ 2017). Jelentőségét az EU-tag északi 

szomszéddal, főképp a mindössze 45 km-re fekvő Szegeddel a határon átnyúló kapcsolatok növelhetik (NAGY és 

RICZ, 2017; RICZ, 2018). Szabadka Újvidék északi „ellenpólusa”, sokáig a tartomány legnépesebb városa volt, de a 

korábbi évtizedekben folytatott település- és területfejlesztési politika eredményeként relatíve veszített pozíciójából. 

A két város között a verseny és az együttműködés egyaránt megjelenik. 

Amennyiben a tíz legnagyobb árbevételű szerbiai vállalat földrajzi elhelyezkedését tekintjük, a 4. táblázatban jól 

kirajzolódik a Belgrád–Újvidék növekedési tengely, amelyen nyolc cég székhelye található (Dobanovci Belgrád 

közigazgatási területéhez tartozik, így a főváros részesedése 50%) a Coface nemzetközi hitelbiztosító legújabb 

nyilvános rangsora alapján (COFACE, 2019). A környező EU-tagországokkal (Bulgária, Horvátország, 

Magyarország, Románia) összehasonlítva kevésbé fővárosközpontú a TOP cégek elhelyezkedése, ami 

egyértelműen Újvidék gazdasági erejét, potenciálját mutatja. 

  

 
35A fővárosról szóló törvény szerint Belgrád 17 városi önkormányzatból áll. 
36Szerbia tengerhez viszonya is jelentősen megváltozott, Jugoszlávia felbomlásával, majd Montenegró kiválásával tengerpart nélküli állammá 

vált, a tengeri kijárat biztosítása és a „nemzeti” kikötőváros fejlesztése így többszöri újra tervezést jelentett. 
37A Vajdaság közigazgatási szempontból meghatározó, más területeken is megjelenő kiemelkedő jelentőségű sajátossága, hogy Szerbia 

autonóm tartománya. Az autonóm tartománynak saját képviselőháza s kormánya van. Az autonómia kereteiről, gazdasági, jogi tartalmáról 
permanens viták folytak lényegében kialakításától kezdve, s ezek a viták a gazdasági mozgásteret illetően ma is tartanak (Huszka és Bakó 

2007; Hajdú és Szügyi 2015). 
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4. táblázat: Szerbia legnagyobb árbevételű cégei 

Helyezés 

Szerbia TOP 10 

(Közép-Európa 

TOP 500) 

Név Székhely Iparág 

Árbevétel 

(2018, millió 

euró) 

Foglalkoztatottak 

(2018, fő) 

1 (70) 
JP Elektroprivreda 

Srbije 
Belgrád Energiaellátás 2214 25761 

2 (71) 
Naftna Industrija 

Srbije 
Újvidék Olajipar 2183 4099 

3 (232) 
HBIS Group Serbia 

Iron & Steel 
Belgrád Fémipar 889 4908 

4 (249) Delhaize Serbia Belgrád Kereskedelem 847 12629 

5 (306) 
Fiat Chrysler 

Automobiles Serbia 
Kragujevac Autógyártás 724 2280 

6 (307) Telekom Srbija Belgrád Telekommunikáció 723 7777 

7 (315) Mercator-S Újvidék Kereskedelem 703 8124 

8 (344) Nelt Co Dobanovci Logisztika 662 1828 

9 (345) Tigar Tyres Pirot 
Gumiabroncs-

gyártás 
661 3388 

10 (351) JP Srbijagas Újvidék Gázszolgáltatás 653 1071 

Forrás: Coface (2019) adatok alapján a szerzők szerkesztése. 

Megjegyzés: a Coface listán nem szerepel a Zijin Bor Copper (bori rézbánya), mert 760 millió eurós árbevételének egy része az adósságok 
részvényekké történő átalakításából származott. 

 

Az öt nagyvárosra témánk szempontjából az elérhető legfontosabb idősoros gazdasági mutatók az átlagfizetések. 

Ezek tekintetében jól kirajzolódik Belgrád vezető szerepe és Újvidék stabil második pozíciója. A másik három 

régióközpont eltérő gazdasági jellemzői ellenére nagyjából egy jövedelmi csoportot alkot, és lassú felzárkózást 

mutatnak a vezető városokhoz (5. táblázat). 

5. táblázat: Nettó átlagfizetés a szerb nagyvárosokban 

 
Havi jövedelem RSD-ben 

2010 2014 2017 2019 

Belgrád 41724 55429 60142 61511 

Újvidék 38470 50543 54357 55199 

Niš 28588 39492 42449 47185 

Kragujevac 31160 41744 44176 49498 

Szabadka 31420 40663 44872 47875 

Forrás: A Szerb Statisztikai Hivatal adatai alapján a szerzők szerkesztése. 

4. Összegzés 

Az 1990-es évek elején, Jugoszlávia felbomlása és a gazdasági embargó idején megkezdődött az önkormányzati 

rendszer átalakítása Szerbiában. A 20. század utolsó évtizedében a megvizsgált öt legnagyobb szerbiai város 

gazdasági, szociális fejlődése teljesen különböző utat járt be. A gazdaság teljesítménye minden városban komoly 

mértékben visszaesett, a legkisebb csökkenés Belgrádban, illetve a gazdasági embargó ellenére jól teljesítő, a 

mezőgazdasági termékek feldolgozásának központját adó Újvidéken volt. A demokratikus átalakulás óta eltelt közel 

két évtizedben az említett folyamatok az öt szerbiai nagyvárosban némileg módosultak. A fejlődés minden városban 

megfigyelhető, persze nem egyforma területeken és nem egyforma mértékben. A legjelentősebb gazdasági 

növekedés 2001-et követően Belgrádban és Újvidéken zajlott le. Míg Újvidék egy exportorientált, tudományos, 

innovációs és technológiai központtá nőtte ki magát, addig Belgrád egy „importelosztó” centrummá változott. Niš 

városának helyzete némileg javult a városban működő IT oktatás és az itt működő informatikai vállalatok gyors 

növekedésének köszönhetően, ugyanakkor a korábban jelentős nehéz- és gépipar továbbra sem talált magára. 

Kragujevacban az olasz FIAT gyár befektetésétől várt gyors gazdasági növekedés elmaradt. Szabadka az utóbbi 

években kitűnően használta ki a szabad övezetből adódó potenciálját, az EU közelségét, aminek köszönhetően 
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számtalan multinacionális vállalat jelent meg, de mára a további növekedésének akadályává vált a munkaerőhiány. 

Kérdés, hogy az elmúlt másfél évtizedben történt óriási elvándorlást tudja-e a város pótolni. 
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BORBÉLY MÁTYÁS 

A KÜLHONI MAGYARSÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI POZÍCIÓIT 

VIZSGÁLÓ KUTATÁSOK TERÜLETI VONATKOZÁSAI 

1. Bevezetés 

A Kárpát-medencével, valamint a külhoni magyarsággal kapcsolatban végzett kutatások az utóbbi egy-két 

évtizedben egyértelműen megélénkültek. Ahogyan azonban arra néhányan már rámutattak (KISS 2010a) (PÉTI ÉS 

SZABÓ 2016a), a nagyszámú etnodemográfiai (BADIS 2012) (KISS ÉS BARNA 2012) (KAPITÁNY 2013) (KOCSIS ÉS 

TSAI 2015) (TÁTRAI ÉS TSAI 2019), valamint oktatási (BODÓ 2013) (BARNA ÉS TSAI 2016) (PUSZTAI ÉS MÁRKUS 

2017) fókuszú kutatás mellett jóval kisebb szerep jutott a célirányosan a külhoni magyarság társadalmi-gazdasági 

pozícióit megragadni szándékozó vizsgálatoknak. E kutatások jelentős része ráadásul egyes vélemények szerint csak 

korlátozottan tudta megragadni a magyarság tényleges pozícióit (PÉTI ÉS SZABÓ 2016a). 

A Kárpát-medence etnikai térszerkezetével, a magyarság településterületével foglalkozó szakirodalmak 

rávilágítanak arra is, hogy a külhoni magyarság társadalmi pozícióinak megismerésében nagy szerepe van a 

területiségnek is. Kifejezetten fontos tehát a külhoni magyarság társadalmi pozícióinak területileg differenciált 

vizsgálata. Mindez még hangsúlyosabb a magyarok által többségben lakott térségek, települések kapcsán, 

amelyekben a magyar közösségek jelentős, akár domináns szerepben vannak jövőképük, fejlesztési törekvéseik 

kialakításában és megvalósításában. Ezeknek a térségeknek ráadásul kiemelt jelentősége van a magyarság hosszú 

távú megmaradása szempontjából is, ezért társadalmi-gazdasági helyzetük célzott kutatása nemzetstratégiai 

szempontból alapvető fontosságú. 

Felmerül tehát a kérdés, hogy a külhoni magyarság társadalmi-gazdasági pozícióit a közelmúltban (leginkább az 

utóbbi két évtizedben) vizsgáló kutatásoknak egyrészt milyen területi vonatkozásai vannak, másrészt mennyiben 

tudtak ezek a vizsgálatok nyilatkozni ténylegesen a magyarság pozícióiról? Vannak-e olyan kutatások, amelyek 

egyrészt érdemben meg tudták ragadni a magyarság pozícióit, másrészt tették mindezt területileg differenciált 

módon, a magyarság által lakott térségeket, térségtípusokat állítva a fókuszba? E kutatások között vannak-e 

olyanok, amelyek kimondottan a magyarság által többségben lakott térségek társadalmi-gazdasági helyzetét, 

pozícióit vizsgálták? 

Jelen tanulmány a fenti kérdésekre keresi a választ. Ennek érdekében először ismertetjük a Kárpát-medence 

etnikai térszerkezetével, valamint kifejezetten a magyarság településterületével kapcsolatos legfontosabb 

tudnivalókat, különös tekintettel a magyarság által többségben lakott térségek főbb etnodemográfiai jellemzőire. 

A tanulmány második felében pedig kísérletet teszünk a külhoni magyarság társadalmi-gazdasági pozícióinak 

vizsgálata szempontjából fontos szakirodalmi előzmények számbavételére, feltárására, valamint a kutatási 

kérdések mentén történő vizsgálatára. 

Tanulmányunkban ehhez egyrészt a demográfia, valamint az (etnikai) földrajz tárgykörébe tartozó, a Kárpát-

medence etnikai térszerkezetével, valamint a magyarság településterületével foglalkozó szakirodalmak főbb 

vonatkozó megállapításait vizsgáljuk. Másrészt kísérletet teszünk a Kárpát-medence, illetőleg a külhoni 

magyarság társadalmi-gazdasági pozícióit elsősorban a földrajz, a regionális tudomány, valamint a szociológia 

tudományterületi fókuszaival – az utóbbi két évtizedben – megragadni kívánó legfontosabb szakirodalmak 

kifejezetten a magyarságra érvényes megállapításainak, valamint területi vonatkozásainak a feltárására. 

A tanulmány ehhez először a főbb vonatkozó területi szempontú kutatásokat és tervdokumentumokat veszi 

számba, majd kitér az egyéb kapcsolódó társadalmi-gazdasági és társadalomstatisztikai kutatásokra is. Az írás 

végezetül a külhoni magyarság pozícióit kifejezetten területileg differenciált módon vizsgáló kutatások főbb 

megállapításait foglalja össze. 38 

2. A magyarság által többségben lakott térségek főbb etnodemográfiai jellemzői 

A magyarság településterülete, és ezzel együtt a magyar többségű térségek köre a Kárpát-medencében a 

honfoglalás óta folyamatosan változik, a változás dinamikája pedig követi a jelentősebb történelmi eseményeket. 

Kincses (2019) szerint a Kárpát-medence etnikai térszerkezetét a demográfia, a migráció és az ezekre ható 

hatalmi zónák ütközőpontjában levő centrális fekvése mindig is meghatározta. Ezek alapján a Kárpát-medence, 

 
38 Jelen publikáció az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP-3.6.3-

VEKOP-16-2017-00007 azonosítószámú „Tehetségből fiatal kutató - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” című 
projekt keretében jött létre. 
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és benne a magyarság etnikai térszerkezetének változása négy fő szakaszra bontható. A honfoglalástól a 15. 

századig tartó első szakaszt az expanzió jellemezte, ez a fázis ugyanis főként a gyéren lakott medence 

benépesítésének időszaka volt. A második, 18. századig tartó szakaszt az ország háromfelé osztása, a felszabadító 

harcok, valamint a nemzetiségek térnyerése dominálták. A harmadik, Trianonig tartó szakasz főbb jellemzői a 

magyarság újbóli térnyerése és a nemzetiségi asszimiláció voltak. Az utolsó, máig tartó szakasz folyamataira a 

csonka Magyarország teljes nemzeti homogenizálódása, ezzel inverzióban az elcsatolt területek magyarságának 

(nagyobb mértékben a szórványból, valamivel kisebb mértékben a külhoni tömbmagyarság területén) 

népességcsökkenése jellemző (KINCSES 2019). 

A magyarság szállásterületéül feltételezések szerint a honfoglalás utáni századokban főként az akkori félnomád 

életmódjuknak leginkább megfelelő erdős (főként tölgyes) sztyeppek, a stratégiai fekvésű folyóvölgyek, valamint 

az alacsony dombvidéki területek szolgáltak. Ugyanakkor az alföldi árterekre, a homokvidékekre és a hegy-, 

valamint a dombvidéki zártabb erdőségekre a magyarság szállásterülete többnyire nem terjedt ki (KOCSIS 1996). 

Erre (és az egész 19. század előtti) időszakra ugyanakkor a magyarság számát és ezzel együtt a településterületét 

is nehéz pontosan meghatározni – bár ezt többen megkísérelték –, hiszen adatok híján klasszikus demográfiai 

vizsgálat nem végezhető. A II. József által elrendelt, 1784 és 1787 között végrehajtott népszámlálás előtti első és 

egyetlen igazi fogódzó az 1495-ös Ernuszt-féle adóösszeírás, azonban e két adatforrás (legfőképp a korábbi) 

pontossága és részletessége jócskán elmarad a térségben 1880-tól rendszeressé váló népszámlálásokétól. Az 

Árpád-kori népességbecslési kísérletek átfogó kritikáját és elemzését adó művében mindazonáltal Vékony (2001) 

valószínűsíti, hogy – Kubinyi vonatkozó számításaira alapozva – a 15. század végén körülbelül 3 millió fő volt 

a Magyar Királyság népessége (VÉKONY 2001). 

Kubinyi (1996) klasszikus számításaiból indultak ki Kocsisék is a Kárpát-medence etnikai térszerkezetének a 15. 

és a 21. század között bekövetkezett változásait bemutató tanulmányukban. Kocsisék (2015) közlése alapján a 

térségben a magyarság aránya a Mohácsi vész után többé soha nem érte el az azt megelőző időszakra becsült 2/3-

os arányt. Ennek megfelelően a magyarság Kárpát-medencei településterülete is a 15. század végén volt a 

legnagyobb – a térség többi etnikumához viszonyítva mindenképpen, de minden bizonnyal kiterjedését tekintve 

is (KOCSIS ÉS TSAI 2015).  

A török hódoltság idején a magyarság aránycsökkenésének egyik legfőbb faktora pont a Kárpát-medence etnikai 

térszerkezete volt: a harcok főként a magyarok által sűrűbben lakott, nehezebben védhető alföldi településeket 

sújtották, melynek következtében a térség egyes vidékei teljesen elnéptelenedtek. A Partiumban, Székelyföldön 

és Erdély egyéb területein bekövetkezett népességcsökkenés szintén a magyarságot sújtotta nagyobb arányban. 

A folyók mentén, alacsonyabb térszínen élő magyarság körében nagyobb pusztítást okoztak az arra vonuló 

hadseregek, mint a hegyvidéken élő románság körében. A magyarság ekkorra már a Kárpát-medence 

lakosságának legfeljebb a felét tette ki (SZABÓ 1941). 

A török hódoltság utáni (spontán és irányított) vándormozgalmak ismét gyökeresen átrajzolták a Kárpát-medence 

etnikai térképét, aminek következményeként a magyarság aránya a század végére a teljes népesség (9,4 millió 

fő) harmadára csökkent (KOCSIS ÉS TSAI 2015). Ez a magyar településterület összezsugorodását is jelentette: 

Kocsisék (2015) számításai alapján a 15. század végi 6.785-ről a 18. század végére 4.418-ra csökkent a magyar 

többségű települések száma (KOCSIS ÉS TSAI 2015).  

Az 1784-es népszámlálást követően követően a magyarság statisztikai aránya egészen az első világháborúig 

folyamatos növekedést mutatott, 1910-re elérve az 50%-ot. Ez a kedvező folyamat – a népszámlálási módszertani 

okok mellett – több okra vezethető vissza. Köszönhető többek között a főleg más nemzetiségek által lakott 

peremterületek belső és külső migrációjának, a magyarság nagyobb természetes szaporulatának és gyengébb 

kivándorlási hajlandóságának. Köszönhető a – többnyire magyar nemzetiségű – föld nélküli munkások 

munkavállalás céljából városokba történő vándorlásának is, mely sok településen megfordította a nemzetiségi 

arányokat (KOCSIS ÉS TSAI 2015). Köszönhető továbbá a német, szlovák, valamint a zsidó népesség nagyarányú 

asszimilációjának is (HANÁK 1974). Elmondható ugyanakkor, mivel az aránynövekedés jobbára a Kárpát-

medence magyar többségű belső területeit, valamint a nyelvsziget jellegű városokat érintette, ebben az 

időszakban a magyarság településterülete érdemben nem növekedett (KOCSIS ÉS TSAI 2015). 

A magyarság 19. századi aránynövekedését a 20. század eseményei visszafordították, melynek eredményeképpen 

2011-ben a Kárpát-medence 28,2 millió lakosának 37%-a, mintegy 10,4 millió fő vallotta magát magyarnak. 

Kapitány (2013) szerint azonban a Kárpát-medencei magyarok száma 2011-ben a népszámlálások 

módszertanából fakadó torzítások korrigálásával körülbelül 12 millió főre becsülhető. A korrekció ugyanakkor 

leginkább a magyarországi lakosságot érinti: a külhoni magyarok száma korrekció nélkül 2,1 millió főre, míg 

korrekcióval mintegy 2,2 millió főre tehető (KAPITÁNY 2013). 

A 20. század első felének változásai ismét a magyar településterület – kisebb mértékű – zsugorodásával jártak, 

az államszocializmus időszakában viszont a magyar etnikai terület kiterjedése nem csökkent érdemben: az etnikai 

szerkezet változása – a felgyorsult belső migráció és asszimiláció miatt – csupán a városok és nyelvszigetek 

esetében volt számottevő (KOCSIS ÉS TSAI 2015).  
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Ez a trend a rendszerváltás után is folytatódott: a 2001 és 2011 közötti időszakban – hasonlóan a korábbi 

évtizedhez – a felvidéki, erdélyi és vajdasági szórványmagyarság száma közel negyedével csökkent egy évtized 

alatt, míg e régiók tömbmagyarsága csak 8%-kal fogyott. A külhoni magyarság csökkenése tehát egyértelműen 

területileg differenciáltan ment végbe: minél magasabb egy térségben a magyarok aránya, annál kisebb mértékű 

a magyarok létszám- és aránycsökkenése (KOCSIS ÉS TSAI 2015). 

Ezt megerősíti, egyben árnyalja a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársainak a Kárpát-medencei magyar 

településterületek változására irányuló vizsgálata, mely szerint a legjelentősebb visszaszorulás a tömbökön kívüli 

magyar többségű települések számában tapasztalható (PÉTI ÉS TSAI 2015). Az ilyen, 1930-ban még magyar 

(abszolút vagy relatív) többségű települések háromnegyede 2001-re elvesztette magyar többségét, míg ebben az 

időszakban a tömbökben csak 15%-kal csökkent a magyar többségű települések száma. Pétiék megállapították 

azt is, hogy minél több településből áll egy tömb, annál kisebb mértékű benne a magyarság visszaszorulása (PÉTI 

ÉS TSAI 2015). 

Ezek az eredmények egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a magyarság hosszú távú megmaradásában a 

tömbterületeknek kiemelt jelentősége van, ezért társadalmi-gazdasági helyzetük célzott kutatása nemzetstratégiai 

szempontból alapvető fontosságú. E mellett érvelnek egy másik munkájukban a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

munkatársai is, akik szerint érdemes megfontolni a külhoni magyar támogatáspolitika differenciált kezelését a 

szórvány- és a tömbközösségekben (PÉTI ÉS SZABÓ 2016a). 

Megállapítható ugyanakkor, hogy a magyarság településterületeire irányuló kutatások eltérő célkitűzéseiből, 

valamint különböző elméleti és módszertani kereteiből adódóan a magyarság tömbös településterületeinek 

lehatárolása sem egységes, melynek következményeképp a rájuk vonatkozó észrevételek között is lehetnek 

eltérések. Fontos kérdés tehát, hogy a kapcsolódó szakirodalmi előzmények milyen mélységben foglalkoztak a 

külhoni magyarság településterületeivel és ezen belül is a tömbterületekkel, illetőleg milyen főbb 

megállapításokat tettek a tömbök, valamint a tömbmagyarság (társadalmi-gazdasági pozíciói) kapcsán. 

3. Jelentősebb Kárpát-medencei vonatkozású területi kutatások 

A hazai tudományos életben Kelet-Közép-Európa, a szomszédos országok, s benne kifejezetten a Kárpát-

medence térségi szemléletű vizsgálatának komoly hagyománya van. Az utóbbi évtizedekben is számos 

tudományos és szakmai műhely végzett célzottan ilyen irányú kutatásokat. Közülük is kiemelkedik hazánk két 

legnagyobb, területi kutatásokkal foglalkozó tudományos műhelye, a Földrajztudományi Intézet39, valamint a 

Regionális Kutatások Központja40. A Magyar Tudományos Akadémia két eltérő szemléletű és profilú 

térségkutató műhelye ugyanakkor természetesen a Kárpát-medencei léptékű és vonatkozású kutatásai kapcsán is 

igyekezett megőrizni a saját identitását. Ennek eredményeképp, míg a Földrajztudományi Intézeten belül – a 

különféle természetföldrajzi vizsgálatok mellett – főként népesség-, etnikai-, vallás- és politikai földrajzi, 

illetőleg térképészeti kutatások41 zajlottak, a Regionális Kutatások Központja leginkább a térség regionális 

folyamatait, valamint az azokat befolyásoló tényezőket vizsgáló kutatásokat42 támogatott. 

A Földrajztudományi Intézet Kárpát-medencét célzó kutatási projektjei közül kiemelkedik a Kocsis Károly által 

vezetett Magyarország Nemzeti Atlasza43 projekt, mely az 1967-ben megjelent első, valamint az 1989-ben 

megjelent második – alapvetően az államhatáron belüli területeket ábrázoló – nemzeti atlaszok modern, a teljes 

Kárpát-medencére kiterjesztett, négykötetes utódját hivatott létrehozni egy harmadik Nemzeti Atlasz formájában 

(KOCSIS 2018). Az atlaszok a tervek szerint alapvetően kartográfiai és tematikus térképezési módszerek 

segítségével ábrázolják a Kárpát-medence főbb természeti, társadalmi és gazdasági és politikai viszonyait, azok 

térbeli jellemzőit.  

Ugyancsak fontos A Kárpát–Pannon-térség változó etnikai arculata44 című kiadvány, amely a 

Földrajztudományi Intézet 1990-es években elindított etnikai térképsorozatának összefoglalásaként indulva 

2015-ben már a harmadik kiadását élte meg (KOCSIS ÉS TÁTRAI 2015). A kiadvány alapvetően térképes 

formátumban mutatja be a Kárpát-medence etnikai térszerkezetének változásait a 15. századtól a 21. század 

elejéig, azonban tartozik hozzá egy önálló tanulmányként is értelmezhető térképmagyarázó szöveg is, amely – a 

térképek értelmezésének segítése mellett – röviden ismerteti a térség etnodemográfiai folyamatait, külön 

hangsúlyt fektetve az ezredforduló utáni időszakra (KOCSIS ÉS TSAI 2015). 

 
39 Jelenleg: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet 
40 Jelenleg: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete 
41 Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet. „Kutatási terület” Elérés: http://www.mtafki.hu/kuttema.html 

Utolsó letöltés ideje: 2020. október 12. 
42 Horváth Gyula (2010) Az MTA RKK eredményei a határon túli magyar regionális tudomány fejlesztésében és a Kárpát-medence 

térszerkezeti kérdéseinek kutatásában. 
43 Magyarország Nemzeti Atlasza. „Nyitólap” Elérés: 

http://www.nemzetiatlasz.hu Utolsó letöltés ideje: 2020. október 12. 
44 Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet. „A Kárpát–Pannon-térség változó etnikai arculata” Elérés:  

http://www.mtafki.hu/konyvtar/karpat-pannon2015 Utolsó letöltés ideje: 2020. október 12. 

http://www.mtafki.hu/kuttema.html
http://www.nemzetiatlasz.hu/
http://www.mtafki.hu/konyvtar/karpat-pannon2015
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Témájából adódóan a tanulmány természetesen számba veszi az egyes etnikai csoportok településterületének 

földrajzi jellegű kategóriáit (tömb, nyelvsziget, szórvány), valamint az ezeket érintő jelentősebb változásokat (és 

ezek okait), így a magyarság településterületének fontosabb változásait is. Az említett földrajzi kategóriákat 

ugyan pontosan nem definiálja, a tanulmány eközben azonosít néhány tömbmagyar területet is, melyeket 

leginkább etnikai szempontból jellemez. Emellett felhívja a figyelmet arra a kapcsolódó statisztikai tényre is, 

hogy a nemzetiséghez tartozást számos szubjektív tényező, többek között pont az etnikai csoportok 

településterületének földrajzi jellege is befolyásolhatja (KOCSIS ÉS TSAI 2015). Mindemellett a tanulmány 

leginkább nagyobb léptékű térszerkezeti összefüggéseket ismertet, és az egyes etnikai földrajzi kategóriák közötti 

különbségek bemutatását, a kategóriák általános jellemzését, valamint az egyes kategóriákhoz tartozó térségek 

(így a tömbmagyar területek) szisztematikus számbavételét már nem ambicionálja. 

A részletesebben bemutatott kötetek mellett természetesen számos egyéb, a Földrajztudományi Intézethez 

kapcsolódó munka foglalkozik a Kárpát-medence különböző térségeivel, különös tekintettel azok 

etnodemográfiai jellemzőire. A legfrissebbek közül érdemes megemlíteni Tátrai és szerzőtársainak Kárpátalja 

vonatkozásában végzett hiánypótló munkáját (KOVÁLY ÉS TSAI 2017) (TÁTRAI ÉS TSAI 2018) (TÁTRAI ÉS TSAI 

2019). A kárpátaljai magyarság népesedési folyamatait befolyásoló tényezőket vizsgáló tanulmányukban 

Tátraiék kifejezetten tömb-szórvány relációjú megállapításokat is tesznek, melyek megerősítik azt a megfigyelést, 

hogy a tömbökben jóval lassabb a magyarság visszaszorulása, mint a szórványban (TÁTRAI ÉS TSAI 2019). 

A Kárpát-medencei léptékű és vonatkozású tevékenységek a Regionális Kutatások Központjában is évtizedek 

óta kulcsszerepet töltenek be. Ezt részben az is indokolja, hogy az intézet hivatalos közfeladatai között szerepel45 

a Kárpát-medencei magyar regionális tudomány fejlesztése és a térség települési, regionális gazdasági és 

társadalmi viszonyainak elemzése és értékelése. Ennek megfelelően a szervezet – a határokon átívelő műhely- 

és rendezvényszervezési tevékenységek mellett – jelentős eredményeket tud felmutatni a Kárpát-medencei 

léptékű kutatási programok és kiadványok tekintetében is. Az utóbbi két évtized kutatási témái elsősorban a 

Kárpát-medence regionális átalakulásának törvényszerűségeit, a regionális és a határ menti együttműködéseket, 

a határon túli régiók fejlődésének sajátosságait, valamint a településhálózat átalakulásának tendenciáit vizsgálták. 

E kutatások legfőbb és legmarkánsabb eredményei – a tekintélyes mennyiségű és minőségű egyéni publikáció 

mellett – a Kárpát-medence régiói46 monográfiasorozat formájában öltöttek testet (HORVÁTH 2003, 2004, 2006, 

2009) (NAGY 2007) (BARANYI 2009). A Horváth Gyula által szerkesztett könyvsorozat kötetei alapvetően a 

regionális tudomány keretrendszerében, részletesen és átfogó jelleggel ismertetik a Kárpát-medence 

magyarországi és határon túli régióinak természeti, valamint társadalmi-gazdasági jellemzőit, az egyes régiók 

európai gazdasági térben elfoglalt pozícióját is bemutatva. A sorozat külhoni régiókkal foglalkozó kötetei ennek 

megfelelően, bár tárgyalják az adott térségek etnodemográfiai jellemzőit, részletekbe menően nem foglalkoznak 

az egyes etnikai csoportok (így a magyarság) településterületének földrajzi jellegű kategóriáival (tömb, 

szórvány), illetőleg ezek társadalmi-gazdasági jellemzésével sem. Emellett a kötetek – bár tartalmaznak számos 

kapcsolódó lényegi információt – a magyarság adott térségen belül elfoglalt társadalmi-gazdasági pozícióinak 

feltárására sem vállalkoznak. 

Ha nem is explicit módon, de a tömbmagyarság településterületének egy jelentős része ugyanakkor mégis régóta 

a hazai regionális kutatások fókuszában van, mégpedig a határtérségek vizsgálata kapcsán. Ahogyan a Kárpát-

medence régiói monográfiasorozat vonatkozó fejezetei, úgy számos kapcsolódó egyéni publikáció is arról 

tanúskodik, hogy a hazai regionális tudománynak (így a Regionális Kutatások Intézetében jelenleg is működő 

Kárpát-medence horizontális munkacsoportjának is) kiemelt feladatai közé tartozik a határtérségek, határ menti 

együttműködések vizsgálata. E munka során tekintélyes mennyiségű, a gyakorlatban is hasznosítható tudás gyűlt 

össze a tömbmagyarság településterületére és magára a magyarságra vonatkozóan is (lásd elsősorban Baranyi 

Béla, Hajdú Zoltán, Hardi Tamás, Kugler József, Mezei István, Süli-Zakar István, valamint Nagy Imre munkáit). 

Ezek a kiadványok ugyanakkor sem a tömbmagyarság településterületi egységeinek szisztematikus 

számbavételét, sem a térségek, illetőleg a benne élő magyarság átfogó társadalmi-gazdasági jellemzését nem 

ambicionálták. 

A határtérségek és határ menti együttműködések kutatásának jelentős hazai műhelye a Határon Átnyúló 

Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI), valamint kutatóközpontja, az esztergomi 

székhelyű Európa Intézet is. Kutatási tevékenységeik mellett a CESCI munkatársai ráadásul a kutatási 

eredményeken alapuló stratégiai tervezési, fejlesztési és koordinációs tevékenységeket is végeznek. A saját 

kiadványok mellett a CESCI szakértőinek önálló publikációi is jelentek meg a témában (JASCHITZ 2010) 

(JASCHITZ ÉS OCSKAY 2010). 

 
45 Horváth Gyula (2010) Az MTA RKK eredményei a határon túli magyar regionális tudomány fejlesztésében és a Kárpát-medence 

térszerkezeti kérdéseinek kutatásában. 
46 Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. „A Kárpát-medence régiói” 

Elérés:http://www.rkk.hu/hu/kiadvanyok/magyar_nyelvu_kiadvanyok/a_karpat_medence_regioi.html Utolsó letöltés ideje: 2020. október 12. 

http://www.rkk.hu/hu/kiadvanyok/magyar_nyelvu_kiadvanyok/a_karpat_medence_regioi.html
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4. Kapcsolódó tervdokumentumok 

A hazai fejlesztés- és nemzetpolitikai tervdokumentumok egy jól beazonosítható köre szintén tartalmaz olyan 

társadalmi-gazdasági helyzetfeltárásokat, amelyek vonatkoztathatók a népesebb nemzetrészek magyar 

lakosságára, azon belül pedig egyes esetekben a magyarok által többségben lakott térségekre is. Ezek a 

tervdokumentumok a következők: Erdély: Mikó Imre Terv (2013); Dél-Szlovákia: Baross Gábor Terv (2014); 

Kárpátalja: Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai terve (2013), Egán Ede Terv (2014); Vajdaság: A vajdasági 

magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiája (2015).  

Bár készítésük során ugyancsak jelentős mennyiségű, a gyakorlatban is hasznosítható információ gyűlt össze a 

tömbmagyarságra vonatkozóan, fontos látni, hogy ezek a dokumentumok elsősorban szintén nem arra 

törekednek, hogy kifejezetten a magyarok által többségben lakott tömbös településterületek, valamint a bennük 

élő magyarság társadalmi-gazdasági pozícióit megragadják. Ettől egy kissé eltér a vajdasági dokumentum, 

amely deklaráltan és differenciáltan kizárólag a magyarok által lakott térségekkel (tömbök, nyelvszigetek, 

szórványok) foglalkozik, ám e térségek pontos lehatárolása itt is elmarad. Hangsúlyozandó ugyanakkor az is, 

hogy ezek a dokumentumok kifejezetten a külhoni magyar lakosság támogatását célozták meg, az általuk javasolt 

helyi gazdaságfejlesztési források elsődleges fókuszában pedig deklaráltan a tömbmagyar térségek voltak. 

A tömbmagyarság kutatása szempontjából érdekes, hogy a Baross Gábor Terv emellett elvi javaslatot ad a 

szlovákiai közigazgatási beosztás magyarok településterületét jobban figyelembe vevő reformjára is, melynek 

alapjául a jelenlegi járási egységnél kisebb, de a településeknél nagyobb közigazgatási egységet jelölik meg. Bár 

az új közigazgatási egységek pontos lehatárolására már nem tesznek javaslatot, érdemes megjegyezni, hogy ez a 

logika keretet adhat a szlovákiai tömbmagyar területek azonosításához is. A terv emellett részletes elemzésekkel 

hívja fel a figyelmet az érvényben lévő közigazgatási területi beosztásnak a Szlovákia magyarlakta térségeit 

hátrányosan érintő hatásaira is. 

A külhoni magyarságra vonatkozó fejlesztési tervdokumentumok gazdaságfejlesztési és nemzetstratégiai 

üzeneteit a közelmúltban a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársai is vizsgálták egy strukturált 

dokumentumelemzés keretében. Elsősorban arra a kérdésre keresték a választ, hogy mennyiben érhető tetten a 

külhoni magyarság különböző területi szintekre (helyi, városi, térségi és teljes nemzetrészi) vonatkozó fejlesztési 

tervezési tevékenységeiben a teljes magyar nemzetben való gondolkodás, mennyiben tekintik e közösségek 

terveikben magukat a magyar nemzetstratégiai törekvések megvalósítóinak. A szerzők az eredmények alapján 

megállapították, hogy több területi szinten is erőteljesen jelenlevő magyar nyelvű fejlesztési tervezési kultúra 

létezésére csak székelyföldi és vajdasági tervdokumentumok utalnak (PÉTI ÉS MOZGA 2019). 

5. Egyéb kapcsolódó társadalmi-gazdasági kutatások 

A fent említett átfogó tudományos és fejlesztési dokumentumok jelentős része leginkább a szomszédos országok 

közigazgatási területegységeire értelmezett különféle társadalom- és gazdaságstatisztikai adatokra építve ad 

információkat a külhoni magyarság helyzetére vonatkozóan. Ezek az elemzések jobbára nem tudták célirányosan 

megragadni a külhoni magyarság pozícióit, hiszen e közigazgatási területegységek sajnos csak kivételes 

esetekben esnek egybe a magyarok által lakott térségekkel. Területi adatelemzés eredményeként tehát a külhoni 

magyarság tényleges társadalmi-gazdasági helyzetéről a legpontosabb képet akkor kapjuk, ha kifejezetten a 

magyarok által többségben lakott térségeket vizsgáljuk. Ezt pedig – néhány kivételtől eltekintve – szinte csak 

települési szinten, településterületi tömbök formájában lehet kijelölni. Ezért a külhoni magyarság társadalmi-

gazdasági pozícióiról reális képet – a területi adatok vonatkozásában – csakis az alacsony térségi szintű adatok 

elemzésével kaphatunk. Sajnos azonban a községi, de még inkább települési szintű adatok hozzáférése nehézkes, 

mert a legtöbb társadalmi-gazdasági mutató esetében vagy nem készül ilyen alacsony területi szintekre adatbázis, 

vagy nehezen hozzáférhetőek ezek az adatok. Ezzel egybecseng a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársainak 

közlése is, akik a külhoni magyarság gazdasági pozícióinak meghatározását célzó kutatásuk részeredményeként 

kijelentik, hogy teljes körű vizsgálat kivitelezésére nem volt lehetőségük, ugyanis a téma (területi) 

adatellátottsága, illetve ennek feltárása erősen hiányos (PÉTI ÉS SZABÓ 2015). 

Ennek ellenére a külhoni magyarság etnodemográfiai (FARKAS 2002) (GYURGYÍK ÉS SEBŐK 2003) (MOLNÁR ÉS 

MOLNÁR D. 2005) (GÁBRITY M. 2008) (DUPKA 2011) (KISS 2012) (BADIS 2012) (MOLNÁR D. 2013) (SZILÁGYI 

2018) (TÁTRAI ÉS TSAI 2019), illetve társadalmi-gazdasági (HUSZKA ÉS BAKÓ 2007) (RAVASZ 2012) (PÉTI ÉS 

SZABÓ 2015) (SZÜGYI 2017) folyamatait alapvetően területi adatellátottságra építve vizsgáló kutatások közül a 

legtöbb valamilyen szinten foglalkozott az adott nemzetrészen belüli, a magyarok településterületéhez 

szorosabban kapcsolódó községi vagy települési szintű területi bontással is.  

Ezek a művek azonban nem átfogóan, hanem egy-egy szűkebb témához (leginkább a népességváltozáshoz) 

kapcsolódóan tették mindezt, általában erősen korlátozott adatkészlettel. Ez alól kivételt képez Huszka és Bakó (2007) 

tanulmánya, akik a vajdasági tömbmagyar térség átfogó és részletes társadalmi-gazdasági elemzését nyújtják. 
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A kapcsolódó társadalmi-gazdasági kutatások közül ki kell még emelni az Európai Összehasonlító 

Kisebbségkutatások Közalapítvány gondozásában megjelent, Közeledő régiók a Kárpát-medencében címet 

viselő tanulmányköteteket. A két kötetes kiadvány tanulmányai kifejezetten a külhoni magyarság szemszögéből 

vizsgálják a gazdasági integráció esélyeit a 21. században, három szomszédos országban (Szlovákia, Szerbia, 

Románia). Összehasonlító elemzésre törekedve a tanulmányok a nemzetgazdaságok makro- és 

mikrogazdaságának jellemzésével indítanak, majd az egyes megyékre és a magyarlakta területekre 

összpontosítanak. A két kötet összesen 17 tanulmányt tartalmaz: nyolcat Erdélyről, hatot Felvidékről és hármat 

a Vajdaságról (RÉTI 2004, 2005). 

6. Társadalomstatisztikai kutatások 

A fentebb említett, elsősorban a területi szempontokra fókuszáló és módszertanilag is ehhez igazodó 

vizsgálatokkal ellentétben a témához kapcsolódó szociológiai hátterű kutatások – a szükséges, etnikailag 

differenciált társadalomstatisztikai adatok birtokában – már kifejezetten a külhoni magyar népesség társadalmi-

gazdasági pozícióit vizsgálták, elsősorban a képzettségi és foglalkoztatási viszonyokon, a társadalom 

rétegzettségén keresztül (VERES 2006, 2014, 2015) (PAPP Z. és VERES 2007, 2013) (BADIS 2008) (GYURGYÍK 

2008) (PAPP Z. 2008) (KISS 2010a, 2010b, 2014) (CSATA 2017, 2019a). E kutatások jelentős része a hazai 

Kisebbségkutató Intézethez, valamint a romániai Nemzeti Kisebbségkutató Intézethez és a szlovákiai Fórum 

Kisebbségkutató Intézethez köthető. 

Ezek a – külhoni magyarság társadalmi-gazdasági pozícióinak megismerése szempontjából alapvető fontosságú 

– kutatások jobbára a vizsgált nemzetrészek összmagyarságára vonatkozóan tesznek érvényes megállapításokat, 

ugyanakkor néhány kérdés mentén a legtöbbjükre jellemző bizonyos fokú területi differenciálás is. Ez azonban 

általában kimerül az adott nemzetrész középszintű közigazgatási területegységeinek (járások, megyék) 

társadalomstatisztikai elemzésében, illetőleg egy-két kivételes esetben a régió tömbmagyarságának és 

szórványmagyarságának elkülönült elemzésében. Részletesebb területi bontású elemzéseket, illetőleg a 

tömbterületek azonosítását és differenciáltabb elemzését általában nem ambicionálják ezek a kutatások. Ennek 

oka nagy valószínűséggel leginkább az lehet, hogy etnikailag differenciált társadalomstatisztikai adatok ilyen 

területi részletességgel és reprezentativitással csak korlátozottan érhetőek el, előállításuk pedig igen költséges. 

Az átfogó, részletes területi bontású társadalomstatisztikai elemzések elkészítése tehát komoly korlátokba 

ütközik. 

Félig-meddig kivételt képez ez alól Csata (2019b) az etnikai polarizáció és a jólét összefüggéseit Erdély és 

Partium teljes területén, községszinten vizsgáló munkája, amely azonban kellően részletes társadalomstatisztikai 

adatok híján az LHDI47 mutatót használja, mint függő változót. A vizsgált adatok alapján Csata rámutat arra, 

hogy Erdély városaiban és községeiben a jólét csupán kis mértékben függ az etnikai összetételtől: leginkább 

azokban a térségekben alacsonyabb a humán fejlettség helyi mutatója, ahol nagyobb arányban élnek 

hátrányosabb gazdasági helyzetű kisebbségek, elsősorban romák. Ez azonban hangsúlyosan nem jelenti azt, hogy 

ne lennének olyan helyszínek Erdélyben, ahol az etnikai diverzitás negatívan vagy pozitívan befolyásolja a 

jóllétet. Ennek megállapításához azonban Csata szerint az adott helyszíneken alkalmazott, terepközelibb 

módszerekre van szükség (CSATA 2019b). 

Ilyen helyi fókuszú, terepközelibb módszereket (is) alkalmazó kutatások is zajlottak szigetszerűen az elmúlt 

években a külhoni magyarság pozíciói kapcsán, azonban ezek számbavétele meghaladja jelen tanulmány kereteit. 

Ezek a kutatások ugyanakkor nem pótolják az átfogó, összehasonlíthatóságra is törekvő, részletes területi 

bontású társadalomstatisztikai elemzéseket. 

A Csata által vizsgált kérdéshez kapcsolódik a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársainak friss elemzése is, 

akik hét komplex mutató mentén vizsgálták meg a magyar többségű városok fejlettségét a teljes romániai kis- és 

középvárosi hálózaton belül. Az eredmények vegyesek: míg a népesebb székely városok átlagon felüli, a vizsgált 

partiumi települések átlagon aluli fejlettségi mutatókkal rendelkeznek (MEGYESI ÉS PÉTI 2019). 

A Kárpát-medencei léptékű társadalomstatisztikai elemzések terén fontos szerepet tölt be a Központi Statisztikai 

Hivatal Népességtudományi Kutatóintézete is. Az intézet egyrészt kifejezetten Kárpát-medencei vonatkozású – 

elsősorban a népszámlálásokhoz, valamint különféle mintavételezési eljárásokhoz köthető – statisztikai 

módszertani tanulmányokkal (KAPITÁNY 2010, 2013), másrészt demográfiai elemzésekkel (KAPITÁNY 2015) 

(TÓTH 2018) és prognózisokkal (HABLICSEK ÉS TSAI 2005) járul hozzá a társadalomstatisztikai kutatásokhoz. 

  

 
47 Local Human Development Index: Dumitru Sandu, román szociológus által, kifejezetten a romániai községszintű adatellátás figyelembe 

vételével kidolgozott komplex fejlettségi mutató. 
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7. A külhoni magyarság pozícióinak területileg differenciált kutatása 

Végezetül, azonosítható néhány olyan szakirodalmi előzmény is, amely kimondottan a magyarság által 

többségben lakott térségek lehatárolásával és/vagy jellemzésével foglalkozik. Ezek az elsősorban Erdélyben 

született munkák ugyan alapvetően demográfiai szempontból közelítették meg a tömböket, ám segítségükkel 

közelebb juthatunk a magyarság társadalmi-gazdasági pozícióinak megértéséhez is. 

E vizsgálatok között kivételes helyzetben van Székelyföld kutatása, amely – a külhoni magyarság más 

településterületeitől teljesen eltérően – a Hargita és Kovászna megyei szintű területi statisztikai adatokkal is jól 

elemezhető. Bár a székelyföldi élet bizonyos szegmensei (pl. turisztika) jól megkutatott témának számítanak, 

igazán átfogó székelyföldi társadalmi-gazdasági elemzőmunkából viszonylag kevés született meg az utóbbi 

évtizedekben. Ilyen átfogó munka volt Székelyföld fejlesztésének és fenntarthatósági tényezőinek a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet által koordinált vizsgálata, melyben a társadalmi-gazdasági helyzetfeltárás 

mellett a térség fejlesztési lehetőségeinek felmérése is jelentős szerepet kapott (NAGY és PÉTI 2015). Székelyföld 

különleges helyzetére a Nemzetstratégiai Kutatóintézet egy másik publikációjában is felhívták a figyelmet, 

kiemelve annak a jelentőségét, hogy a térség az egyetlen, a kisebb európai államokhoz is mérhető nagyságú 

magyarlakta tömb, amely komplex gazdasági rendszert alkot (PÉTI ÉS TSAI 2016). 

A tömbös településterületek vonatkozásában a Nemzetstratégiai Kutatóintézet szakmai műhelyében egy Kárpát-

medence egészére kiterjedő, települési szintű kutatás is zajlott a külhoni magyar városok helyzetével 

összefüggésben. Az elemzés arra mutatott rá, hogy míg a tömbmagyarság döntően vidékies jellegű településeken 

lakik a külhoni nemzetrészek mindegyikében, a szórványmagyarság esetében jellemzően városi szórványokról 

beszélhetünk (PÉTI ÉS SZABÓ 2016b). 

Kifejezetten olyan tanulmány is született már, amelyben egy adott nemzetrész (jelen esetben Erdély) 

magyarságának alapvetően demográfiai jellegű vizsgálata során – a településtípus mellett – a tömb-szórvány 

reláció is központi elemként jelent meg (KISS ÉS BARNA 2012). A szerzők a 2011-es romániai népszámlálási 

adatok első körös elemzésén keresztül többek között arra hívták fel a figyelmet, hogy a szórványterületek 

viszonylag gyors felszámolódása miatt az erdélyi magyarság egyre nagyobb hányada él tömbvidékeken, 

jellemzően a Székelyföldön és a Partium egyes területein. Széleskörű elemzésük rávilágít arra is, hogy a tömb- 

és szórványterületek közötti különbségek minden egyes demográfiai folyamat esetében megmutatkoznak: pl. a 

kedvezőbb korösszetétel miatt a tömbökben a természetes népmozgalmi egyenleg is kedvezőbb, mint a 

szórványterületeken. Fontos nemzetstratégiai vonatkozása még az említett folyamatoknak, hogy az asszimiláció 

mértéke jelentősen kisebb a tömbökben (KISS ÉS BARNA 2012). E nagyobb szabású munka előzményének 

tekinthető Kiss 2012-es cikke, amely – ha csak érintőlegesen is – már szintén foglalkozott a tömb-szórvány 

relációval a 2011-es romániai népszámlálási adatok kapcsán (KISS 2012). 

A vajdasági magyarság vonatkozásában is készült már a tömb- és szórványterületek közötti – elsősorban 

demográfiai – különbségeket bemutató tanulmány (GÁBRITY M. 2005). Bár a munka elsősorban a vajdasági 

szórványmagyarság egyre gyengülő pozícióiról szól, ezzel párhuzamosan rámutat a tömbös területekre jellemző 

– előbbiekhez képest – alapvetően kedvezőbb feltételekre is. 

Kimondottan a vegyes etnikumú térségek etnikai térszerkezetét vizsgáló doktori disszertáció is készült az elmúlt 

évtizedekben. Az alapvetően a Lévai járást vizsgáló munkájában Farkas (2002) átfogóan és részletesen 

foglalkozott a felvidéki etnikai tömbterületek definíciójával, jellemzőivel, sajátosságaival és csoportosításával is. 

A szerző szerint egy etnikai tömb leginkább településcsoportként, mikrorégióként értelmezhető, még abban az 

esetben is, ha a településcsoportnak egyetlen valódi központja sincsen. Farkas a tömbterületek legfontosabb 

sajátosságaként egyértelműen az etnikai beolvadással szembeni sikeres védelmi pozíciókat jelöli meg: 

 „Egy etnikai tömb legfontosabb „tulajdonsága” ugyanis okkal feltételezhető térszerkezeti hatásaiban, annak 

kulcsa pedig a környezethez való hasonulás, vagyis az asszimilációs folyamatok és a tömb jellegű térszerkezet 

„viszonyában” rejlik. Egy-egy etnikai tömb egy adott, kisebbségi helyzetű közösség számára a tágabb 

környezethez való teljes hasonulással szembeni védelemnek, egyszerűbben szólva puszta fönnmaradásának az 

egyik legerősebb záloga lehet. S ha mindezen föltételezéseket helytállóknak fogadjuk el; megállapíthatjuk, hogy 

az önmagukat nemzeti kisebbségként meghatározni és fenntartani törekvő nagyobb közösségek sorsának 

alakulásában az elterjedés tömbszerű térszerkezete és a közösség jövőbeni kilátásai közti összefüggés, ha lehet, 

még erőteljesebben érvényesül.” (FARKAS 2002, 24) 

Az asszimilációs folyamatokkal párhuzamosan Farkas bevezeti és alaposan körbejárja a tömbösödés fogalmát is, 

amely arra a folyamatra utal, mely során egy adott térség lakossága etnikailag egyre homogénebb lesz. Farkas 

szerint egy térségben a tömbösödés időszaka az asszimilációs folyamatok térnyerésének valódi ideje – szemben 

a keveredés időszakával. Ebben az időszakban ugyanis a népességfejlődési folyamatok nincsenek kitéve erős 

külső hatásoknak. Ekkor alakulnak ki, és szilárdulnak meg fokozatosan a helyi közösségek, illetve jön létre azok 

sajátos belső hierarchikus tagozódása is (FARKAS 2002). 

Az erdélyi magyarság lélekszámának, valamint társadalmi-gazdasági pozíciójának változása közötti 

összefüggéseket is vizsgálta már kutatás, kifejezetten a tömb- és szórványterületek vonatkozásában. Ennek 

megállapítása szerint az erdélyi magyarok társadalmi pozícióinak fokozatos gyengülése szorosan összefügg a 
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magyar etnikumú népesség földrajzi koncentrálódásával azokon a területeken, ahol relatív többségben vannak – 

vagyis a tömbösödési folyamatokkal. Ennek oka elsősorban az, hogy ezek a térségek általában a kevésbé 

urbanizált, szegényebb infrastruktúrával rendelkező, gazdaságilag fejletlenebb területek közé tartoznak. Az 

erdélyi magyarság tömbterületekre való koncentrációja tehát meghatározza a fokozatos pozícióvesztésüket is 

(KISS 2014). 

A tömbösödési folyamatoknak ugyanakkor mutatkoznak pozitív gazdasági összefüggései és hatásai is, melyekkel 

szintén foglalkoztak a közelmúltban. Ezek között lehet említeni például az erősödő társadalmi szolidaritás miatti 

alacsonyabb tranzakciós költségeket, az etnikai régiótudatot, illetve az ebből fakadó, gazdaságfejlesztéssel 

összefüggő komparatív előnyöket. Ennek példájaként az etnikai vállalkozások és az etnikai marketing szerepét 

emeli ki a szerző (CSATA 2019a). 

8. Összegzés 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a nagyszámú etnodemográfiai, valamint általános társadalmi-gazdasági 

fókuszú kutatás mellett jóval kisebb szerep jutott a célirányosan a külhoni magyarság társadalmi-gazdasági 

pozícióit megragadni szándékozó vizsgálatoknak (lásd: 1. táblázat). 

A kutatás rámutatott arra is, hogy ezek közül még kevesebb az alapvetően térségi szemléletmóddal készült, 

illetőleg a magyarság által lakott térségeket, térségtípusokat fókuszba állító kutatás. A külhoni magyarság 

társadalmi-gazdasági pozícióit érdemben leginkább vizsgálni tudó néhány társadalomstatisztikai vizsgálat között 

pedig valóban minimális azok száma, amelyik részletesen foglalkozott a jelenség területi összefüggéseivel is. 

Másrészt kiderült az is, hogy a külhoni magyarság pozícióinak területileg differenciált kutatása általánosságban 

is egy szakirodalmilag kevéssé feltárt területnek számít – a társadalomstatisztikai vizsgálatoknál tágabb 

értelmezési keretben is. E kutatásokról összességében elmondható, hogy nem kifejezetten a magyarságra 

vonatkozó társadalomstatisztikai adatokkal dolgoztak, így a magyarság társadalmi pozícióiban fennálló területi 

különbségeknek és összefüggéseknek jobbára csak egy kisebb szeletét tudták igazán jól megragadni. 

Elmondható tehát, hogy a külhoni magyarság pozícióinak területileg differenciált kutatására az indokoltnál jóval 

kevesebb példa van. Átfogó, a teljes Kárpát-medencei magyarságot egységesen és mélyrehatóan vizsgáló, mégis 

részletes területi megfontolásokat is alkalmazó munka pedig még nem volt. 

Azt is nagyon fontos látni, hogy bár a Kárpát-medence etnikai térszerkezetével, és a magyarság településterületével 

foglalkozó szakirodalmak rávilágítanak magyarság által többségben lakott térségek alapvető fontosságára a külhoni 

magyarság megmaradásában, ez idáig nem valósult meg egyetlen átfogó, kifejezetten e térségek társadalmi-

gazdasági helyzetét vizsgáló kutatás sem. 

1. táblázat: A külhoni magyarság társadalmi-gazdasági pozícióit vizsgáló kutatások tematikus fókusza és 

területi vonatkozásai 

Tematikus fókusz 

Egy nemzetrész Több nemzetrész vagy a teljes Kárpát-medence 

átfogó elemzése 
területileg differenciált 

elemzése 
átfogó elemzése 

területileg 

differenciált elemzése 

Etnodemográfia 

UA: DUPKA 2008; 
KOVÁLY ÉS TSAI 2017; 

TÁTRAI ÉS TSAI 2018 

RS: PALUSEK 2017 

RO: KISS ÉS BARNA 
2012; KISS 2012 

SK: FARKAS 2002 

RS: GÁBRITY M 2005, 
2008, 2015; BADIS 2012 

UA: MOLNÁR ÉS 

MOLNÁR D 2005; 
TÁTRAI ÉS TSAI 2019 

GYURGYÍK (szerk.) 
2003 

HABLICSEK ÉS TSAI 

2004 
GYURGYÍK ÉS TSAI 

2010 

KAPITÁNY 2013, 2015 
TÓTH 2018 

KUBINYI 1996 
KOCSIS 1996 

ŐRI 2001 

VÉKONY 2001 
KOCSIS ÉS TSAI 

2015 

PÉTI ÉS SZABÓ 
2016b 

KINCSES 2019 

Általános 

társadalmi-

gazdasági pozíciók 

RO: HORVÁTH (szerk.) 

2003, 2006, 2009 
SK: HORVÁTH (szerk.) 2004 

RS: NAGY (szerk.) 2007 

UA: BARANYI (szerk.) 2009 

RO: NAGY 2015; PÉTI 

ÉS TSAI 2016 
SK: MEZEI ÉS HARDI 

2003 

HORVÁTH 2006 

RÁCZ (szerk.) 2006 

HORVÁTH ÉS 

LELKES 2010 
BARANYI 2015 

SZIRMAI 2016 

A magyarság 

társadalmi-

gazdasági pozíciói 

RS: SZÜGYI 2017 

SK: RAVASZ 2012 

UA: KOVÁLY 2016 

RO: CSATA 2019a, 

2019b; MEGYESI ÉS 

PÉTI 2019; SZILÁGYI 
2019 

RS: HUSZKA ÉS BAKÓ 

2007 

RÉTI (szerk.) 2004, 2005 

PÉTI ÉS SZABÓ 2015  

PÉTI ÉS TSAI 2015 

PÉTI ÉS SZABÓ 

2016a 

A magyarság 

társadalmi 

rétegződése 

RO: VERES 2006, 2014, 

2015; PAPP Z 2008; KISS 

2010a, 2010b; CSATA 2017  

SK: GYURGYÍK 2005, 2008 

RS: BADIS 2008 

RO: KISS 2014 PAPP Z ÉS VERES 

(szerk.) 2007, 2013 

- 

Forrás: saját szerkesztés 
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9. Következetések 

A tanulmány rámutat arra, hogy a külhoni magyarság pozícióinak területileg differenciált kutatására az 

indokoltnál jóval kevesebb példa van. Ezért további vizsgálatokra van szükség a témában – mind az egyes 

nemzetrészek, mind pedig a teljes Kárpát-medence vonatkozásában. Különösen igaz ez a magyarság által 

többségben lakott térségek társadalmi-gazdasági helyzetét vizsgáló kutatások esetében. 
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DOBÁK JUDIT ÉS TÖRÖK ZSUZSANNA 

A NYILVÁNOS TÉR VÁROSANTROPOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE 

Bevezetés 

A város bármilyen lehet, de az egyik legfontosabb tulajdonsága a komplexitás. A komplexitás okán elkerülhetetlen 

a város és a városhoz kötődő tudományos problémák holisztikus megközelítése, ahogyan elkerülhetetlen az is, hogy 

mindezt a tudományok széles körének alkalmazásával tegyük. A város tanulmányozása, a város kialakításának és 

működtetésének kérdései, a városi élet problémáinak feltárása a kulturális antropológia nézőpontjából sem egyszerű, 

de kísérletet tehetünk arra, hogy megnézzük, a városantropológia kutatási eszköztárából mi az, ami a tervezési 

folyamatokat segítheti.  

A globalitásban a városok szerepe felértékelődik, és lokalitásuk kilép a nemzeti és regionális szintből, gazdasági, 

kulturális kapcsolataik önállóan vizsgálhatók. A lokalitás oldódása, a nagyvárosok új szerepkörei szükségessé 

teszik, hogy a város működéséről új szempontú felvetések mentén vizsgálódjunk. Ehhez a városantropológia 

megfelelő keretet biztosít. Tanulmányunkban szeretnénk számot adni a városantropológia dinamikusan fejlődő 

megközelítéseiről, és néhány – a városfejlesztésben használható – kutatási eredményről.  

A 21. század kihívásaiban – mint például a transznacionalizmus, a multikulturalizmus, a bevándorlás, a 

menekültkérdés, a lokalizmus – a város kulcsfontosságú küzdőtér. Ebben az arénában megkerülhetetlen az 

állampolgárság, az identitás, az együttélések új szerkezetének, az emberi és polgári jogoknak az újratárgyalása. A 

városantropológiának, az antropológia város felé fordulásának alapvető szerepe van ezen problémák megoldásában, 

és a kérdések megválaszolásában. 

Az urbanizációs folyamatok előrejelzése szerint 2050-ben a Föld lakosságának 66%-a városban él majd és Európában 

ez a szám biztosan 80% fölött lesz. (WUP, 2014, 8. o.) A menekülteket befogadó közeg elsősorban a városban van, 

amely újszerű feladatok elé állítja mind a menekülteket, mind a befogadókat, mind pedig a városszervező 

intézményhálózatot. A globalizációs trendek hatásai és következményei leglátványosabban a városokban jelentkeznek, 

a multikulturális, multinacionális és multietnikus közösségek jelenléte itt a legerősebb, a társadalmi mozgalmak a 

városban jutnak térhez. A multietnikus közösségekkel együtt járó problémák a városokban, mint gócpontokban 

okoznak kezelendő problémát. A Kárpát-medence városaira ható, nyugati irányból érezhető demográfiai elszívó hatás 

pedig szükségszerűvé teszi, hogy a városok lépéseket tegyenek a meglévő lakosság megtartására, és különösen a fiatal, 

aktív népesség számára vonzóvá tegyék a helyben maradást, letelepedést. A városról való diskurzus éppen ezért 

elengedhetetlen része minden tudománynak, így a kulturális antropológiának is. 

Jelen tanulmány kerete nem teszi lehetővé a városantropológia teljes tudománytörténetének áttekintését, a 

problémakör megértéséhez azonban elengedhetetlen egyes történeti előzmények és elméleti megközelítések 

érintése. 

Tanulmányunk nem törekszik teljességre, általánosításra, ezért módszertani kérdéseket is nyitva hagy. Vállalkozunk 

azonban problémafelvetésre, és szeretnénk egy viszonylag friss jelenséget értelmezni az antropológia, azon belül is 

a városantropológia látószögén keresztül.  

 

Louis Wirth „Urbanismas a Way of Life” című, 1938-as tanulmányában az urbanizmusnak három elemét emeli 

ki: a populáció nagyságát, a népsűrűséget és a demográfiai heterogenitást (WIRTH, 1938). Wirth elmélete szerint 

a rurális közegben élőkkel szemben a városlakók napi kapcsolataikban több személyre támaszkodnak, ami 

személytelen, felszínes, átmeneti jellegű és szegmentáris viszonyokat eredményez. A városokra jellemző 

nagyobb népsűrűség következménye az, hogy az erőforrásokért többen küzdenek, amely töredezettséghez és 

feszültségekhez vezet. A nagyobb népsűrűség emellett komplexebb társadalmi formációk kialakulásának is 

kedvez. A város heterogén demográfiája elősegíti a hagyományos kaszt- illetve osztálykategóriák feloldódását, 

ugyanakkor új osztályszerkezetet és differenciáltabb rétegződési formákat hoz létre. A nagyobb mértékű 

társadalmi és földrajzi mobilitás bizonytalanságot szül, a különböző csoporttagságok gyorsan és dinamikusan 

változnak. E három faktorra támaszkodva Wirth kijelöl három egymással szorosan összefüggő perspektívát is, 

melyek a város mint vizsgálati közeg tanulmányozásában a segítségünkre lehetnek. Ezek a város fizikai 

jellemzői, a társadalmi szerveződés és a városi attitűdök.  

A második fontos elméleti felvetés a diszkurzív fordulathoz kötődik. A Jacobs-féle „reprezentációs városokban” 

[representationalcities] a környezet üzeneteket hordoz, amely üzeneteket szövegként kell értelmezni. (JACOBS, 

1993) Ez a megközelítés nem csupán a városokkal kapcsolatos elméleti alapvetéseket változtatta meg, hanem 

radikális változásokat hozott a kutatásmódszertan terén is. Jacobs érvelése szerint az új típusú városok új elemzési 

metódusokat követelnek, amelyekben a városi épített környezet diszkurzív térré válik. A vizsgálat tárgya 
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megváltozik, „már nem a – tudattól független – objektív állapotok, intézmények, cselekvések jelentik azt, hanem 

a tudatban, nyelvben, beszédben, a szövegben interpretált objektív valóság, vagyis az empíria mint konstrukció”.  

A mai városantropológiát a városszociológiától elsősorban az különbözteti meg, hogy – az antropológia 

hagyományos perspektívájának megfelelően – megközelítése holisztikus. Míg a 60-as és 70-es évek 

városantropológiája lényegében kimerült a migráció, a rokonság és a városi szegénység vizsgálatában, a mai 

városantropológia az urbánus lét minden aspektusával foglalkozik. Röviden tekintsük most át a recens 

városantropológiai kutatások főbb irányvonalait.  

Az első ilyen terület a társadalmi viszonyok különböző szempontok szerinti vizsgálata.  

Ezen területen belül a legnagyobb számban olyan etnográfiákat találunk, melyek egy-egy város etnikai 

viszonyaival, a különböző etnikai csoportok intra- és interkulturális relációival, az etnikai alapon szerveződő 

társadalmi mozgalmakkal foglalkoznak. A legtöbb leírás a mozaik illetve olvasztótégely típusú országokban élő 

etnikai csoportokkal foglalkozik, ezek közül is kiemelkedő az Egyesült Államok multietnikus városaira fókuszáló 

vizsgálatok száma.  

A társadalmi viszonyok vizsgálatát célként kitűző etnográfiák másik nagy csoportja a megosztott városok 

problematikájával foglalkozik. Fókuszpontjukban a belváros és külváros, „rózsadomb” és „nyócker”, telep és 

kertváros szavak mögött meghúzódó rejtett vagy kevésbé rejtett rassz és osztálykülönbségek elemzése áll.  

A társadalmi kapcsolatokra fókuszáló városantropológiai munkák közt szép számmal találunk olyanokat, melyek 

a város és a társadalmi nemek kérdését vizsgálják. A város hagyományosan a férfiak terepe, ahol a nők „a 

kisebbségekkel, a gyerekekkel és a szegényekkel egyetemben még mindig nem teljes jogú polgárok abban az 

értelemben, hogy nincs teljes és szabad hozzáférésük az utcákhoz” (WILSON, 1991, 8. o.). Az ebbe a kategóriába 

sorolható etnográfiák általában a nők informális szférában betöltött szerepével foglalkoznak (COHEN, 1991), mint 

például a piac (HARRISON, 1991) vagy a házimunka (WHITE, 1994) kérdése. 

A kortárs városantropológiai vizsgálatok második nagy csoportja a várost gazdasági szempontok mentén 

igyekszik megragadni.  

Ezen megközelítések közül a legnagyobb számban az iparától megfosztott városok etnográfiai leírásával 

találkozunk. Olyan – elsősorban munkások lakta – városokról szóló tanulmányokról, illetve olyan városokban 

folytatott terepmunkákról van itt szó, amelyek hanyatlása az egyedüli munkalehetőséget nyújtó ipari üzem 

bezárása miatt következett be. A globalizáció, a flexibilis tőkepiac és a könnyebben hozzáférhetővé vált olcsó 

munkaerő jelentősen megnövelte a hanyatló, iparától megfosztott városok számát, világméretű problémává téve 

az ezzel járó társadalmi változásokat.  

Külön figyelmet érdemelnek azok az antropológiai tanulmányok és kötetek, melyek a globálisnak nevezett 

városokkal [global city] foglalkoznak. A leggyakrabban New York, Tokió és London vonatkozásában használják 

a globális város kifejezést. Olyan technológiai, pénzügyi és szolgáltatási központok ezek, ahol a transzlokális 

gazdasági erők hatása a helyieknél lényegesen jobban megnyilvánul. (SASSEN, 1991). Friedmann a világváros 

[world city] kifejezést használja az olyan városokra, melyek (a) intenzív gazdasági és társadalmi kapcsolatok 

színterei; (b) teret adnak a tőkefelhalmozásnak; (c) saját helyük van a világgazdasági hierarchiában és (d) saját 

társadalmi osztályt „termeltek ki”, a transznacionális kapitalista osztályt. (FRIEDMANN, 1995)  

A várost gazdasági szempontok mentén megragadó recens etnográfiai munkák egy része az információs város 

[informational city] problémáját állítja fókuszba. Castells úttörő jellegű munkáiban kiemeli, hogy az információs 

városok „terét” az információ feldolgozásához kötődő tevékenységek osztják kategóriákra, és hogy a kialakuló 

információs társadalomban a tudás és az információ birtokában lévő csoportok kerülnek hatalmi helyzetbe. 

(CASTELLS, 1989 és CASTELLS, 1996) 

A harmadik csoportba azok az etnográfiák kerülnek, amelyek a város és a vallás, illetve kultúra kapcsolatát 

vizsgálják. Ezen belül is két nagy csoportot különíthetünk el, a szent városok és a tradicionális városok vizsgálatát 

célul kitűző etnográfiákat.  

A szent városokkal foglalkozó írások többsége hindu, illetve arab városokat vizsgál, olyan településeket, melyek 

– Levy szóhasználatával élve – „mezokozmoszként” viselkednek. (LEVY, 1990) A tradicionális városokról szóló 

munkák a hagyományok városi környezetben és kontextusban való megéléséről, továbbviteléről értekeznek.  

A városok vizuális olvashatósága az 1960-as évektől jelenik meg a várossal foglalkozó kutatásokban. Lynchöt 

típusba sorolta a városkép összetevőit: utak (utcák, járdák, csatornák), határok (folyók, falak, kapuk), negyedek 

(vagy körzetek, kerületek, szektorok), csomópontok (elágazások, kereszteződések) és iránypontok (épületek, 

grafikai jelzések, hegyek, üzletek), amelyek vizsgálata alkalmas lehet a városkép áttekintő leírásához (LYNCH, 

1960). A városkép vizuális elemeinek összefüggései és kontrasztjai túlmutatnak a látványon. Hogy milyen 

formák között érezzük jól magunkat, hogy milyen jelenségeket várunk környezetünk elemeitől és elrendezésétől, 

az valójában földrajzilag, társadalmilag és történelmileg változik, de mindig szerves része annak a jelenségnek, 

amit kultúrának nevezünk (MEGGYESI, 1985). Lynch hangsúlyozza a város mint „benyomás” jelentőségét, ezzel 

utat adva azon tudományterületeknek, így a városantropológiának is, amelyek jelcsoportként is tekintenek a 

városra. A mentális térképek használata, amely éppen ezen jelrendszerek vizsgálatára törekszik, megjelenik az 
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antropológia, a környezetlélektan (környezetpszichológia), a geográfia eszköztárában (DOWNS, 1970, 1977; 

TVERSKY, 1993; CSÉFALVAY, 1990; LETENYEI, 2004; NIEŚCIORUK, 2019). 

A városvizsgálatok nagy részének módszertana statisztikákon alapszik. E mellett eltörpülnek azon kvalitatív 

kutatások, amelyek „puha adatokkal” dolgoznak. A KSH adataiból kiinduló vizsgálatok az egészségügy, az 

oktatás, a települési infrastruktúra, a városi szerepkörök, a lakókörnyezet állapota, a település természeti 

adottságai, a település történelme, hagyományai, demográfiai adatai, közlekedési kapcsolatai, foglalkoztatási 

adatai, lakásállománya, a városhoz kötődő szabadidős tevékenységek szerint osztályozzák, elemzik a várost. A 

kvantitatív kutatások kiváló alapot teremtenek ahhoz, hogy összehasonlító elemzéseket végezzünk, vagy 

értékeljük egy-egy városfejlesztési terv hatásait. A nagymintás kérdőíves vizsgálatok rámutathatnak a 

korrelációkra, a makrostrukturális változásokra, egyes függő változók vizsgálatával pedig kijelölhetik a 

városfejlesztés irányait. A kvalitatív technikák alapesetben társadalomtörténeti vagy etnográfiai kérdések 

megválaszolására irányulhatnak. A kvalitatív adatelemzés már az első, urbanizációval foglalkozó szociológiai 

munkákban megjelent (vö. A. WEBER, 1899; M. WEBER, 1958). A terepmunka, az etnográfiai adatgyűjtés 

elsősorban a kulturális antropológia várossal foglalkozó ágában van jelen, ahogyan azt rövid tudománytörténeti 

áttekintésünk is megmutatta. 

Tanulmányunkban a recens városantropológia egy olyan kérdésével foglalkozunk, ami az említett megközelítések 

metszéspontjában fogalmazódik meg. Vajon a városaink mennyire alkalmazkodnak a bennük élők gyorsan változó 

igényeihez? A várostervezés, a városszervezés mennyire veszi és mennyire veheti figyelembe a megújuló 

igényeket? Mit teszünk meg azért, hogy a fiatalok, vagy a kisgyermekes anyukák, az idős korosztály, a férfiak, és a 

család mint vegyes életkorú és érdeklődésű csoport jobban érezzék magukat egy adott helyen, egy adott településen? 

Tudjuk-e, hogy például az idősebb korosztály miért zárkózik be, a családok miért nem nyitnak nagyobb közösségek 

felé, vagy a fiatalok miért nem használják a frissen felújított művelődési házat? Egyáltalán honnan tudjuk, hogy 

milyen igényeik vannak a városlakóknak? Hogyan adható vissza a város a benne élőknek? 

A kérdések megválaszolásában a köztér, nyilvános tér, a „publicspace” meghatározása megkerülhetetlen. A 

várostervezés számára kiemelkedően fontos azoknak a feltételeknek az azonosítása és megteremtése, melyek 

segítik és erősítik a közösségi élmény létrejöttét. Az igazi „köztér” mindenki számára hozzáférhető. Rendelkezik 

bizonyos alaptulajdonságokkal és környezeti jellemzőkkel (ülőhelyek, alapvető szükségleteket kiszolgáló 

helyiségek, időjárási eseményektől óvó menedékek), de számunkra talán még fontosabb, hogy a sikeres 

köztérnek szubjektív kvalitásai vannak. A jó köztér támogató és jelentéssel teli, kielégíti az alapvető emberi 

igényeket, vagyis kényelmes, lehetőséget ad a tér passzív és aktív használatára és a felfedezésre (CARR ET AL., 

1992). A magyar városok – ahogy a világ számos pontjának városai is – közös problémákkal küzdenek a 

köz(össégi) terek tekintetében. Az első ilyen a közterek tervezésében mutatkozó hiányosságok. A közterek 

sokszor nehezen hozzáférhetőek, kapuk, kerítések, biztonsági őrrel védett területeken helyezkednek el, így csak 

nevükben közterek, valójában csak illúziók, melyek funkciójukban erősítik a társadalom tagolását jövedelem, 

esetleg etnikai vagy vallási csoport szerint. A jó köztér ezen túl – ahogy az előbb is említettük – minden réteget 

és csoportot képes kiszolgálni. A közterek hiánya, inadekvát mivolta, rossz tervezése mind oka lehet annak, hogy 

egy város veszélyesen polarizáltál válik. Az ilyen városokban a társadalmi mobilitás lehetőségei beszűkülhetnek, 

az egyes csoportok közötti konfliktusok erősödhetnek.   

Ilyen tereket nehéz a teret használók megkérdezése, bevonása nélkül megalkotni. Elsődleges annak kiderítése, 

hogy miért és hogyan használják az emberek a rendelkezésükre álló városi tereket, illetve hogy miért és hogyan 

szeretnék azokat valójában használni. 

A következőkben négy példát szeretnénk felsorakoztatni a városi köz(össégi) tér újragondolására. A példák 

kiválasztása szakértői mintavétellel történt, a teljesség igénye nélkül választottuk ki őket. A kiválasztás 

szempontjait elsődlegesen az adja, hogy a felvetett kérdéseinkre adnak-e valamiféle választ, jelentenek-e olyan 

innovációt, amelyet érdemes lehet követni, átvenni. Másrészt olyan példákat kerestünk, amelyek kevésbé 

függenek a helyi kulturális sajátosságoktól, hordoznak valamiféle olyan egyetemességet, amely alkalmassá teszi 

őket arra, hogy bármely városban megvalósíthatóak legyenek.  

Az első példánk messzire visz minket, egészen Brazíliáig, Brazíliavárosig. Dél-Amerika élen jár a városok 

közösségi tereinek szakkutatásokon alapuló újragondolásában. Ebben a tanulmányban nem feladatunk az okok 

részletes fejtegetése, de nyilvánvaló, hogy a szlömösödés, sőt a gettósodás halmozottan jelentkező problémái 

felgyorsítják a döntéshozói akaratot a városi terek rehabilitációját, újragondolását illetően.  

Brazíliavárosban jelenleg is zajlik az a projekt, ami közel tíz éve azzal a céllal indult, hogy a városlakók újra a 

magukévá tegyék a lakóhelyükön található köztereket. A projekt lényege, hogy szabadon szerveződő közösségek, 

kulturális egyesületek, társadalmi csoportok szervezésében a meglévő közösségi terek átalakulhassanak, új 

funkciót kapjanak, újraéledjenek. Megítélésünk szerint a projekt leginkább a fejlesztett interaktív térkép miatt 

tekinthető jó, nemzetközi figyelemre érdemes gyakorlatnak.  

A projekt egy interaktív várostérkép, amelynek fejlesztésébe, tartalommal való feltöltésébe a városlakók 

bekapcsolódhatnak. A város egyes területen szerveződő kulturális, környezetvédelmi, sport, szórakoztató 

programokban láthatják, hogy ki, mikor és hol kezdeményez ilyen akciókat. A térkép kellő részletességgel 
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mutatja a város egyes kerületeit, lehetőséget ad a passzív részvételre, de arra is, hogy csatlakozzunk egy-egy 

szerveződéshez, illetve magunk is indítsunk ilyet.  

A térkép megmutatja, hogy melyek a leggyakrabban használt közösségi terek, facilitálja a közösségszerveződést. 

Színkódok különítik el az egyes aktorokat (közösségi, kulturális, várostervezési és aktivista csoportokra), de a 

kezdeményezések típusára is rászűrhetünk. A térkép ezzel lehetőséget teremt partnerségek, együttműködések 

kialakítására és így – közvetett és közvetlen módon – egy-egy városi közösség újraformálására. A térkép nagy 

előnye az is, hogy láthatóvá teszi a korábban elszigetelt, marginális rendezvényeket és csoportokat.  

Külön ki kell emelni a térkép hasznosságát a politikai és várostervezési döntések előkészítésében és 

meghozatalában. A térkép megmutatja az egyenlőtlenségeket a közterekhez való hozzáférés, elérhetőség és 

minőség tekintetében, láthatóvá teszi az aktívabb és kevésbé aktív közösségeket. A különböző szűrők, mint 

például a népsűrűség, a jövedelem lehetővé teszik, hogy a döntéshozók vagy a döntéselőkészítésben 

közreműködő kutatók megtalálják az adatok közötti összefüggéseket. Ez a térkép tulajdonképpen egy egyébként 

is működő rendszer erősítésére született. Az elszórt kezdeményezéseket koordinálja és szinergiába állítja. Az 

általában a Facebookon szerveződő események így egyszerre láthatók, a városban lakók gyorsabban, könnyebben 

találnak rá a potenciális közösségeikre. A könnyen hozzáférhető információ generálólag hathat további közösségi 

programok szervezésére, újak létrehozására. Mindez a helyi közösségek energiáit pozitív tartalmú irányokba 

csatornázhatja.  

1.Brazíliaváros Public space interaktív térképe.48 

 
 

A következő példánkban egy, a világ számos nagyvárosában jelen lévő, a közterek „visszafoglalására” tett 

kísérletet mutatunk be. 2005-ben San Franciscóban aktivisták egy csoportja egész napra parkolójegyet váltott 

egy parkolóba. Az eredetileg autóknak kialakított köztérre a csoport kihelyezett egy zöld fűszőnyeget, egy 

cserépbe állított fát és egy padot.  

2010-től számos ilyen „parklet” született San Franciscóban, Iowában, Londonban, Puebla de Zaragozában és 

még sorolhatnánk a városokat. Vannak köztük egy napra születő installációk, és vannak permanens 

„építmények”. A parkletek közös jellemzője, hogy mindig a járdához csatlakoznak, annak természetes 

kiterjesztéseként vannak jelen, és általában nem foglalnak el egy normál parkolóhelynél többet. Városlakók 

készítik, városlakóknak. Ezek a pihenés szigetei. Úgy lehet itt megállni, hogy nem kell kiszakadni az utca 

vérkeringéséből. Minden parklet úgy készül, hogy vészhelyzet esetén gyorsan elbontható legyen. 2012-től 

számos tanulmány született a parkletekről, 2013-tól pedig még kézikönyv formájában is elérhetőek a parkletek 

kialakításának „szabályai” (ParkletManual). 

A parkletek puszta léte is rámutat arra, hogy a városról, a városi térről, a köztérről szóló diskurzusok hiányosak, 

vagy teljesen hiányoznak. Kié valójában a köztér? Az autótulajdonosoknak magától értetődőnek tűnik, hogy az 

autó birtoklásával együtt helyet is vásárolnak a városban. A fenntartó a térrel kapcsolatos kötelezettségei okán 

tartja sajátjának. A városlakók pedig „a köz” érvényesítését teszik meg a parkletek kialakításával. A parkletek 

megjelenése felfogható a köztérről való diskurzusnak, amely megoldásában – a szimbolikus megjelenésétől az 

agresszív, egyoldalú területfoglalásig – széles skálán helyezkedik el. A projektek sokasága azonban felhívja a 

figyelmet, hogy ez a diskurzus nem kerülhető meg.  

 
48https://eduardaaun.github.io/publicspace/ Letöltés: 2020.03.01. 

https://eduardaaun.github.io/publicspace/
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2. Parklet Vancooverben, GoogleMaps-en49 

 
Harmadik példánkkal „hazai vizekre evezünk”. A közösségi terek kialakításában nem ismeretlen a budapesti 

Hello Wood Stúdió neve. A cég – honlapja és a felhasználói élmények alapján – egyedi, helyspecifikus és 

közösségteremtő fainstallációk tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. 2010-ben művészeti táborként indult, 

de mára építészeket, formatervezőket, asztalosokat összefogó, nemzetközi alkotóközösség vált belőlük. Az 

elsőben a cég egy magyarországi telekommunikációs céggel összefogva pályázat útján választott ki három 

magyar közösséget, akik számára a pályázati anyagban kért funkciójú és célú közösségi teret építettek. Az 

Együtt-Tér projekt a “lelátó nélküli sportcsapatokat, játszótér nélküli lakóközösségeket, stég nélküli strandolókat 

és próbaterem nélküli zenekarokat” célozta meg, vagyis olyan, már létező közösségeket, amelyeknek nincs 

megfelelő terük, amit használhatnak. 

A csoport másik bemutatni kívánt projektje a nyáron kihasználatlan Városháza park „benépesítését” tűzte ki 

célul. A tér alkalmanként helyet ad vásároknak, kisebb rendezvényeknek, de közösségi térként nem tud 

funkcionálni. A Hello Wood először – kísérleti jelleggel – 2017-ben tervezett ide pop-up parkot majd 2019-ban 

megismételte azt. A hullámvonal mottójú közösségi terek kialakítása a helyi önkormányzat támogatásával és 

szakmai együttműködésével valósult meg. A civil és az állami szektor együttműködésének eredményét 

városfejlesztési kuriózumnak nevezete a helyi önkormányzat.  

3. Pop Up Park, közösségi tér Budapest belvárosában50 

 
 

A negyedik példa recens és miskolci. Egy országos turné egyik állomásaként állították ki Máté Bence 

természetfotóit. Az ingyenesen látogatható kiállítás elsősorban az installációk elrendezésének köszönhetően 

 
49 https://www.google.com/maps Letöltés: 2020.03.01. 
50 https://www.google.com/maps Letöltés: 2020.03.01. 

https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps


MULTIDISZCIPLINÁRIS TANULMÁNYKÖTET A KÁRPÁT-MEDENCE ÉS MAGYARSÁGÁNAK EGYES 

 TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI JELENSÉGEIRŐL ÉS KIHÍVÁSAIRÓL 

55 

 

tudott igazi közösségi térként funkcionálni. Látványos, ámulatba ejtő képek, a megvilágított, nagy körben 

elhelyezett fotók egyfajta tábortűzként tartották bent a látogatókat. A „körbejárhatóság”, a kihelyezésnek 

köszönhetően beszélgetésre, megállásra, rácsodálkozásra alkalmas tér a kiállítás néhány hete alatt igazi közösségi 

térré vált, esténként egész kis tömegeket vonzott. 

4. Máté Bence kiállításáról Miskolc egyik fő terén készült panorámafotó részlete.51 

 

Összegzés 

A városi tér használatának feltételei vannak. A fizikai feltételek, mint belakhatóság, biztonság, megközelíthetőség 

mögött gazdasági, kulturális erők munkálnak. A jó térért folytatott harc egyidős az emberiséggel. A város 

komplexitása éppen abban áll, hogy a jó térért való küzdelemben a város minden elemének kooperálnia kell 

egymással. Hiába szép és gazdag a főtér, ha annak nincs funkciója, vagy hiába lehet jó egy funkció, ha nincs 

gazdasági erő mögötte, és hiába van együtt a pénz és funkció, ha nincs, aki igénybe vegye. 

Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy az említett példákkal kihez szólunk. A használókhoz, (mint fogyasztókhoz), a 

tulajdonosokhoz vagy a terek kialakítóihoz? A kérdés azonban nem elsősorban ez, hanem az, hogy adott időben, 

adott társadalomban ki és hogyan alakíthatja a teret? 

Példáinkban az alulról jövő, „grassroot” kezdeményezésektől jutottunk el a „fentről” irányított közösségteremtő 

terek bemutatásáig. A várostervezés és a városvezetés fontos feladata, hogy a közösségi terek tervezésénél és 

újratervezésénél alkalmazkodjanak a városi közösségek igényeihez, ami – meggyőződésünk szerint – csak az ő 

megkérdezésükkel, a helyi szokások, hagyományok, összekapcsolódások és törésvonalak ismeretében 

lehetséges. Az alkalmazott antropológia ebben tud elméleti és módszertani segítséget nyújtani. A kulturális 

antropológia, azon belül a városantropológia különösen nagy igényt támaszt a módszertani eszköztár tágítására. 

A módszerek között elsődleges a megfigyelési technikák alkalmazása, amely különösen fontos a fent említett 

gyorsan változó terekben való vizsgálatoknál. A nagyszámú lekérdezések és statisztikai adatok a vizsgálat 

tárgyának változékonysága okán nehezen alkalmazhatók. A nézőszám mellett számos olyan puha tényezőt is 

figyelembe kell venni, amelyet a városantropológia a klasszikus terepmunkamódszerek közé sorol. A terek 

megjelenése, szimbolikája, ezek értelmezése, valamint a terek megélése igényelné azt, hogy ezeket a jelenségeket 

a kulturális antropológia szisztematikusan a vizsgálat tárgyává tegye. Az antropológiának feladata az, hogy a 

mikro- és makroszintű társadalmi jelenségeket összekapcsolja és az összetett városi rendszereket holisztikusan 

vizsgálja, akkor is, ha szétszóródó kutatások képzik ennek az összevetésnek az alapját (PRATO-PARDO, 2013). 

A leírt példák elsősorban az igények tekintetében mutatnak közös jellemzőket. Az első ilyen a változékonyság, 

a gyors változtathatóság igénye. A példáinkban szereplő terek átmenetiek. Elfoglalnak egy autó számára kijelölt 

parkolót, vagy a járdából, utcából kanyarítanak le egy szakaszt, egy szezonra nyújtanak pihenési lehetőséget, 

vagy bemutatnak, összegeznek valami illékonyat, engedik a rögtönzést. Ez az igény részben új, hiszen a 

hagyományos várostervezés általában valami maradandó, valami állandó létrehozására törekszik. A parkletek, 

az ideiglenes, vagy mozgó kiállítások eleve rövid időre, egy rövid, átmeneti időszakaszra tervezettek. Az ilyen 

kezdeményezések közös jellemzője, hogy nem kell viaskodniuk a már meglévő fizikai tér adta elvárásokkal, nem 

kell megfelelni a befogadó közeg szimbólumrendszerének, szokásainak. Az egyetlen elvárás, hogy átmenetileg 

 
51 Forrás: Máté Bence weboldala. Elérés: https://matebencekiallitas.hu/360/2019miskolc/ Letöltés: 2020. 01. 01. 

https://matebencekiallitas.hu/360/2019miskolc/


MULTIDISZCIPLINÁRIS TANULMÁNYKÖTET A KÁRPÁT-MEDENCE ÉS MAGYARSÁGÁNAK EGYES 

 TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI JELENSÉGEIRŐL ÉS KIHÍVÁSAIRÓL 

56 

 

elviselhetőek legyenek. Így nagyobb lehetőség kínálkozik a játékra, a kísérletezésre, és ezzel együtt nagyobb a 

következmények nélküli hibázás, bukás lehetősége is.  A közösségi terek használatára hozott példáink kulcsa 

ebben a változékonyságban, átmenetiségben, kísérletezési kedvben rejlik.  

A városok tervezési stratégiájának természetesen van hosszútávú idődimenziója. De vajon annál értékesebb egy 

épület vagy installáció minél tovább marad fenn? Nem vitatjuk, hogy a társadalomnak szüksége van állandó 

fizikai környezetre, stabil vonatkoztatási pontokra, de biztosan szüksége van kísérletező kedvre is, amely 

igazítható az adott közhangulathoz. Történetileg nézve ez az igény sem idegen a települések fejlődésétől. A falu 

vagy város közepén található tér általában üres. Ide érkezi a vándorcirkusz, a vándorfényképész, vagy ide tudnak 

kis helyi vásárokat szervezni. Gondoljunk a „piac” szavunkra, amelynek eredeti jelentése tér, térség, valaminek 

a közepe, központja. A gyakorlatban ez a templomok, településközpontok körül létesült tereket, kiszélesedő 

utcarészeket jelölte, ahol a vásárokat tartották (DOMOKOS, é.n., 653–654.o.). Ezek a terek a modern 

nagyvárosainkból eltűntek. A várost alkotó közösségnek azonban megmaradt az igénye arra, hogy létezzen a 

közösség számára igénybe vehető tér, és azt ideiglenes, alkalmi programokkal, funkciókkal tölthessék meg.  

Az ideiglenes használat egy másik fontos igényre is rámutat: a szimbolikus tulajdonlás (birtoklás) igényére. Kié 

a köztér? Az egyértelmű, hogy a várost, a város gazdálkodásával, hasznosításával foglalkozó szervezet felügyeli, 

tisztítja, szépíti, vagy keríti el. De ha a város a benne élőké, akkor az egyes terek nem magántulajdonban álló 

részei vajon szabadon, korlátozások nélkül használhatóak? A választ sok helyen kereshetjük: a birtoklás 

kultúraközi összehasonlító vizsgálataitól (ld. pl. HOFSTEDE, 1980), a szimbolikus interakcionizmuson át 

(DITTMAR, 1992), a szimbolikus énkiterjesztés pszichológiai elméleteiig. (ld. pl. WICKLUND és GOLLWITZER 

1985) A javak (terek) használati jogának kérdése messze túlmutat a magántulajdon, köztulajdon és haszonélvezet 

jogi fogalmán, sokkal inkább társadalompszichológiai, antropológiai kérdés. A fenti példák a közterek átmeneti 

funkcióinak megváltoztatására tett kísérletek, a városi terek újraértelmezésének formái. 

Az újraértelmezés egy másik igény kielégítésének vágyából is fakad. A várost, a városi teret használók életmódja 

dinamikusan változik, ezért az állandónak megálmodott fizikai terek mellett inverz módon igény jelentkezik az 

üres helyekre is, amelyet a városlakók tölthetnek meg tartalommal, változó igényeinek megfelelő, változékony 

formában. A közösségi terek emellett teremtik, formálják a kollektív emlékezetet is. Erősíthetik a közösségeket, 

a családok számára nyitottabb keretrendszerű, átjárhatóbb térbeélést tesznek lehetővé, ami kedvez a városi 

közösségek formálódásának. 

A „public space” fogalom fontos eleme, hogy közös, és mindenki számára ingyenesen, vagy bármilyen ellenérték 

nélkül elérhető legyen. Nem elég, hogy nyilvános, mint egy stadion, pláza, vagy egy vásárcsarnok, mert e 

terekben a térszervezést, a használatot meghatározó társadalmi konstrukciókat a magántulajdon felügyeli. Ebből 

eredően a nyilvános térről és a demokráciáról való diskurzusoknak vannak közös felvetései. Mi a dolga ezzel a 

városnak? Mi a dolga a várostervezőnek? Mi a dolga a városlakónak? Vannak-e egyéb szereplők? Az igények 

mennyire lokálisak? Az igények csoportosíthatók-e? Városaink közterei mennyiben segítik a családalapítást, a 

családok életének könnyítését, tartalmasabbá tételét, mennyire reflektálnak igényeikre? 

Véleményünk szerint a public space akcióknak, az átmenetileg felállított, megalkotott térhasználatnak van 

létjogosultsága a modern városokban. Ez történetiségében is igazolhatóan a város része kell, hogy legyen. Éppen 

ezért érdemes ezekről a változó igényekről beszélni, megkérdezni a város használóit, és igényeiket becsatornázni 

a tervezési feladatokba. A társadalomtudományoknak pedig feladata, hogy a berögzült vizsgálati kereteket ezen 

diskurzus irányába is kinyissa.  
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FARKAS TIBOR 

ERDÉLYI FALVAK FEJLESZTÉSÉNEK KÖZÖSSÉGI HÁTTERE A 

FALUKUTATÓ TÁBOROKBAN VÉGZETT KUTATÁSOK ALAPJÁN 

Bevezetés 

Jelen dolgozatban összefoglalom azokat a tapasztalatokat, amelyeket az erdélyi falvakban szervezett nyári 

falukutató táborokban szereztem. A falukutató táborok szervezése a Szent István Egyetemen (illetve annak jogelőd 

intézményében, a GATE-n) az 1990-es években kezdődött. A táborok egyrészt lehetőséget biztosítanak a hallgatók 

és oktatók számára, hogy közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a helyi társadalmak és gazdaságok kutatásában, 

másrészt a felkeresett falvak a kutatások által szisztematikus és tudományos igényű elemzést kapnak saját 

helyzetükről és társadalmi problémáikról. Az egyhetes táborok fontos jellemzője, hogy a hallgatók, oktatók vagy 

akár különböző érdeklődésű középiskolások a tábor ideje alatt szorosan együttműködnek a faluban élőkkel. A 

kutatás eredményeit mindig külön kötetben foglaljuk össze, amit a helyiek is elolvashatnak.  

A falukutató táborokban végzett munkát számos kutatási kérdés feltevése előzi meg. Ilyen kérdések például: Mi a 

fontosabb a falvak fejlesztésében: a helyi társadalom jelenlegi helyzete, vagy az örökölt társadalmi-gazdasági 

feltételek? (Avagy az utóbbi milyen mértékben határozza meg a helyi társadalom jelenlegi működését?) Milyen 

szerepet játszik a helyi együttműködés a falvak sikerében? Mi a civil szervezetek, vállalkozók, önkormányzatok és 

a "helyi hősök" szerepe és kapcsolata a fejlesztésben? (Feltételezhető, hogy a helyi vállalkozók, intézményvezetők 

és a „helyi hősök” szokásai és társadalmi felelőssége nagyban befolyásolja a falu sikerét.) Az erős közösségi 

részvétel és a társadalmi tőke kompenzálhatja-e az örökölt hátrányokat és hozzájárulhat-e a fejlődéshez? Hogyan 

befolyásolják a helyi konfliktusok a fejlesztési lehetőségeket? A kutatásunk közben elfogadjuk Dimitrie Gusti 

paralelisztikus törvényét is, amely szerint a társadalom életében nincs egyetlen jelenség, nincs az életnek egyetlen 

megnyilvánulása sem, amely izolált, független és magától értetődő lenne (GUSTI, 1976). 

A falvakat elsősorban a fejlesztési lehetőségek szempontjából vizsgáljuk. Jelen tanulmány legfontosabb kutatási 

kérdése az, hogy a vizsgált falvakban a helyi társadalom mennyire alkalmas a vidékfejlesztésbe vagy a helyi 

fejlesztésbe való bevonásra, és milyen társadalmi problémák akadályozzák a fejlődést. A helyi társadalom 

tanulmányozása során erősen támaszkodunk a társadalmi tőke, az anómia, az életminőség kutatásának korábbi 

előzményeire is.  

Szakirodalmi áttekintés és az elemzés keretei 

A falukutatás megközelítése és módszerei sokat változtak az évtizedek során. Az 1930-as évek falukutatói 

szociográfiai szempontból tárták fel a falvak problémáit. A második világháború után a falvak kutatásának 

hagyománya újjáéledt, különösen a néprajzosok körében. Az 1980-as évek végén jelentősen megváltozott a 

kutatás megközelítése és módszere is. Különböző szerzők (pl. Ludescher, 2009) szerint ebben az időszakban a 

szociografikus módszer már elvesztette jelentőségét. A 90-es évektől a falukutató táborok módszertana, 

vizsgálati köre táboronként különböző volt. Voltak olyanok, ahol a hálózatkutatást, a gazdaságföldrajzi 

kutatásokat, és olyanok is, ahol a vidékfejlesztési megközelítéseket helyezték a középpontba. Az általunk végzett 

falukutatások egyrészt a települések különböző gazdasági és fejlesztési lehetőségeit, másrészt a helyi közösség 

állapotát vizsgálják. 
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1. ábra: A helyi fejlődésre ható tényezők 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A helyi gazdaság fejlődésére sokféle tényező hat (lásd 1. ábra). Részletes elemzésük meghaladja e dolgozat 

kereteit, ezért itt most leginkább a társadalmi tényezők szerepével foglalkozunk. A települések vizsgálatához egy 

olyan elemzési keretet is használunk, amelyik azokat az erőforrások jellege, valamint a társadalmi tőke erőssége 

alapján csoportosítja (lásd 2. ábra.). Ebben az elemzési keretben bármelyik település elhelyezhető, és egy nagyon 

gyors visszajelzés adható a település társadalmi és fejlesztési helyzetéről. 

 

2. ábra: A vidékfejlesztés jellege az erőforrások származása és a társadalmi tőke erőssége szerint 

 

Forrás: Kulcsár, 2017; Kassai, 2011 alapján saját szerkesztés 

Az exogén és endogén erőforrások kérdését számos szakirodalmi forrás tárgyalta már (pl. SZAKÁL, 1996; RAY, 

1999; PLOEG, 2004). A társadalmi tőke használata a vidékfejlesztésben viszonylag újnak tekinthető. A 

szakirodalom széles köre (például ORBÁN és SZÁNTÓ, 2005; HANZEL és KASSAI, 2014; KULCSÁR, 2017) azt 

sugallja, hogy a társadalmi tőke alapvető szerepet játszik a vidék fenntartható fejlődésében. A gyenge társadalmi 

tőke, az ellentmondásos értékek és a bizalom hiánya akadályozzák a gazdasági vagy társadalmi fejlesztési 

tevékenységeket. 

A társadalmi tőke fogalmát a nemzetközi irodalomban először a 20. század elején használta Lyda Judson Hanifan 

(TÖMPE, 2007), de csak az 1990-es években vált széles körben ismertté. Azóta a társadalmi tőkét többen is 

meghatározták (FUKUYAMA, 2001), de nem létezik egy általánosan elfogadott definíció. Bourdieu (1986), 

Coleman (1988), Putnam (1993) és Fukuyama (2002) fogalma alapján a társadalmi tőke általában a kapcsolatok, 

a bizalom, a civil társadalmi tevékenység és a társadalmi viselkedést szabályozó normák keveréke. 

A falukutató táborokban nem vizsgáltuk a társadalmi tőke összes összetevőjét, csupán a legfontosabbra 

koncentráltunk, a bizalomra. A bizalom vizsgálata során elsősorban az általános és a stratégiai bizalomra 

fókuszáltunk. Az általános bizalmon az idegenekkel szembeni, a stratégiai bizalmon a családtagokkal szembeni 

bizalmat értettük. Az intézményekkel kapcsolatos bizalomra csak áttételesen következtettünk. A társadalmi tőke 

közel sem fedi le egy helyi társadalom összes endogén erőforrását. Az endogén erőforrások közé számítjuk még 

a helyi identitást, a kulturális örökséget, a helyi tudást, a helyben fellelhető természeti erőforrásokat, azaz szinte 

mindent, amit a helyi gazdaságfejlesztésben fel lehet használni. (Lásd erről részletesebben CZENE-RICZ, 2010.)  

Kovách (2012) szerint régiónkban a civil szervezetek és a helyi társadalmak erőtlenek. A vidékfejlesztés 

lehetőséget biztosíthatna az alulról jövő kezdeményezések megerősítésére, de ebben a különböző lobbik – 

elsősorban az agrárlobbi – ellenérdekelt. Szeretném kiemelni Bíró véleményét is, aki hangsúlyozza a helyi 

identitás fontosságát, valamint a helyi közösségek helyzetét és szerepét. Megállapítja, hogy ezek fejlesztése 

nemcsak a régió társadalmi folyamatai iránt érdeklődő kutatók számára fontos. Egy erőforrás-hiányos régióban 

a külső támogatás, a külső stimulálás és a fejlesztési folyamatok támogatása nyilvánvalóan fontos a helyi fejlődés 

szempontjából. Ugyanolyan fontos, mint az endogén kapacitások beépítése. Annak érdekében, hogy fokozatosan 
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elinduljon a perifériás helyzetben lévő település fejlesztése és megszervezése, ezeknek a helyi szintű közösségi 

tartalékoknak a létezése vagy hiánya döntő jelentőségű lehet (BÍRÓ, 2002). 

A fejlődés és fejlesztés állapotának közösségi szintű megismeréséhez még egy további elemzési keretet is 

használunk (lásd 3. ábra). Ennek segítségével a fejlesztések társadalmi háttere részletesebben elemezhető. Az 

elemzési keret szigorúan a helyi fejlesztések szempontrendszerét tartalmazza. A szakirodalom és a korábbi 

kutatásaink alapján alakítottuk ki az elemzési keretet. Ebben az elemzési keretben is látható, hogy itt sem csak a 

társadalmi tőke állapota mérvadó, hanem sok más szempont is befolyásolja a fejlesztések sikerességét. Fontos 

lehet a külső erőforrások megléte, a helyi szereplők együttműködése, a helyi közösség bevonása, a tervezés 

minősége vagy a projektek fenntarthatósága is. 

3. ábra: A helyi fejlesztések vizsgálatának közösségi szempontú elemzési kerete 

1. A fejlesztési tevékenység főszereplői  

2. Külső segítség és erőforrás igénybevétele  

3. Fejlesztési terv, közösségi tervezés  

4. Társadalmi részvétel/bevonás (participáció) 

5. A partnerség helyzete (helyi, kistérségi)  

6. Fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi, környezeti) 

7. Társadalmi tőke (helyi társadalom) állapota  

 

Forrás: Saját szerkesztés  

A falukutató táborokban alkalmazott módszerek és adatok 

A falukutató táborokban előre meghatározott témákkal kapcsolatban végeztünk kutatásokat. Ezek a témák 

táborról táborra kismértékben változtak, de egyes témák állandóak maradtak. A kutatás során alapvetően a 

következő módszereket használtuk: kérdőíves felmérések, a helyszínen és országos adatbázisokban elérhető 

adatok feldolgozása és elemzése, interjúk, a résztvevők megfigyelése és fotózás. 

Kutatásunk során az adatbázisok közül elsősorban a Román Országos Statisztikai Intézet (INS) adatbázisaira 

támaszkodtunk. A helyi adatbázisok önkormányzati nyilvántartásokból és egyházi nyilvántartásokból állnak.  

Az egyes falvakban végzett kutatás során az alapsokaság a településen lévő összes háztartás volt. A mintavétel 

szisztematikus véletlenszerű volt. A háztartás elérhető tagja szolgáltatott információt a háztartásról és a háztartás 

tagjairól. A reprezentativitást a megfelelő mintaméret biztosítja, ami azt jelenti, hogy a falu méretétől függően 

minden háztartást, minden második háztartást, vagy minden harmadik háztartást kérdeztünk meg. A kitöltött 

kérdőívek száma a falvak nagyságától függően 200 és 300 darab között volt. Az egyváltozós elemzések mellett 

korrelációs számításokat is végeztünk. 

A kérdőív az általános és demográfiai jellegű kérdésekkel kezdődött. Fontos csoportot alkottak a gazdálkodással 

kapcsolatos kérdések. A további témák az életminőség, a társadalmi tőke, az anómia, a helyi identitás köré 

csoportosultak. A kérdőív végén a fejlesztési problémákról, lehetőségekről kérdeztük a háztartásfőket. 

A kvantitatív kutatás mellett a kvalitatív adatok gyűjtése is ugyanolyan fontos volt. A kérdőíves felmérés feltárta, 

kik a falu tekintélyes, véleményformáló személyiségei. Az interjúk során elsősorban őket kerestük fel. A 

résztvevő megfigyelés a mindennapi élet, a munka, a fogyasztási szokások és az ünnepekben való részvétel 

elemzését jelentette. Több családnál a fényképalbumokat is átnéztük, és a közösségi élet elemzése szempontjából 

fontosabb képekhez kapcsolódóan interjúkat készítettünk. Az interjúk száma településenként különbözött, 

általában 20-25 felvételt rögzítettünk.  

Az elemzések során azért kellet ilyen komplex társadalomtudományi módszert választani, mert a helyi 

fejlesztések közösségi szempontú elemzési keretéhez választottunk külső összehasonlításra alkalmas számszerű 

indikátorokat, de látnunk kellett a belső viszonyokat, kulturális, társadalmi, stb. erőforrásokat (meglétüket és 

használatuk különféle módjait) is. 

Kutatási eredmények 

Székelyvécke 
Székelyvécke, a Kis-Küküllő menti dombok közé zárt település, Maros megyében található. A Szovátára vezető 

útról Gyulakutánál kell letérni, majd Bordóson és Székelyszálláson keresztül érkezünk meg a véckei völgybe. 

Ha az 500-600 méteres dombok között továbbhaladunk, Magyarzsákodra jutunk, onnan pedig már Segesvár is 
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megközelíthető, de inkább csak terepjáróval. A (volt) szász települések (Cikmántor, Szásznádas, Segesvár) szinte 

körbeveszik Véckét (FARKAS és DÁVID, 2010). 

Székelyvécke falu népessége kevesebb, mint négyszáz fő, de hatvan évvel ezelőtt még kétszer ennyien laktak itt. 

A lélekszám csökkenése számos társadalmi problémát okozott, ami a mindennapokat is igen erőteljesen 

befolyásolta: lényegében alig maradt a faluban munkaképes, munkabíró vagy munkát vállalni szándékozó felnőtt.  

A falu lakóinak a jövőjét egy falumegújítási program biztosítja. Ez a program Fekete Pál polgármester nevéhez 

főződik. Vezetésével a hagyományos parasztházak felújítása 2005-ben kezdődött el. A felújított házakat 

elsősorban magyarországi befektetők, vállalkozók vásárolták és vásárolják meg. Azóta számos más és jelentős 

falufejlesztési program is megvalósult a faluban. Ezek azért hasznosak a helyi közösség számára, mert erősítik a 

helyi identitásukat és megváltoztathatják a hagyományos értékekkel, régi házakkal kapcsolatos kedvezőtlen 

előítéleteiket. Az egyéni boldogulás attól is függ, hogy hajlandó-e valaki munkával is részt venni a falumegújítási 

akciókban.  

A fejlesztés Székelyvéckén nem csak külső erőforrásokra támaszkodik, és a szaktudás, az információ sem csak 

kívülről jön. A tervezés és az abban való közösségi részvétel nem volt jellemző, ugyanakkor a partnerség szűk 

körű volt. A társadalmi tőke átlagosnak tekinthető. A helyiek vállalkozási kedvének hiánya és az infrastruktúra 

kiépítetlensége akadályozta a turisztikai fejlesztések elindulását. Az egyéni kezdeményezések nem voltak 

jellemzőek, és hiányzott a kistérségi együttműködés is, amik pedig a falusi turizmus esetében meghatározók 

lehetnek. 

 

Mezőmadaras 
A Marosvásárhely közelében található, hozzávetőleg 1300 fős község népesedési helyzetét a történelem és a 

politika rendkívüli módon, többnyire hátrányosan befolyásolta. A jelenlegi népességre egyaránt jellemző az 

elöregedés és a fiatalodás. Az idősebb korcsoportok aránya a megyei vidéki átlag felett van, de hasonlóképpen a 

születési ráták és a legfiatalabb korcsoportok aránya is magasabb (FARKAS, 2010).  

Mezőmadarason a változások 2001-ben kezdődtek, az egyik, faluból elszármazott család tagjainak a segítségével. 

Az egyik legfontosabb célkitűzés, az önálló önkormányzat visszaállítása, kétéves huzavona után, 2004-ben 

valósult meg. A falubelieket is sikerült bevonni az infrastruktúra helyreállításába, így a falu közlekedési 

lehetőségei sokat javultak. Számos más gazdaság- és közösségfejlesztési akció is elindult, de csak mérsékelt 

sikereket értek el. A vállalkozások elindítása is nehézségekbe ütközött; többnyire nem volt meg a vállalkozó 

szellem az emberekben.  

A fejlesztési tevékenység főszereplője egy helyi civil szervezet vezetője volt. Külső segítség és szaktudás 

bevitelével jelentős fejlesztések indultak el a községben. A tervezés külső szakértők segítségével történt, a helyi 

közösség mérsékelt bevonásával. A társadalmi részvétel és a partnerség helyzete gyenge volt a faluban.   

Mezőmadarason a fejlesztések következményeként a társadalmi aktivitás növekedett, de az önkormányzat ebben 

az aktivitásban nem vett részt, sőt ellenérdekelt volt, mivel konkurenciát jelentett számára. A civil szervezet nem 

együttműködő partnere, hanem versenytársa lett az önkormányzatnak, ezáltal együttműködés a civil szervezet és 

az önkormányzat között nem alakult ki. A fejlesztési lehetőségeket és a közösség életét a pártpolitika is erősen 

befolyásolta. Összességében úgy is fogalmazhatnánk, hogy a közösség transzformációs képessége nem 

növekedett: a kívülről érkező erőforrásokat kis hatékonysággal tudta hasznosítani, a társadalmi tőke alacsony 

maradt.  

 

Zsobok 
A nagyjából 300 lakossal rendelkező falu periférián lévő település. Szilágy megyében, Bánffyhunyadtól északra 

található, és adminisztráció szempontjából Váralmás községhez tartozik. A 20. század második felében a falu 

lakossága elsősorban az elvándorlás következtében csökkent. (Az elvándorlás hátterében a városi munkahelyekre 

történő vándorlás és a kényszerű urbanizáció állt.) Jelenleg a vándorlási folyamatok súlya csökkent, ám az 

alacsony születési arány és a növekvő halálozási arány további népességvesztést okoz (FARKAS és KASSAI, 2014). 

A falu sikeres fejlődéséhez több tényezőre volt szükség. Egyrészt voltak olyan helyi hősök, akik elindították a 

fejlesztéseket. Kezdetben ezek a helyi hősök egy lelkészházaspár voltak, később egy civil szervezet is 

bekapcsolódott. A legfontosabb fejlesztést a Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola-központ létrehozása 

jelentette, mert ezzel a fiatalok elvándorlását meg tudták akadályozni, és az iskola köré széles foglalkoztatottságot 

is sikerült létrehozni (kertészet, állattenyésztés, malom stb.). A fejlesztést a jól működő és széles külső 

kapcsolatrendszer segítette. A tervezés többnyire a közösség bevonása nélkül, a végrehajtás viszont a közösség 

erőteljes részvételével történt. A partnerség helyzete jónak mondható, a fenntarthatóság megvalósulni látszott. 

Kutatásunk rámutatott arra, hogy a közösség társadalmi tőkéje nagyon magas. Zsobokon az idegenek iránti 

általános bizalom sokkal erősebb, mint a 2005. évi nemzetközi összehasonlító értékvizsgálatban résztvevő 

magyar településeken. A helyzet még jobb volt a stratégiai bizalom (a családtagokba és a barátokba vetett 

bizalom) esetén. A lakosság túlnyomó többsége bízik a rokonokban és a barátokban. Zsobok esetében az erős 

társadalmi tőke a fejlesztések alapja volt, sőt a fejlesztések révén tovább erősödött. 
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Körösfő 
A megközelítőleg 1000 fős Körösfő falu, Körösfő község központi települése, az E60-as út mentén, 

Bánffyhunyad közelében fekszik. A népesség csökkenése az 1950-es években kezdődött, azóta visszafogottan 

folytatódik. Az utóbbi évtizedekben a természetes fogyás a jellemző folyamat, enyhe vándorlási többlettel 

(FARKAS és KOLTA, 2018).  

Körösfőn a fejlesztés főszereplője a polgármester és a vele együttműködő képviselők és vállalkozók voltak. 

Viszonylag kevés külső erőforrást és szaktudást sikerült bevinni a faluba. Tervezési tevékenységgel nem 

találkoztunk, a közösség bevonása elmaradt. A partnerség gyenge a községen belül és kívül is.  

Körösfő magas életminősége és helyi társadalmának gyenge működése között ellentmondás feszül. Ugyan 

vannak jelentős infrastrukturális és szolgáltatási hiányosságok a faluban (víztisztító berendezések hiánya, 

csatornázatlan utcák, kevés szabadidős program), de az egyes háztartások felszereltsége jónak mondható.  

Körösfő fejlődésének története nem szokványos, de nem is egyedi eset. A néprajzi szakirodalom több olyan esetet 

is leír, amikor gazdálkodással foglalkozó falvak közül kisipari vagy kézműves tevékenység révén kiemelkednek 

egyesek. Ez a századfordulón történt megélhetési stratégiaváltás belső és külső erőforrásokra is támaszkodott, 

amelyek szerencsésen erősítették egymás hatását. A kézművesipar átalakította a helyi társadalmat, de az alapvető 

értékek, a család, a vallás, az iskola, a nemzeti identitás szerepe nem változott. 

Meggyőződésünk, hogy a fejlesztések legnagyobb akadályát nem az infrastruktúra hiányosságai, hanem az 

emberi erőforrások gyengesége és a helyi társadalom állapota jelentik. A falu nem tudja megtartani a fiatal, 

iskolázott vagy szakképzett réteget, miközben a közösség megosztott és az innovációktól is idegenkedik. Nagyon 

valószínű viszont, hogy a kézműves kultúrát és a helyi kalotaszegi népművészetben rejlő adottságokat a 

fejlesztési stratégiák nem hagyhatják figyelmen kívül, annak alapjain kell a helyiek bevonásával, részvételével 

egy váltásorientált stratégiát kidolgozni. 

 

Konklúzió és javaslatok 
Annak vizsgálata, hogy a társadalmi tőke a vizsgált települések fejlődésében milyen szerepet játszik, további 

kérdéseket vet fel. Egyelőre nem tudjuk megválaszolni azt a kérdést, hogy az erős társadalmi tőke okoz-e 

fejlődést, avagy fordítva, ez a fejlődés következménye. A helyi társadalmi tőke szerepének további feltárásakor 

figyelni kell arra, hogy kinek vannak erőforrásai, hatalma és előjogai egy adott településen, és hogy ezek hogyan 

ágyazódnak be a helyi társadalom szövetébe. 

A kutatótáborokban végzett vizsgálatok eredményei sokrétűek, de néhány általános következtetés is levonható. 

Ezek összekapcsolhatók a társadalmi tőke felhasználásával, a civil társadalommal és a fejlesztésben részt vevők 

jellemzőivel. Az alábbi táblázat összefoglalja a kutatások fő eredményeit. A falvak különböznek a fejlesztés, a 

tervezés, a külső segítség igénybevétele, a partnerség helyzete, a társadalmi részvétel és a fenntarthatóság 

szempontjából. A bemutatott elemzési keret segítségével meg tudjuk ítélni a fejlesztések közösségi hátterét, 

támogatottságát, életképességét (lásd 4. ábra). 

4. ábra: A fejlesztések közösségi hátterének a jellemzői 

 

Forrás: Saját vizsgálat és szerkesztés  

Az elemzési keret alapján Zsobokon a társadalmi tőke erőssége, a helyi közösség és vezetőség együttműködése 

nagyon kedvező feltételeket alakított ki a fejlesztésekhez; elősegítette a fejlesztések megvalósítását és a külső 

erőforrások integrálását. Egyrészt voltak olyan helyi hősök, akik elindították a fejlesztéseket, másrészt külső 

támogatók és források is segítették a folyamatot. Harmadszor, a helyi közösség olyan erőforrásokkal rendelkezett, 

amelyekre a fejlesztéseknél támaszkodhatott. A fejlesztések megvalósítása Mezőmadarason ütközött a 

legnagyobb akadályba, a közösség gyengébb háttere, a társadalmi tőke alacsonyabb volta miatt. Ezeket az 

információkat még könnyebben kiolvashatjuk a másik elemzési keret segítségével (lásd 5. ábra). 
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5. ábra: A vidékfejlesztés jellege az erőforrások származása és a társadalmi tőke erőssége szerint a vizsgált 

településeken 

 

Forrás: Kulcsár, 2007 alapján saját szerkesztés 

A település fejlesztésén gondolkodva gyakran az infrastruktúra hiányosságaira, a szolgáltatások alacsony 

szintjére vagy a rossz demográfiai körülményekre gondolunk. Kevesen gondolják, hogy meg kell vizsgálnia a 

helyi társadalom bizalmát, együttműködését és kapcsolatait is. Véleményünk szerint ez azért fontos, mert ha a 

helyi társadalom kohéziója gyenge, akkor potenciális vagy valódi konfliktusok alakulnak ki.  

Véleményem szerint összefüggés van a helyi társadalom állapota és az örökölt társadalmi-gazdasági feltételek 

között, de erős helyi társadalom és társadalmi tőke nélkül a közösség nem tudja felhasználni erőforrásait. Amint 

azt bemutattam, a falvak fejlesztésében a civil szervezetek, a vállalkozók, az önkormányzatok (helyi 

önkormányzatok) és a helyi hősök szerepe és kapcsolata rendkívül fontos. A helyi vállalkozók, intézményvezetők 

és helyi hősök társadalmi felelőssége és tevékenysége nagyban befolyásolhatja a falu sikerét. Miközben az erős 

közösségi részvétel és a társadalmi tőke kompenzálhatja az örökölt hátrányokat és hozzájárulhat a fejlődéshez, a 

helyi konfliktusok, feszültségek, pártérdekek alááshatják a legjobb fejlesztési lehetőségeket is.  

Megállapíthatjuk, hogy erőforrás-hiányos térségekben nem elég a külső erőforrásokat igénybe venni, 

támaszkodni kell a belső erőforrásokra is, amelyek közé a társadalmi tőke is beletartozik. A társadalmi tőke, 

valamint a helyi gazdaság és társadalom fejlődése egymástól nem elválasztható folyamatok. Ha a közösség képes 

párbeszédet folytatni belül és kívül, akkor a szükséges külső erőforrások megszerzése csak kisebb problémát fog 

jelenteni. 
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GULYÁS KLÁRA 

ROMA SZEGREGÁTUMOK SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA – 

MAKÓ HONVÉD VÁROSRÉSZ PÉLDÁJA 

1. Bevezetés 

Tanulmányom Makó Honvéd városrészének példáján keresztül mutatja be, hogy az alkalmazott antropológiai 

szemlélet milyen módon tud szerepet vállalni52 egy túlnyomó részt romák által lakott szegénynegyed/ szegregátum 

komplex megújítási projektjében.  

A városrészen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való 

kezelése, illetve a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében készített megvalósíthatósági 

tanulmányból (GULYÁS és KOTICS, 2015) a városfejlesztési koncepció bemutatása az elsődleges célom. Ehhez 

azonban szükséges röviden utalni arra, hogy az antropológiai kutatási eredményekből milyen módon került 

kidolgozásra egy, a közvélekedés és a szakértők által is romának tekintett szegregátum fejlesztési terve.53 Makó 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben célul tűzte ki a hagyományos építésű, vegyes 

lakosságösszetételű, leszakadó városrész további szegregációs folyamatának megállítását és a terület társadalmi 

státuszának emelését. Ennek az elhatározásnak a részeként készült el egy terepkutatásra alapozódó 

megvalósíthatósági tanulmány, amely széleskörű helyzetelemzésre és feladatmeghatározásra épült. A kialakított 

koncepció a Honvéd városrész rehabilitációját nem pusztán műszaki szemlélet alapján kívánja megvalósítani, 

abban nem szorulnak háttérbe a társadalmi, környezeti érdekek és szempontok, hanem a fejlesztést a helyi 

közösségek bevonásával (FÖLDI, 2009), a különböző szereplők szoros együttműködésével képzeli el.  

2. Az akcióterület 

A Honvéd városrész Makó egyetlen szegregátumának tekinthető.54 A városrész 1861-ben egy elhibázott 

koncepció részeként jött létre (Tóth, 2002, 193. o.) Az akkori városvezetés anyagi megfontolásokból nem vette 

figyelembe a mérnökök ellenkezését az egykori legelőként használt terület beépítésére. Egy vizenyős, szikes-

agyagos területen alakították ki az új városrészt (VARGA, 1992, 141. o.). A területen található telkeket alacsony 

szociális státuszú népességnek osztották ki (VARGA, 1992, 142. o.), amely már kezdetektől munkások által lakott 

terület volt (ERDEI, 1982, 30. o.). Mára a helyi és környező települések szegényeinek gyülekező helyévé vált, 

ahol súlyos társadalmi problémák halmozódtak fel (KOTICS, 2016b, 898. o.).  

3. A kutatás módszere és fontosabb megállapításai 

3.1 A kutatás módszertana, a mintavétel 

A kutatás során kérdőíves felmérést és félig strukturált interjúkat készítettünk. A városrész 204 háztartásban 

végeztük helyzet-, szükséglet-, és igényfelmérést. 112 nem roma és 92 roma55 háztartás került a mintába. A 92 

roma háztartásban 332 személyre vonatkozóan nyertünk adatokat. A nem roma népesség lekérdezett 112 

háztartásában 298 személy lakik. Összesen 624 főre vonatkozóan álltak rendelkezésre információk. Ez a 

városrész lakosságának majd egyharmada.  A kutatás a lakosság életkörülményeire, szociális körülményeinek 

felmérésére, a településrész társadalmi jellemzőinek feltérképezésre, az emberek gazdasági aktivitásának, 

foglalkoztatottságának megállapítására, a területen élők iskolázottságára, a helyi közösségformálás állapotára és 

a benne rejlő lehetőségekre irányult. 

 
52 A kiterjedt szakirodalomból csak a fontosabbakat említem: Haraszti, 2005., Biczó, 2014., Biczó, 2015., Lajos, 2014., Lajos, 2016. Az 
antropológiai tudás szerepéről a városrehabilitációs fejlesztési projektekben lásd: Barz és Göncző, 2010., Kotics, 2016a., Kotics, 2016.b., 

Kotics, 2013., Letenyei, 2007., Letenyei, 2008.  
53  A kutatásra Makó Város Önkormányzatának megbízásából 2015 májusában került sor. A feladat egy megvalósíthatósági tanulmány 

készítése volt Makó Honvéd városrészének szociális városrehabilitációjához. A kutatást a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális 

Antropológiai Intézetének hallgatóival együtt végeztük.  
54 Makó Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája.  Terra Stúdió Kft., 2008. április 13. 75. o. 
55 A roma háztartások beazonosítása önbevalláson alapult. Minden háztartást személyesen kerestünk fel, és csak azokat a személyeket 

tekintettük romának, akik megerősítették a roma etnikai közösséghez való tartozásukat. 
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3.2 Etnikai összetétel 

A makóiak körében teljesen elterjedt felfogás szerint Honvéd városrészben túlnyomó többségben romák élnek. 

A makóiak romákkal szembeni előítéletes gondolkodásmódja egybekapcsolódik azzal, hogy minden szegényt a 

romákkal azonosítanak. Emiatt a városrészt főként romák által lakottnak tartják, fizikai és mentális síkon is 

eltávolítják magukat az ott élőktől. A kutatási eredmények teljesen cáfolják ezt a vélekedést. A felmérés szerint 

a városrészben élő roma lakosság 652 fő, a városrész teljes lakosságának száma pedig 2303 fő. Vagyis az itt élő 

romák a városrész népességének még egyharmadát sem teszik ki (GULYÁS és KOTICS, 2015, 4. o.). A jelenség a 

szegénység etnicizálódásával hozható összefüggésbe (MESSING és MOLNÁR, 2011). 

3.3 Iskolai végzettség 

A városrészben az aktív korú lakosság körében a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 

megközelítette a 70 százalékot. A nem roma lakosságnál a legfeljebb 8 osztályt végzettek aránya igen magas.  

A minta 73 százalékának nincs 8 általánosnál magasabb iskolai végzettsége, majd’ egyhatoduk a 8 általánost sem 

fejezte be. Csak egynegyedük végzett középiskolát, az egyetemet és főiskolát végzettek aránya 2 százalék csupán. 

A roma lakosság esetében még rosszabbak az iskolai végzettségre vonatkozó mutatók. Kétharmaduk csak a 8 

általánost végezte el. 14 százalékuk még azt sem fejezte be. Egyötödük végzett középiskolát. Körükben nincsen 

egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkező (GULYÁS és KOTICS, 2015, 16. o.). 

3.4 Gazdasági helyzet 

Az igen kedvezőtlen képzettségi viszonyokkal összevetve az akcióterület foglalkoztatottsági jellemzői szintén 

kedvezőtlen képet mutatnak és minden tekintetben elmaradnak a Makó város egészére jellemző átlagoktól.56  

A 2011-es népszámlálás adatai alapján a 15–64 éves népesség körében mindössze 45,4% volt a foglalkoztatottak 

aránya, amely közel hat százalékponttal maradt el a makói középértéktől. A rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya ugyan valamivel közelebb áll a városi átlaghoz, azonban így is meghaladja az aktív korú 

népesség felét, és ez alapján nem meglepő, hogy a háztartások 45%-ában nem volt egyetlen foglalkoztatott sem 

(GULYÁS és KOTICS, 2015, 18. o.).  

A Honvéd városrészben élők többségének egy főre eső jövedelme nem éri el a jövedelmi szegénységi küszöb 

értékét. Mind a roma, mind a nem roma népesség esetében van egy nagyon szűk réteg, akiknél az egy főre eső 

jövedelem eléri a százezer forintot. Ők a népesség egy hatodát sem teszik ki. Ugyanakkor az adatokból 

egyértelműen kiviláglik, hogy igen nagy a Honvéd városrészben a mélyszegénységben élő aránya. Ez a roma 

lakosság esetében az összes háztartás fele. Az ő egy főre eső jövedelmük 40 ezer forint alatt van. De van egy 

több mint 20 százalékot kitevő csoport, ahol az egy főre eső jövedelem 20 ezer forint alatt van. Az ő esetükben 

mindennaposak a nélkülözések. A nem roma népesség esetében is igen magas a mélyszegénységben élők aránya, 

eléri a háztartások negyven százalékát. A KSH hivatalos adatai alapján háztartásokra vetített létminimum adatok 

megdöbbentő képet mutatnak. A roma lakosság nyolcvan százaléka él a létminimum alatt. De a Honvéd 

városrészben élő nem roma lakosság esetében is majd kétharmados a létminimum alatt élők aránya. Ezek az 

adatsorok egyértelműen bizonyítják, hogy a szegénysorban élés nem pusztán az itt élő roma lakosságot sújtja. 

3.5 Lakásviszonyok, lakhatási körülmények 

A lakhatási viszonyok a városrész neuralgikus pontja. A vizenyős legelőn kialakított városrész legfőbb 

problémája kezdetek óta a belvíz. Nincs kiépítve a városrészben a szennyvízcsatorna-rendszer, és az esővíz 

elvezetése sem teljeskörűen megoldott. A vályogból épült házak a vizesedés miatt nagy számban összedőlnek.  

A házak állapotára vonatkozó kérdéssorra adott válaszok egyértelműen jelzik, hogy az itt élőket a lakás állapota 

sújtja a leginkább (GULYÁS és KOTICS, 2015, 22. o.). A romákat és nem romákat éppúgy sújtja a lakások rémisztő 

állapota, azonban miután a romák körében jóval több a forráshiánnyal küzdő háztartás, náluk jóval 

kedvezőtlenebb viszonyokat találtunk, amelynek súlyos egészségkárosító hatásai vannak. A lekérdezett 

háztartások 15 százalékában található asztmás beteg (GULYÁS és KOTICS, 2015, 29. o.).  A szemétkezelés a 

Honvéd városrészben nagy problémát okoz. A háztartások döntő része fizet a szemétszállításért, és azt a 

szolgáltató el is viszi. Főleg a szegényebb sorsú roma háztartások nem tudnak fizetni a szemétszállításért. Ezt az 

elhagyott, ledőlt házas portákra helyezik el, ami a helyiek szerint elsődleges oka a területen elszaporodó 

patkányoknak (GULYÁS és KOTICS, 2015, 28. o.). 

 
56 Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája. Készítette: ITS DA Konzorcium. 2015 május. 
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3.6 Helyi közösségi viszonyok 

A helyi közösségi viszonyok feltárásához egy bizalmi indexet készítettünk (GULYÁS és KOTICS, 2015, 36. o.). 

Ennek során 1-től 5-ig terjedő skálán kellett megadni, hogy az adott csoportban mennyire bíznak meg. 

Honvédban élők elsődlegesen a családjukhoz és rokonságukhoz kötődnek, a városrészhez kötődő identitásuk 

nagyon gyenge. Ennek elsődleges oka a városrész stigmatizált jellege, a makóiak körében való leértékelése 

(KOTICS, 2016b, 926. o.). Ezzel hozható összefüggésbe, hogy a helyiek jelentős arányban szeretnének elköltözni 

a városrészből. A romák hetven százaléka a nem romák 55 százaléka költözne el, ha arra lenne lehetősége.  

Az elköltözés okaként elsődlegesen a jobb lakókörnyezet jelenik meg. Feltűnő módon a jobb komfortfokozatú 

és nagyobb lakás iránti igény kevésbé motiválja elköltözésre a helyieket. Az elköltözés okaira következtethetünk 

a Honvéd városrész problémáit megadó válaszokból is. Meglepő módon nem az infrastrukturális hiányosságokat 

(közművesítés hiánya, utak állapota) vagy a közérzetet döntően befolyásoló közbiztonságot említették a 

legtöbbször, hanem az eltakarítatlan romos épületeket és a tiltott szemétlerakás problémáját. A válaszokból 

kitűnik, hogy a helyiek érzékelik városrészük fejletlenségét és elmaradottságát. Így igényt tartanának 

játszóterekre és parkokra, sportolási és kulturálódási lehetőségekre és ehhez kapcsolódó infrastruktúrára.  

A városrész problémáinak felsorolásánál nagyobb arányban említik a fiatalok képzésének hiányát, mint a 

közösségi ház és a terület fásításának hiányát.  

Fejlesztési programok iránti igény 

A fejlesztésekhez kapcsolódó programok iránti igényt egy általunk összeállított lista alapján mértük fel. Egy 

főleg szegények lakta városrészben nem meglepő módon az ingyenes egészségügyi szűrések támogatottsága volt 

a legmagasabb. Igen magas elfogadottsága lenne a drogprevencióval és a fiatalok képzésével, a tehetséges 

tanulók ösztöndíjrendszerével összefüggő programoknak is. A megkérdezettek több mint fele támogatja a Tanoda 

programot, de fontosnak tartják a szakmát nyújtó képzéseket, a közösségi házban kialakított információs szobát, 

a szabadidős gyermekközpontú programokat, a háztáji gazdálkodást elősegítő klubszerű foglalkozásokat is. 

Ugyancsak támogatják a helyiek az egyéb klubszerű tevékenységeket (asszonyklub, horgászklub). A Honvéd 

lakossága a felmérés szerint aktív támogatója és résztvevője lenne a városrész terültén létrehozandó közösségi 

ház által szervezett programoknak. 

4. A kutatás alapján a városrészben azonosított fontosabb általános problémák:  

– az itt élők alacsony képzettségi szintje, a legális munkaerőpiacról való tartós kizáródása, az elszegényedés, a 

rossz egészségi állapot, a megélhetési bizonytalanság;  

– a hálózatos kommunális infrastruktúra kiépítetlensége, az utak rossz állapota, a leromlott állapotú lakóépületek 

jelenléte; 

– a közintézményi ellátás és a közösségformálás alapinfrastruktúrájának teljesen hiánya; 

– a gyerekeknél és fiataloknál a hátrányok gyakran fokozódó újratermelődése;  

– az elszigeteltség, a háztartások problémamegoldó és háztartás-gazdálkodási stratégiáinak hiánya; 

– a bizalomhiány a szereplők között, elsősorban a célcsoportba tartozók és az intézmények vonatkozásában, de 

az egyes intézmények között is.  

 

A kutatási eredményekből egyértelműen kirajzolódik, hogy a tartós bizonytalanság következtében az „összekötő” 

és „átívelő” kapcsolattípusok szinte tejesen leépültek, vagy már ki sem alakulnak a többségi társadalom irányába. 

A kapcsolati hálók az elszegényedés következtében bezáródtak, ezzel párhuzamosan a Honvéd városrészben élők 

beszorultak a lokális elszigeteltségükbe. A városrészében a térbeli, szociális és etnikai hátrányoknak olyan erős 

kapcsolódása alakult ki, amely csak a probléma komplex kezelése révén adhat lehetőséget a feltételrendszer olyan 

megváltoztatására, amely a városrész integrálódását és a többi városrészhez való felzárkózását eredményezi. 

5. A Honvéd városrész fejlesztésének céljai 

A kutatási eredmények alapján a szociális városrehabilitáció céljaként a közösségi, városi és gazdasági funkciók 

megerősítését határoztuk meg. Vagyis a fejlesztések eredményeként az akcióterületen a legfontosabb cél a 

városrész infrastrukturális állapotának kiépítése mellett egy olyan közösségi tér kialakítása (közösségi ház építése 

révén), amely megfelelő alapot teremt a lakókörnyezetéért és saját életkörülményeinek javításáért tenni akaró 

társadalom céljainak eléréséhez. Tehát nem kizárólag a város infrastrukturális fejlesztésében gondolkodtuk. Nagy 

hangsúlyt fektettünk a fejlesztési terv kidolgozásánál a beruházásokat kiegészítő „soft” tevékenységek 

megfogalmazására, amelyek a lakosság, a civil szféra számára segítséget nyújthatnak a közösségformálásban, a 

helyi identitás erősítésében, és a környezettudatos gondolkodás helyi szintű erősítésében egyaránt, emellett pedig 

hozzájárulnak a városfejlesztés eredményeinek elfogadottságához, közép- és hosszútávon történő társadalmi-

környezeti fenntartásához.  
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A szociális városrehabilitáció célja, hogy többféle eszközt integráltan alkalmazó komplex beavatkozásokkal 

segítse az azokon területeken élők helyzetét, ahol egyszerre többféle – szociális és az épített környezethez 

kapcsolódó – probléma koncentráltan van jelen és erősíti egymást. A szociális városrehabilitációs beavatkozások 

arra irányulnak tehát, hogy a legrosszabb helyzetű területek és lakóik helyzetén javítsanak. A rehabilitáció célja 

az, hogy a helyi hátrányos helyzetű lakosság életminősége és esélyei javuljanak, vagyis a program gazdája az 

adott városrészben valósítson meg felzárkóztató programokat mind az épített környezet, mind a társadalmi 

helyzet tekintetében. Ez csak a források koncentrációja mellett, többféle eszköz integrált alkalmazásával 

valósulhat meg, ami a források és az eszközök jó – területi és társadalmi értelemben vett – célzását igényli. 

A megvalósíthatósági tanulmányban egy 6-8 éves időszakra vonatkozó komplex beavatkozási terv lehetséges 

elemeit vettük sorba Makó Honvéd városrészében. A problémák komplexitása szükségessé tette, hogy nem csak 

önkormányzati feladatkörbe tartozó, illetve nem kizárólag önkormányzati intézmények által ellátott feladatokhoz 

kapcsolódó beavatkozásokat is megjelenítsünk. 

Az akcióterület fejlesztésének általános célja: a lakosság életfeltételeinek javítása a helyi közösség erősítése és 

képzettségi szintjének növelése, valamint a közszolgáltatások fejlesztése által.  A beavatkozások alapvetően azt 

célozzák, hogy a Honvéd városrész szegregáltsági foka, azaz az alacsony státuszú lakosok magas koncentrációja 

csökkenjen, lehetőség szerint közelítsen a városi átlaghoz. A fő feladat a leszakadó városrész integrálása a 

városba, a létező szolgáltatások, infrastruktúra, munkahelyek juttatása a rászorulóknak. A beavatkozás 

segítségével a városrészben növekedhet a foglalkoztatás szintje és csökkenhetnek a társadalmi feszültségek. 

Beavatkozás nélkül előbb-utóbb mindenki számára tapasztalható problémák keletkezhetnek.57 

6. Az akcióterületen javasolt beavatkozások 

Makó Honvéd városrész szociális városrehabilitációjának tervezett fejlesztését 2 fő- és 6 alkategóriában 

határoztuk meg.58 A két fő kategória (1.) az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztések, vagyis a városrész 

épített környezetének fizikai megújítása, és (2.) az infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek.  

A „soft” elemek alkategóriái: 

– a közösségek erősítése, közösségfejlesztés, bizalom erősítése; 

– közszolgáltatási rendszerek integrált, összehangolt működése; 

– a helyi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatás bővítése érdekében;  

– a bűnmegelőzés, drogprevenció, közbiztonság javítása; 

– és a tolerancia, elfogadás erősítése, diszkrimináció csökkentése. 

 

Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztések kategóriában a városrész épített környezetének fizikai 

megújításánál: 

– a szennyvízcsatorna-rendszer teljes kiépítését, a csapadékvíz-elvezetés kialakítását, a teljes úthálózat 

pormentesítése, a járdák kiépítése és felújítását; 

– egy közösségi ház létesítését; 

– egy sportudvart és egy játszóteret; 

– egy közteret és egy parkot jelöltünk meg feladatként.  

A közösségi ház építését az indokolta, hogy az akcióterületen nem biztosított a közösségi programok 

szervezéséhez megfelelő színtér. Ennek pótlására tehát egy közösségi házat kell felépíteni a városrészben. E tér 

fog szolgálni a szabadidős programok, közösségépítés, közösségi szociális munka, kiállítási helyszínek, a felnőtt 

lakosság számára történő ismeretterjesztő előadások stb. terepéül. Kialakításának segítenie kell a helyi 

kisközösségek létrejöttét, az egyéni és közösségi felelősség erősítését. Mivel a közösségi ház egyúttal a 

megvalósuló „soft” tevékenységek nagy részének helyszínéül is szolgál, így a közösségi akciók 

megvalósításához, a helyi identitástudat erősítéséhez is hozzájárulhat.  

A sportudvar és a játszótér kialakítását az indokolja, hogy ezek egyaránt hozzájárulnak a településközponti jelleg 

erősítéséhez és a településkép javításához, ugyanakkor a zöldfelület fejlesztése révén egészségesebb 

lakókörnyezetet teremtenek, sőt találkozóhelyek lévén közösségformáló szerepük is van. Az igényfelmérés 

eredményei is egyértelműen alátámasztják mind a sportudvar, mind pedig a játszótér iránti helyi igény meglétét.  

Azért tartjuk kiemelten fontosnak különösen a tizenévesek számára készülő rekreációs és sportterületet, mert 

ebben az életkorban meghatározó, hogy a játszótérről kinövő fiatalok megtalálják a szabadidő értelmes 

eltöltésének lehetőségét.  

A „soft” elemek közül a közösségek erősítését, a közösségfejlesztést, a bizalom erősítését rendkívül fontosnak 

tartottuk, hiszen a lakosság bizalma és együttműködése nélkül nem valósítható meg sikeres városrehabilitáció. 

 
57 A projekt megvalósulását részletesen bemutatja és elemzi Kotics József jelen kötetben megjelenő tanulmánya (Kotics, 2020). 
58 A koncepció kialakítása során figyelembe vettük az alábbi útmutatót: BARDÓCZY Sándor- GICZEY Péter, szerk. Kézikönyv a részvételi 

városmegújításról. Budapest: Közösségfejlesztők Egyesülete, 2010) 
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Ez csak akkor lehetséges, ha kialakult és tartósan fennmarad a közösségek és a program irányítói közötti 

együttműködés.  Ennél a „soft” elemnél az alábbi javasolt tevékenységeket neveztük meg: 

(1.1) a szülő–gyermek központú programokat pl. baba–mama klubot;  

(1.2) kisgyermekeknek szóló programokat pl. játszóházat, napközis tábort;  

(1.3.) az iskoláskorúaknak szóló programokat pl. pályaválasztási tanácsadást, motivációs foglalkozást, 

pszichológiai tanácsadást;  

(1.4.) a felnőtteknek szóló programokat pl. kertbarát klub működtetését, tanácsadó szoba kialakítását;  

(1.5.) a háziasszonyoknak, várandós anyáknak (nőknek) szóló programokat pl. háziasszonyklub és várandósok 

klub működtetését;  

(1.6.) a férfiaknak szóló programokat pl. fociklubot, barkács kört; 

(1.7.) az időskorúaknak szóló programokat pl. idősek klubját. 

 

A második soft elem, a közszolgáltatási rendszerek integrált, összehangolt működésének kialakítása. Elsődleges 

célja a szociális és gyermekvédelmi intézkedések hatékonyságának növelése. A városrészben tömegesen élnek 

mélyszegénységben, az átlagosnál jóval nagyobb körükben a munkanélküliség. Az egészségügyi helyzetük, 

lakáskörülményeik hihetetlenül rosszak, az oktatásban lemaradásuk a többségi társadalomtól egyre nagyobb. 

Ennek ellenére az érintett területeken élő családok a köz- és szolgáltató intézmények által nyújtott 

szolgáltatásokból általában kimaradnak. Emiatt a városrészben indokolt a család és gyermekvédelmi 

jelzőrendszer kiterjesztése, kapacitásának növelése és területen élő, helyi aktorok beintegrálása mentorként a 

családsegítésbe. 

A következő soft elem a helyi gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás bővítése, amelynek célja a lakosság munkaerő-

piaci elhelyezkedési esélyeinek növelése kulcskompetenciák fejlesztése által. A kutatás egyértelműen 

alátámasztja a városrészben meglévő alacsony gazdasági aktivitást, a munkanélküliség magas szintjét, az 

alacsony iskolázottságot, illetve a szegénység és kirekesztettség magas szintjét.  Szükség van egy támogató 

álláskereső klub kialakítására, amely tanácsokkal, helyes álláskeresési technikákkal ismerteti meg az 

álláskeresőket és elősegíti az ügyfelek kapcsolati hálójának bővülését. A tevékenységek szorosan kapcsolódnak 

a szociális városrehabilitáció keretében megvalósuló infrastrukturális beruházásokhoz, hozzájárulnak az 

akcióterület komplex hosszú távú fejlesztéshez. 

A városrészben fontos soft elem a bűnmegelőzés, drogprevenció, közbiztonság javítása, amelyet az indokolt, 

hogy a városrészben a közbiztonság igen rossz, különösen súlyos probléma a droghasználat gyakorisága és 

terjedése a fiatal korosztályban. Konkrét javaslatként jelent meg a térfigyelő kamerák kihelyezése mellett a 

közösségi rendőrök/polgárőrök, utcai szociális munkások bevonása.  A közösségi rendőröknek/polgárőröknek a 

polgárőri feladatok ellátásán túl legfontosabb feladata a prevenció. A rendvédelmi, szankcionáló attitűdök helyett 

a rendet és a biztonságot elősegítő struktúrák kiépítésre, fenntartására kell törekedniük. A cél, hogy a 

polgárőrökkel kapcsolatos sztereotípiákat a közösségben feloldja, és partnert lássanak a közösségi polgárőrökben 

a hatékony problémamegoldásban. A munkájuk egy részvételalapú, csapatközpontú közösség kialakítására 

fókuszál. 

A javasolt utolsó soft elem a tolerancia, az elfogadás erősítése, a diszkrimináció csökkentése, amelynek célja a 

sztereotípiák feloldása, egymás megismerésének elősegítése, pozitív irányú szemléletmódbeli változás 

elősegítése. A szegényekkel – és különösen a romákkal – szemben fellelhető előítéletek, sztereotípiák, 

diszkrimináció csökkentése közös aktivitások és programok révén. Itt konkrét tevékenységként jelöltük meg egy 

ösztöndíjrendszer kialakítását tehetséges gyermekek támogatására, egy helyi értéket teremtő közösség, csoport 

kialakításának támogatását, egy „Kik vagyunk mi?” állandó kiállítást megteremtését, és egyéb romák és nem 

romák közötti párbeszéd kialakítását segítő közösségi programokat. 
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KOTICS JÓZSEF 

SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS KULTURÁLIS 

ANTROPOLÓGIA – ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI REFLEXIÓK EGY 

FEJLESZTÉSI PROJEKT TAPASZTALATAIRÓL 

1. Bevezetés: Az alkalmazott antropológiai tudás 

A kortárs társadalomtudományi vizsgálatok gyakran hangoztatott felfogása, hogy a mai társadalmi-kulturális 

átalakulási folyamatok igénylik az interdiszciplináris, közvetlenül alkalmazható gyakorlati társadalomtudományi 

ismeretekkel rendelkező szakemberek szerepvállalását, akik a nyilvános társadalmi élet különböző színterein 

képesek kompetens, a döntéshozók véleményalkotását szakszerűen segítő állásfoglalásra, konfliktushelyzetek és 

társadalmi krízisek kreatív kezelésére. Azt már elsődlegesen antropológusok hangsúlyozzák, hogy a gyakorlati 

döntésekhez szükséges hiteles tudás egyik igen fontos alkotóeleme az immanens, direkt információ. A közvetlen 

társadalmi és kulturális tapasztalatszerzés tudományosan megalapozott és elismert, bevett gyakorlata a 

terepmunkára épülő antropológiai tudás.
59

 A nemzetközi tapasztalatok egyértelműen jelzik, hogy a kulturális 

antropológia elméletei, módszerei és kutatástechnikái segítségével a komplex társadalmak problémái nemcsak 

megismerhetők, hanem az ismeretek közvetlenül is visszafordíthatók a társadalmi problémák kezelése során 

(FERRARO, 1992). Az antropológiai megközelítés a kultúra belülről való leírására, a cselekvő ember saját 

nézőpontjának feltárására törekszik. Az érintettek szemszögéből való vizsgálódás a kultúra olyan jelentés-

összefüggéseit tárja fel, amelyek révén mélyebb, közelibb, hitelesebb képet kap a kívülálló. Korunk 

szociokulturális jelenségeinek vizsgálatában kiemelt szerepet kap ez a látásmód. Az antropológiai perspektíva 

társadalmunk változási folyamatairól holisztikus megközelítésmódja, komparatív szemlélete, kulturális 

relativizmusa és a résztvevő-megfigyelői pozíciója révén olyan tudást képes közvetíteni, amely hozzájárulhat a 

társadalmi cselekvést követelő kérdések eredményes kezeléséhez (BICZÓ, 2014). 

Az alkalmazott antropológia (a kulturális antropológia egyik alága) olyan, kutatáson alapuló, a gyakorlatban 

használható eredményeket szolgáltató tudomány, mely képes arra, hogy kutatási adatai, közvetlen beavatkozási 

javaslatai, illetve szakpolitikai ajánlásai által változásokat idézzen elő egy adott kulturális rendszerben, avagy 

megőrizze annak integritását (VAN WILLIGEN, 2002, 8. o.). 

 

Az alkalmazott antropológiának három fő terméke van: 

A. információ;  

B. szakpolitika;  

C. beavatkozás. 

 

A tanulmány gondolatmenetének megértéséhez röviden ki kell térnem arra, hogy a nemzetközi gyakorlatban az 

alkalmazott antropológia különböző társadalmi fejlesztési projektekhez 4 szinten tud kapcsolódni (VAN 

WILLIGEN, 2002, 10. o.). 

 

A. Helyzetfelmérés. Ennek során a lokális közösség szociokulturális, fejlesztésbe bevonható tőkéjének feltárása 

történik meg. A megszerzett adatok alapján megfogalmazódnak a projekt célzott közönségének igényei, 

preferenciái. 

B. Kockázatelemzés: a projekt megvalósíthatóságának komplex feltételeit és alternatíváit vizsgálja a helyiek 

nézőpontjából, utal a lehetséges konfliktusokra. 

C. Kommunikáció a felek között. Egy kommunikációs stratégia működtetése a projektben érintett szereplők 

közötti információáramlás elősegítése érdekében. 

D. Folyamat hatásvizsgálata – azt elemzi, hogyan változik a fejlesztés időszakában és következtében a társadalmi 

környezet. 

Számos nemzetközi példa bizonyítja, hogy a különböző fejlesztési programok, projektek csak abban az esetben 

lehetnek sikeresek, ha azokat megelőzi egy – a tervezett projektkörnyezetben végzett – hatástanulmány. 

 
59 A gyakorlati döntéseket segítő antropológiai tudást az alkalmazott antropológia állítja elő. Itt csak a legjelentősebb monografikus műveket 
idézem: van Willigen, 2002; Benett, 1996; Chambers, 1985; Ervin, 2000;  Foster, 1969; Lamphere, 2004; Mair, 1956; Sillitoe, 1998. Az 

alkalmazott antropológia kibontakozásával kapcsolatban magyarul lásd: Baba, Marietta, Hill, Carole C. (2012) 
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Általános tapasztalat, hogy a lokális közösség társadalomtörténeti összefüggéseinek ismerete nélkül 

eredményesen működtetett cselekvési terv nehezen megvalósítható.  

2. Fejlesztési politikák és antropológia 

A kortárs antropológiában egyre gyakrabban megfogalmazódik a korábbi fejlesztési politikák kritikája,
60

 amely 

arra hívja fel a figyelmet, hogy az adott politikai-történeti kontextusban a fejlesztés általában felülről jövő, 

etnocentrikus és technokrata hozzáállást tükrözött, ami az embereket és a kultúrákat absztrakcióként kezelte, ahol 

a fejlesztés a hatalmi érdekek képviseletét jelentette (MITEV és KÁNTOR, 2018, 207. o.; HARASZTI, 2005; GRILLO, 

1985; GRILLO és STIRRAT, 1997). Az újabb megközelítésre alapozott kutatások térbeli és társadalmi folyamatokat 

kritikai megközelítésben, történeti beágyazottságukban, hatalmi viszonyok által befolyásoltan írják le, míg a 

makrostrukturális (globális, európai, nemzeti) változásokat és a társadalmi cselekvők stratégiáit különböző 

földrajzi léptékű folyamatként, reflexíven és interdiszciplinárisan vizsgálják. 

Napjainkban már tendenciózusan használják a komplex szociokulturális problémák megoldása érdekében az 

olyan alkalmazott antropológiai, problémaorientált, interdiszciplináris kutatásokat, amelyek különböző részvételi 

és kollaboratív módszerekre épülnek (LAJOS, 2016). „A globális összefüggéseknek a felismerése ösztönzi azokat 

a tudományos kezdeményezéseket, amelyek a társadalmi felelősségvállalásra és az érintettek bevonására, a 

társadalmilag hasznos tudományos kutatásra, a fenntartható fejlődésre, a társadalomkritikára és az irányított 

társadalmi változásra (beavatkozásra, cselekvésre, akcióra) építenek.” (LAJOS, 2016, 23. o.) A részvétel, 

részvételiség kifejezések, meghonosodása révén egy újfajta gondolkodásmód jelent meg a nemzetközi fejlesztés 

területén alkalmazott szaknyelvben, és ez tulajdonképpen a fentről lefelé irányuló (topdown) fejlesztési tervezés 

végének kezdetét jelentette (LAJOS, 2016, 26.). A kulturális antropológiában a 2000-es évektől számos olyan 

könyv látott napvilágot, amelyben a tudományos módszer a kutató és a kutatottak közötti különböző típusú 

együttműködésre alapozott – ez utóbbit hol együttműködő, hol reciprok vagy részvételi megközelítésnek nevezve 

(LASSITER, 2008, 1. o., idézi: LAJOS, 2016, 26. o.).  

Az elmúlt 30-35 évben Észak-Amerikában és Európában is kialakult a városrehabilitációnak, városmegújításnak 

egy valódi, élő gyakorlata, s ezekben a folyamatokban már általánossá és kikerülhetetlenné vált a helyi 

közösségek bevonása, a különböző szereplők szoros együttműködése. A hazai városrehabilitációs fejlesztési 

gyakorlatban még ma is a műszaki szemlélet uralkodik, míg a társadalmi, környezeti érdekek és szempontok a 

fejlesztések előkészítése során rendszerint háttérbe szorulnak.
61

 Ezek a beavatkozások több szempontból is 

kritizálhatóak. Szakértők szerint a szociális városrehabilitációs projekteknek korlátozott a hatása mind a 

fővárosban, mind a vidéki városokban, mivel leginkább csak a fizikai beavatkozások hatása válik érzékelhetővé. 

Társadalom- és szociálpolitikai beavatkozások hiányában a rehabilitációs projektek önmagukban nem tudják 

visszafordítani azokat a strukturális és társadalmi folyamatokat, amelyek a lakhatási szegénységet és a szegények 

kiszorulását eredményezik. Az új szemléletű szociális városrehabilitáció a fizikai megújítás, a lakáskörülmények 

javítása mellett a társadalmi felzárkózást, illetve az integrációt tűzi ki célul, emiatt integrált, komplex programok 

megvalósítására törekszik, mert csak ezek által lehetséges a beavatkozást előidéző alapproblémák (iskolázottság, 

munkanélküliség, eladósodottság, közbiztonság, közösségi kohézió) kezelésére. Az integrált városrehabilitációs 

projektek sikeres megvalósításának az a legfőbb akadálya, hogy az európai uniós források mellől hiányoznak a 

más állami, kormányzati szintekről származó, ágazati kompenzációs források és programok. Az unió 

elvárásaiban és narratívájában megjelenik ugyan az integrált fejlesztés és a társadalmi kiszorítás 

megakadályozása, de ennek megvalósítása helyi szinten felszínes marad. A településfejlesztés közösségi 

bevonáson alapuló itthon is teret nyerő szemléletmódja (DOBÓ, 2013; FÖLDI, 2009) felértékeli az alkalmazott 

antropológiai tudás szerepét a városrehabilitációban. 

3. Antropológusok a hazai területfejlesztési (városrehabilitációs) projektekben 

Letenyei László 2007-ben írt tanulmánya azt a kérdést feszegeti, hogy a területfejlesztésben hogyan lenne 

használható az antropológiai tudás és arra is választ keres, hogy a fejlesztési projektek során miért alkalmaznak 

olyan ritkán antropológusokat. A felhasználhatóság vonatkozásában Letenyei legfontosabb azt tartja, hogy nem 

bizonyos antropológiai kutatás módszertani eljárások, hanem az antropológiai szemlélet az, ami hasznosítható 

ezekben a fejlesztési projektekben (LETENYEI, 2007, 34. o.). Letenyei érdemi észrevételeket tesz arra a társadalmi 

környezetre vonatkozóan is, amelyet még ma is egyértelműen a műszaki szemlélet dominanciája ural. Fontos 

 
60 A kritikai városkutatás nemzetközi szakirodalmának alapművet magyarul is olvashatóak az alábbi kötetben: Czirfusz, Márton, Jelinek, 

Csaba, Bodnár, Judit, Gyimesi, Zoltán (szerk.). (2013). Lásd még A. Gergely, A. (szerk.) 2004. 
61 A hazai városrehablitáció kiterjedt szakirodalmából csak néhány fontos alapművet említünk: Csizmady, A., 2011; Egedy, T. (szerk.), 2005; 
Egedy, T., 2009, 2010; Horváth, D., 2009; Kovács és Szirmai, 2006; Nagy-Csere, 2010; Tímár, 2019. A városrehabilitáció elméleti 

kérdéseihez lásd: Egedy, T. – Kovács Z., (2005). A hazai városrehabilitációs koncepciók korszakaihoz lásd: Jelinek, Cs., (2019).  
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megállapítása, hogy a fejlesztési tervek elkészítésére megbízást adó önkormányzatok szemében a műszaki 

szakemberek által készített rendezés és a szabályozás „kemény” feladatok, amelyek végrehajtása törvényileg előírt 

kötelezettség, eredményei számon kérhetők és jól láthatóak (LETENYEI, 2007, 36. o.). Ezzel szemben a 

társadalomtudósok által kidolgozott „soft” elemek halaszthatóak, az eredményei nehezen becsülhetők meg, még 

nehezebben kérhetők számon és rövid időtartamban egyáltalán nem láthatóak. 

4. Módszertani reflexiók Makó Honvédvárosrész szociális városrehabilitációjáról, a 

kutatásról, a megvalósíthatósági tanulmányról és annak utóéletéről  

Magyarországon ma alkalmazott antropológiai kutatás
62

 csak a törvényi, intézményi, hatalmi viszonyrendszer 

alapos ismeretében végezhető. Az alkalmazott antropológiai kutatás nem légüres térben, egy előre meghatározott 

elképzelés szerint zajlik, mert a tudáselőállítás kontextusa hatással van a tudás alkalmazhatóságára (GRILLO, 

1985; GRILLO és REW, 1997; MITEV és KÁNTOR, 2018, HARASZTI, 2005). Egy általunk megvalósított 

városrehabilitásciós projekt (GULYÁS és KOTICS, 2015; KOTICS 2016a, 2016b) módszertani reflexióinak 

számbavételével az a célom, hogy egy konkrét fejlesztési projekt vonatkozásában képet kaphassunk erről a 

bonyolult viszonyrendszerről és annak hatásáról a fejlesztési koncepció kialakítására és a fejlesztési terv 

megvalósítását illetően. 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 22. napján elfogadta a 121/2015. (IV.22.) MÖKT 

határozatot, amelynek alapjául szolgáló polgármesteri előterjesztés célokat fogalmazott meg a Honvéd városrész 

rehabilitációjával kapcsolatban, amellyel Makó Város Önkormányzatának célja a „leszakadással fenyegetett 

városrészen koncentráltan megnyilvánuló, társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való 

kezelése, a területen élők társadalmi integrációjának elősegítésének érdekében. A Honvéd városrész Makó városi 

szövetébe ágyazott, hagyományos építésű, vegyes lakosság összetételű, leszakadó városrész, ahol a cél a további 

szegregációs folyamatok megállítása, és lehetőség szerint a terület státuszának emelése.” Ezen komplex terv 

megvalósításának részeként készült el Makó Város Önkormányzatával kötött szerződéses megbízás 

eredményeként egy megvalósíthatósági tanulmány, amely széleskörű helyzetelemzésre és feladat- 

meghatározásra épült (GULYÁS és KOTICS, 2015). A kutatási eredményeket tartalmazó részből korábban 

tanulmányokat jelentettem meg (KOTICS 2016a, 2016b), a fejlesztési koncepciót és a beavatkozásokat tárgyaló 

fejezetet Gulyás Klára (2020) a tanulmánykötetben összegzi. Magáról a kutatásról és a kutatási eredményekről 

ebben a tanulmányban nem írok részletesen. 

A megbízási szerződés megkötése előtt meghallgatáson vettünk részt a polgármester és a képviselőtestületi 

tagokból álló bizottság előtt. Ekkor vált számunkra egyértelművé, hogy a térség országgyűlési képviselője csak 

abban az esetben áll a Honvéd városrész fejlesztési pályázatának támogatása mögé, ha előzetesen készül egy 

társadalomtudományi kutatásra alapozott helyzet-, szükséglet-, és igényfelmérés és annak ismeretében 

fogalmazódik meg a városrehabilitációs koncepció. A két évvel korábban készült Integrált Városfejlesztési 

Stratégia kihagyta a kutatási fázist.
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 Ennek következtében a közvélekedéssel megegyezően ők is túlnyomórészt 

romák által lakottnak tekintették a Honvéd városrészt és ebből következően kifejezetten csak romák számára 

javasolták egy közösségi tér kialakítását.
64

 A hibás kiindulópont több vonatkozásban szükségszerűen vonta maga 

után a beavatkozások helytelen megválasztását. Az anyag a közösségi házzal kapcsolatban így fogalmaz:  

„A közösségformálás lehetőségének legnagyobb hiányossága egy közösségi ház megvalósítása, amely kellő 

infrastrukturális hátteret jelentene az önszerveződésre képes roma közösség nagyobb összetartása érdekében.” 

Miután a Honvéd városrész lakóinak túlnyomó többsége nem roma, teljesen elhibázott a közösségépítés feladatát 

csak a romák vonatkozásában említeni. Éppen ellenkezőleg egy kialakítandó közösségi háznak a Honvéd 

városrésziek összetartozását kell segítenie, ezáltal is erősítve a lokális identitástudatot, csökkentve a romákkal 

szembeni előítéletességet.
65

 

Az elkészült anyag megvitatása egy kibővített szakemberekből és politikusokból álló grémium előtt, a térség 

országgyűlési képviselőjének kérésére és jelenlétében történt. A jelenlévők kissé értetlenkedve fogadták a kutatás 

azon megállapítását, hogy a Honvéd városrész nem tekinthető túlnyomórészt romák által lakottnak. Magával a 

felvázolt fejlesztési koncepcióval ugyanakkor elégedettek voltak. Csak egyikük jelezte, hogy ugyan egyetért a 

fejlesztésekkel, de azt javasolta, hogy egyedi megoldásokat is alkalmazni kell a roma etnikum felzárkóztatása 

esetében. Ahogy fogalmazott: nem biztos, hogy meg kell tanítani magas sarkú cipőben járni a romákat, ha ők azt 

 
62 A hazai alkalmazott antropológiai kutatások ma még nem képeznek markáns, önálló irányultságot. Jóllehet már megtalálhatók az azokat 

megalapozó elméleti koncepciók (Biczó, 2012a, 2014, 2015; Lajos, 2014b, 2016; Mitev-Kántor, 2018; Haraszti, 2004, 2005; Frida, 2005) és 

vannak már ténylegesen alkalmazott antropológia projektek alapján készült kutatások is (Barz és Gönző, 2010; Biczó, 2012b; Gulyás és 

Kotics, 2015; Kotics, 2013, 2016a, 2016b; Lajos, 2014a) azonban mind az elméleti keretek, mind a realizálódott kutatások nem játszanak 

meghatározó szerepet a kortárs magyar antropológiai diskurzusban.  
63 Makó Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája.  Terra Stúdió Kft. 2008. április 13. 
64 Makó Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája.  Terra Stúdió Kft. 2008. április 13. 95., 115., 130. 
65 Gulyás és Kotics, 2015. 
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nem akarják. A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök asszonya, aki maga is a résztvevők között volt 

és éppen magas sarkú cipőt viselt, jelezte, hogy ő már tud magas sarkú cipőben járni és a makói roma nőknek 

sincs ez egyáltalán ellenére. 

A terepmunka során sajátos és igen eltérő hozzáállással találkoztunk tevékenységünket (amelyről a helyi sajtó 

folyamatosan hírt adott) illetően a makóiak körében. 

 

Négy csoportról érdemes itt külön említést tenni: 

A. Városvezetés: bár kezdetben kételyeik voltak a kutatási eredmények érdemi hasznosíthatóságát illetően 

(különösen a Honvéd városrész önkormányzati képviselőjének, aki körzeti orvosként 50 éve praktizál a 

területen), ez a többszöri szakmai megbeszélés és az elkészült megvalósíthatósági tanulmány ismeretében 

megszűnt. Ami nem jelenti azt, hogy az önkormányzat egy az egyben az ott javasolt beavatkozásokat 

szerepeltette a beadott és megnyert pályázat során. Erre a későbbiekben még visszatérek. 

B. A roma nemzetiségi önkormányzat vezetője és a roma önkormányzati képviselőtestület tagjai. Ők kezdetektől 

aktívan támogatták a munkánkat. Az egész terepmunka időszakában végig velünk voltak a terepen. 

Közreműködtek az összes roma háztartás összeírásában, az interjúalanyok kiválasztásában segédkeztek, 

egyeztettük velük a kutatási tapasztalatainkat és szakmai elképzeléseinket. A kabinetiroda vezetője is nagy 

segítségünkre volt a munkánkban, statisztikai és szakmai anyagokkal mindvégig támogatta azt. Ő javasolta az 

Miskolci Antropológiai Intézetet a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. Azonban a kutatás első napján, 

amikor a városrészbe indultunk, nem tudta, hogy merre kell mennie az autójával. Szegedi lakos, aki soha nem 

volt még a Honvédban. A városrehabilitációs projektet ennek ellenére mindvégig támogatta. 

C. A nem Honvédban lakó makóiak, akikkel a terepmunka során kapcsolatba kerültünk. Ez egy igen szűk 

szegmens, azok a makóiak, akik a kollégiumban, ahol a hallgatókkal laktunk, láttak el portási és élelmezési 

feladatokat. Ők gyakorlatilag le akartak beszélni arról bennünket, hogy a lábunkat is betegyük a Honvéd 

városrészbe, a ránk várakozó veszélyek miatt. Hangsúlyozták, hogy azok a makóiak, akik a belvárosba 

igyekeznek, ha átmennének a Honvédon jóval rövidebb időbe telne, de ez a veszélyek miatt elképzelhetetlen, 

ezért inkább egy hatalmas kerülőt tesznek. Elképesztő bűnözésről, lopásokról, drogozásról beszéltek
66

 és minden 

szereplő fő narratíváját alkotta egy 15 évvel ezelőtt (szerelemféltésből) elkövetett brutális gyilkosság, ahol az 

elkövető egy Honvédban lakó, roma származású, kamaszkorú fiú volt, az áldozat pedig egy 16 éves, makói, nem 

roma diáklány. A kollégium portása minden este hosszasan ecsetelte nekem, hogy a Honvéd városrészre egy 

forintot sem szabad a városnak fordítania, mert minden beruházást pillanatok alatt tönkre tesznek. Korábban 

maga is honvédi lakos volt, és a cigányok elől menekült el onnan. Ami még ennél is megdöbbentőbb volt, hogy 

a kollégiumban lakó nem makói középiskolások egyike éjjel a hallgató fiúk szobájának ajtajára fogkrémmel a 

„lúzerek” feliratot írta. A kifejezetten ellenséges hozzáállást és lélektani hadviselést szerencsére jól viselték a 

hallgatók. Bár amikor egy hallgató lány több órája nem adott hírt magáról, és a Honvédban látták a helyiek 

utoljára, kisebb pánik alakult ki, hogy valóban nem voltunk-e felelőtlenek egy ilyen veszélyes közegbe beengedni 

őket. Aztán kiderült, hogy eltévedt és lemerült a telefonja. 

D. Honvédi roma és nem roma lakosok. Ők kifejezetten nyitottak, együttműködőek és segítőkészek voltak a 

terepmunka időszakában. Egyértelművé tették a projektben való érdekeltségüket és a megvalósításban való aktív 

részvételüket is jelezték. Ugyanakkor arra is utalnunk kell, hogy a Honvéd városrészhez tartozó nem roma 

lakosok közül többen jelezték, hogy az ő utcájuk nem is tartozik igazából a városrészhez. 

5. A megvalósíthatósági tanulmány és az önkormányzatok által beadott pályázatok viszonya 

2016 tavaszán került benyújtásra a Makó Honvéd városrészének megújítása című pályázat a városrehabilitáció 

„soft” elemeinek megvalósítását célozva.  2016 nyarán a Honvéd városrészi központ építése című pályázat az 

infrastrukturális fejlesztést célozta. 

A sikeres pályázatokról lakossági fórumon tájékoztatták a városrész lakóit, ahol a térség országgyűlési 

képviselője arra kérte a helyieket, hogy ne tegyék tönkre a fejlesztési eredményeként létrejövő objektumokat. A 

miniszter hozzátette: csak azokon lehet segíteni, akik együttműködnek, betartják a játékszabályokat A helyiek 

véleménye a fejlesztési beruházásokról nem jött szóba ezen a lakossági fórumon. Letenyei is utal arra korábban 

említett tanulmányában (2007), hogy a területfejlesztési szabályozási folyamat során a lakossági egyeztetést 

jogszabályok írják elő. Gyakorlatban a lakossági egyeztetés leggyakrabban alkalmazott eszköze, a lakossági 

fórum nem a tényfeltárást, nem is a kölcsönös kommunikációt, hanem a már kialakult szabályozási terv vagy 

koncepció legitimációját szolgálja (LETENYEI, 2007, 33. o.). Az infrastrukturális fejlesztések egyértelműen a 

 
66 Wacquant a lakóhelyhez kötődő stigma kapcsán arról ír, hogy a hely szégyene rárakódik a szegénységgel és etnikai hovatartozással eleve 
együtt járó megbélyegzésre. A köztudatban ezek olyan elkárhozott helyekként élnek, ahol az erőszak, a bűnözés és a pusztulás jelenti a 

dolgok rendes folyását (2011:15). 
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megvalósíthatósági tanulmány javaslatait követik. Nem így a „soft” elemeket érintő pályázat. Ezek részletes 

bemutatására nincs elég tér, itt most csak egy vonatkozást emelek ki. 

Már az önkormányzati vezetőkkel történő tárgyalások során is nyilvánvalóvá vált, hogy a pályázat révén a helyi 

zeneiskolát akarják helyzetbe hozni, főleg a hangszerállomány fejlesztését elérve. Ez az Önkormányzat által 

benyújtott pályázatban hangsúlyosan benne is van, és a sajtó nagy sikerként számol be erről. Itt egyértelműen 

arról van szó, hogy a helyi aktorok partikuláris érdekei felülírják a komplex fejlesztési terv koncepcióját és 

aránytalan szerepet töltenek be annak megvalósításában. Az anyagban a 30 milliós költségindoklás (ami az 

összköltség hetede, ebből 27 millió hangszervásárlás) így hangzik: „A városrész identitását erősen meghatározza 

az innen származó zenészek sikere, a kitörés leginkább elérhető módjának fogadják el”. Tereptapasztalataink 

szerint a makói romák körében ez egyáltalán nincs így, csak néhány zenészcsalád esetében jellemző ez a felfogás. 

Ma a makói cigányság igen heterogén összetételű. Ennek oka, hogy a Honvéd gyűjtőhelyévé vált a környék 

szegényeinek, akik között éppen úgy találhatóak romák (oláhcigányok és muzsikus cigányok igen különböző 

településről), mint nem roma szegények. Fentiek alapján úgy tűnik, hogy a pályázatot készítők az általunk 

megfogalmazott komplex szemléletű célkitűzéseket igen rugalmasan kezelték, egyáltalán nem törekedtek annak 

koherens megvalósítására, ami pedig szakmailag mindenképpen indokolt lenne. Lássuk be: semmi esély nem 

mutatkozik arra, hogy a Honvéd városrész szociális városrehabilitációját szolgáló projekt lezárultát követően az 

önkormányzat hatásvizsgálatot kérjen antropológus szakemberektől arra vonatkozóan, hogy a beavatkozás 

következtében hogyan változott a fejlesztés időszakában és következtében a társadalmi környezet. Erre azonban 

mindenképpen, megbízás hiányában is sort fogunk keríteni. Úgy vélem a hatásvizsgálat elkészítése apró, de 

fontos lépés lesz az alkalmazott antropológia hazai szerepének megerősítésben. 
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MOLNÁR ÁGNES 

A KISKANIZSAI „SÁSKA” IDENTITÁS ÉS VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZAD 

FOLYAMÁN 

Jelent tanulmányomban a lokális identitásnak egy olyan példáját szeretném bemutatni, amely talán kevéssé ismert 

a szakirodalomban: a kiskanizsai „sáskákét”.67 A szakirodalom által vizsgált közösségek identitása jellemzően 

etnikai, nyelvi, illetve vallási alapú, nagyon ritkán gazdasági-életmódbeli vonatkozású. Ez utóbbira kiváló példa 

Kiskanizsa, amelynek népessége egy olyan, a környezete által ráaggatott gúnynevet fogadott el önelnevezésként, 

amely a falucsúfolók68 sorába illik.  

A kiskanizsai népesség nem tekinthető klasszikus értelemben „néprajzi csoportnak” 69, mivel e kisvárosnyi 

település esetében éppen a hagyományos népi kultúra az, amely nagyon korán visszaszorult. A néprajzi 

csoportokhoz hasonlóan mégis van néhány olyan karakteres jegye, ami alátámasztja környezetétől való 

elkülönülését és megalapozza sajátos „mi tudatát”: városi polgári státusa, felekezeti egységessége, az endogám 

házasságra való törekvése – legalábbis a norma szintjén –, lakosainak sajátos foglalkozása, ebből fakadó 

gazdasági stratégiájuk, valamint a fentebb már említett, szomszédaik által rájuk ragasztott gúnynevük. 

A folklorisztikai szakirodalom szerint a gúnynév nem lehet csoportalkotó szempont, hiszen nem minden általa 

megnevezett személy identitásába épült az be.70 Bár a kívülállók és a patrióta hagyományőrzők előszeretettel 

azonosítják egész Kiskanizsát a sáskasággal, ebben az esetben is jól megfigyelhető, hogy „az identitás relatív, az 

azonosulás és az elhatárolás mindig az adott helyzettől, a felvett integráló vagy differenciáló kritériumtól függ”.71 

Így a „sáska” elnevezésnek többféle értelmezésével, magyarázatával, használati módjával, és a vele való 

azonosulásnak különböző mértékeivel is találkozhatunk az elnevezés első felbukkanásától kezdve a mai napig, 

amikor már nosztalgikus visszaemlékezések tárgyává kezd válni. Lentebb szeretném bemutatni Kiskanizsa 

történetéből, a kiskanizsai társadalom jellemvonásaiból azokat, amelyek hozzájárultak e sajátos identitás és 

önelnevezés kialakulásához, formálódásához. Ahogy látni fogjuk, a vizsgált lokális csoport esetében az identitás 

történelmileg változó, kontextusfüggő.72 

Ennek megfelelően az identitás fogalomnak73 azt az értelmezését tartom leginkább célravezetőnek, amely 

magában foglalja a Peter Stachel által74 Brubaker és Copper nyomán megnevezett identifikálás és kategorizálás 

(identification and categorization) jelentésárnyalatokat, valamint az önértelmezés és társadalmi 

helymeghatározás (self-understanding and social location) értelmet. Utóbbiak a szubjektum önreferenciális 

definícióját nevezik meg, amely különféle kontextusokban különböző lehet, s bár alapvetően szubjektív, azért a 

kívülállók általi besorolás is befolyásolhatja. Ezek mellett az azonosság, kötődés, összetartozás-érzés 

(commonality, connectedness, groupness) olyan jelentésárnyalatok, melyek a „sáskák” esetében inkább a 20. 

század dereka táján kezdenek felerősödni, fontossá pedig inkább a 20. század végén válnak, főleg az idősebb 

korosztály és a közösségi élet megszervezésében kulcsszerepet játszó személyek értelmezésében. Ezért saját 

 
67 A szerző 1991–2005. között rendszeres terepmunkát végzett Kiskanizsán, melynek eredményeit többek között kötet formájában is 

megjelent PhD disszertációja is tartalmazza. Lásd: Molnár, 2019. 
68 Falucsúfoló: a csúfolók egyik alfaja, a népköltészet műfaja. Tartalmilag a tréfás mese és a bolondirodalom jól ismert motívumaival él, 

formáját tekintve gyakran anekdotaszerű próza vagy rövidebb mese, de ezek csattanója állandó proverbiummá (falucsúfoló szólássá) válhat, 

és közkedvelt a teljes történet versbeszedése is. Verebélyi, 2006a. 
69 „Néprajzi csoportnak nevezzük a hagyományos műveltség egy adott tájra, falucsoportra jellemző szerkezetét, melynek népessége a 

földrajzi térben elkülönül környezetétől. Másképp fogalmazva, olyan kisebb egység egy nagyobb népterületen, népcsoporton (pl. Kárpát-

medencei magyarság) vagy régión (pl. Erdély) belül, mely sajátos kulturális jegyeivel elkülönül a környezetétől. Minél többek és minél 
határozottabbak az elkülönítő jegyek a népi műveltségben (gazdálkodás, életmód, folklór, társadalomszervezet), annál jogosabb a néprajzi 

csoport megnevezés, de már 2-3 karakteres jegy is elég lehet, hogy néprajzi csoportról beszélhessünk. A néprajzi csoport kialakulásának 

előzményét jelenthette egy sajátos közjogi helyzet (Hajdúság), a foglalkozási különállás (Őrség), a földrajzi név (Sárköz) vagy a külső 
megnevezés, gúnynév (matyók). A néprajzi csoportokra általában jellemző a csoportendogámia (a házasságok a csoporton belül köttetnek), 

a sajátos „mi-tudat”, az etnikai-felekezeti egységesség.” Verebélyi, 2006b. 
70 Verebélyi, 2006b. 
71 Verebélyi, 2006b.  
72 Stachel bemutatása szerint a referenciacsoport-elmélet és a szimbolikus interakcionizmus képviselői azok, akik „identitáson” a társadalmi 

interakció hatásának, folyamatszerű, képlékeny és kontextus-függő termékét értik, végeredményben a társadalmi cselekvés egy formáját; 
míg velük ellentétben a primordialisták az etnikai identitást örökölt, eleve adott és ezáltal stabil jelenségnek vélik. Stachel, 2007, 12–13. o. 
73 Az identitás fogalmának meghatározása a fogalmat övező polémia miatt nem egyértelmű. A szociálpszichológus Erik H. Erikson által 

bevezetett identitás fogalom társadalomtudományokban való használhatóságának kérdéseiről több tanulmány is értekezik, többek között 

Gyáni Gáboré. A szerző szerint az eredetileg egyéni önazonosság és szubjektív folyamatosság érzésének kifejezésére (amely természetesen 

nem független az egyént körülvevő közösségtől) bevezetett terminus társadalmi konstrukcióként, egyfajta szupraindividuális 

azonosságtudtaként való felfogása ugyanis hovatovább megfoghatatlanná teszi azt, ami a folyton változóban állandó, amire tehát az identitás 
fogalma eredetileg vonatkozott. Gyáni, 2008. 
74 Stachel, 2007, 31. o. 
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terepemre nem tartom érvényesnek azt a megközelítést, amelyet Stachel a kulturális antropológiai szándékkal 

írott elemzéseknek tulajdonít, miszerint a kollektív identitást a szó szoros értelmében, tehát egy kollektívum 

identitásaként, egy egészként fogták fel.75  

Kiskanizsa története és népességének alakulása 

Ez a sajátos karakterű, öntudatos, kertészetéről és piacozásáról elhíresült, kisvárosnyi népesség közigazgatási 

szempontból Nagykanizsa része, a polgárvárostól azonban térben a Principális-csatorna választja el, jellegében 

pedig falusias településképe és életmódja különbözteti meg attól. A török kiűzése, 1690 után a népesség 

etnikailag még vegyes összetételű volt: korábban a vár helyőrségét biztosító törökök és szerbek közül körülbelül 

600 fő maradt helyben és telepedett le a várfalon kívül.76 Rajtuk kívül a török hódoltság alatt is itt élő magyarok 

és németek, a várat visszafoglaló, szintén magyar és német helyőrség, a közeli falvakból beköltöző horvátok, 

vendek és a földesúr (Szapáry II. István báró) által betelepített német telepesek alkották Kiskanizsa népességét a 

18. század elején.77 Alig telt el egy évszázad, s már homogén magyar anyanyelvű, katolikus vallású lakosságot 

találunk a településen.78  

Ugyan földesúri birtoknak számított Nagykanizsával együtt, Kiskanizsa lakosai mégis kedvezőbb körülmények 

között éltek és adóztak, mint a környező jobbágyfalvak lakói. Sőt, a városi közigazgatásban is megfelelő számú 

külön képviselete volt a kiskanizsai „pógároknak”.79 A Helytartótanács rendeletére készült „útikönyv” 1823-ban 

így írja le a két Kanizsát: „Ezen város két részre vagyon osztva, melyre nézvest a Nap keleti része, Nagy 

Kanizsának, Nyugotti része pedig – mint hogy ez előtt a Nagy Kanizsai Berek és ennek csak nem a közepén vár 

vala – azért is Kiss Kanisának neveztetett: mind azonáltal egyenlő privilégiummal és szabadsággal élnek a 

lakosok”.80 

A 19. század második felében Nagykanizsa a kereskedelemben betöltött csomópont-szerepe és a könnyűiparának 

fellendülése miatt dinamikusan fejlődött. Kiskanizsa földműves lakossága szintén profitált a polgárváros 

jólétéből, hiszen értékesíthette mezőgazdasági terményeit a városi lakosság részére. Mivel életmódja és érdekei 

azonban jelentősen eltértek a polgár- és kereskedőváros Nagykanizsáétól, gyakran szembe fordult azzal, ami 

jelentősen megnehezítette a közigazgatás működését. Éppen ezért 1868-ban Kiskanizsa el is vált Nagykanizsától, 

hogy önálló, saját közigazgatással rendelkező mezővárosként éljen a következő 12 évben. A saját városvezetés 

adminisztrációs költségeit azonban nem bírta el, így visszacsatlakozott Nagykanizsához, és maradt, ami volt: 

„városba oltott falu”.81 

Lakói öntudatosságában ez meg is nyilvánult. Úgy gondolták, Kiskanizsa nem tartozik egyetlen más községhez 

sem, azonban a szomszédos falvak számára ők jelentik a követendő példát mind a gazdálkodásban, technikai 

újításokban, mind kulturális értelemben. „Kiskanizsa diktálta a divatot”.82 A falusiakat kevesebbre tartották 

önmaguknál, a falusi jelzőt gyakran alkalmazták „maradi”, „elmaradott” értelemben. A Kerecsényi Edit által 

1978-ban készített kérdőív (Kérdőív néprajzi csoportok kutatásához), majd az általam 1995-ben, a Barabás Jenő 

kezdeményezte délnyugat-dunántúli mikrotáj-kutatáshoz felvett kérdőív egyaránt azt mutatta ki, hogy Kiskanizsa 

szűkebb régióján belüli központi szerepet játszott.  

A trianoni határok megvonása visszavetette Nagykanizsa gazdasági fejlődését. A mezővárost pedig a 19. század 

második felétől a túlnépesedés és a földszűke is sújtotta. A kiskanizsaiak a kedvezőtlen helyzetre a mezőgazdaság 

intenzívebbé tételével és a mezőgazdasági terményeik távolsági értékesítésével válaszoltak. Ez a sajátos 

értékesítési stratégia, a távolsági piacozás a Dunántúlon meglehetősen ritkának számított. A kiskanizsai gazdák 

és főleg gazdaasszonyok a nagyobb haszon reményében maguk vitték el a távoli (régen 60–100 km-re, manapság 

120–200 km-re lévő) piacokra az áruikat, hogy nagyobb bevételre tegyenek szert. Mivel a gazdasági recesszió 

nem tette lehetővé az agrárnépességnek az iparban vagy a szolgáltató szektorban való foglalkoztatását, 

megmaradt a két településrész markáns különbözősége, az érdekkülönbségek miatt pedig az egymással való 

szembenállása. Feltehetően a 19-20. század fordulójától, a nagyobb fokú kertészeti termelés kezdetétől és a 

piacgazdaságba való bekapcsolódástól alakult ki egy professzionális kis- és nagykereskedő kofaréteg, mely 

kifejezetten a háziasszonyi szerepkörből nőtt ki, s amely akár külföldre is szállított árut (pl. Hollandiába). Így 

 
75 Stachel, 2007, 15. o. 
76 Rózsa Miklós idézi a Szita László által a karlsruhei Generallandesarchivban feltárt, 1690. május 20-án írt hadijelentést, amely szerint 241 

török és 364 rác döntött a végleges itt maradásról. Rózsa M., 1996, 119. o. 
77 Degré A., 1976, 80–82. o. 
78 A helytartótanács kérésére készült útikönyv már 1823-ban azt állítja, hogy „A lakósok magyarok – csak nkanizsán németek – kevés 

Horvátok, – és zsidók; – számlál r. keresztény lelket 8147-et Acatolikust 9-et, – ó Hitü görögöt 68-at, – zsidót pedig 1120-at, – öszvesen 

9344-et.” Bencze G., 1986, 133. o. 
79 Halász I., 2014.  
80 Bencze G. 1986, 132. o. 
81 N. SZABÓ GY. 1929, 341. o. 
82 Kerecsényi E. 1978, 20. o. 
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segítettek megoldani a földműves közösség túltermelési problémáit, piacot keresve a messze földön híres és jól 

értékesíthető káposztájának, vörös-, lila- és fokhagymájának, burgonyájának.  

Ekkor ragadhatott rájuk a „sáska” gúnynév is egyfajta falucsúfolóként: „a piacokat úgy ellepték, mint a sáskák a 

rétet”, „lelegelnek ezek mindent, mint a sáskák”. „A ragadványnév eredete valószínűleg az, hogy a vasúti 

közlekedés fejlődésével úgy ellepték asszonyaik a közeli városok piacait, mint a sáskák a rétet. Ahova egy 

kiskanizsai betette a lábát, ott mások számára nem igen nőtt fű.”83 „A kiskanizsai fürge, gyors. A sáska ugrik, 

szökik”.84 „Növényből élnek, mint a sáskák”, „élelmesek, minden lehetőséget megragadnak”85. „Önérzetesek, a 

„sáska harapós”86, a bántást nem tűrik a „bicskás sáskák”. Élelmesek, „minden munkát felfalnak” a környéken.87 

Sok földet szereztek a szomszédos falvak határaiban, s azok lakói panaszkodtak, hogy „elesznek előlünk mindent, 

mint a sáskák”.88 A gúnynév pontos eredetét a kortárs N. Szabó Gyula sem tudta megbízhatóan igazolni, aki a 

Nagykanizsa monográfiában Kiskanizsa néprajzáról írt, s aki szerint a „sáska” jelző miatt még 10-15 évvel 

korábban is vér folyt. Az elnevezés a kiskanizsaiak elevenébe talált, s bár nyilvánvaló volt a sértés szándéka, 

olyannyira lényeglátóan ragadta meg a „sáska” identitás lényegét, a vállalkozó kedvet, élelmességet, hogy az már 

felért egy dicsérettel. A „sáska” habitus és identitás már teljesen az új kor piaci viszonyainak terméke, a 

polgárosodás következménye. Így az 1920-as évekre már némi dacos büszkeséggel kezdték felvállalni azt.  

Ezt mutatja be N. Szabó is a következő történetben: „azt kérdezték a balatonszentgyörgyi állomáson egy fiatal 

legénytől: há valósi? Az így felelt: sáska vagyok. A kérdező nem tudta, mi az a sáska. A kiskanizsai legény ennyit 

mondott: hát még azt se tuggya… Azután elfordult tőle. Az olyan emberrel nem érdemes beszélni, aki azt sem 

tudja, mi az a sáska, helyesebben, kik azok a sáskák.” 89 

A kiskanizsai „sáska” identitás változó megjelenései 

A „sáska” szó a mai napig ambivalens érzéseket vált ki a kiskanizsai lakosokból és leszármazottaikból. Többféle 

szituációban, többféle összefüggésben használva az elnevezés más és más jelentésárnyalata kap nagyobb 

hangsúlyt, s eltérő az azzal való azonosulás mértéke is.  

Az első fontos reláció, amelyben a „sáska” identitás kifejeződik, az ikertelepüléssel, Nagykanizsával való 

kapcsolata, amely a mai napig ambivalens, konfliktusoktól terhes. A kiskanizsai polgárok gyakran úgy érezték 

és érzik ma is, hogy mostohán bánik velük a nagyobb és gazdagabb testvér. S bár ők is arányosan kivették 

részüket az adók befizetéséből, a városatyák mégsem fejlesztik ezt a településrészt ugyanolyan ütemben, mint a 

polgárvárost. Ez a majd kétszáz éves múltra visszavezethető, talán nem is teljesen minden ok nélkül való 

mellőzöttség-érzés határozza meg a kiskanizsaiaknak a várossal szembeni viszonyát a mai napig, amely ellen 

minden korban változó stratégiákkal és eszközökkel igyekeztek tenni.90  

Ebben a viszonyban elsősorban a foglalkozásbeli különbség fogalmazódott meg: ha a kiskanizsaiakat a városiak 

„sáskának” csúfolták kertészkedésük-piacozásuk miatt, akkor a nagykanizsaiaknak a „sáskák” saját fontosságuk 

tudatában, s a nagykanizsaiak tunyasága miatt a „hernyó” gúnynévvel vágtak vissza: „A hernyó nem eszik, ha a 

sáska nem sz…k!”91  

Falusi környezetéhez viszonyítva a „sáskaság” a felvilágosultabb gondolkodást, a szorgalmat, törekvést, jó 

kereskedelmi érzéket, kertészeti szaktudást, a piacgazdaság követelményeihez való sikeres alkalmazkodást 

jeleníti meg. A lenézett, kevésbé tehetős falvak lakóihoz képest „a sáska nem vót szegén” – hangoztatták. 

Identitásuk egyik sarokköve az az elképzelés, hogy a „sáska a jég hátán is megél”.92 

A „sáska” értékrend másik kulcsfogalma a „szerzés”. A jellemzően kisméretű birtokok, a kevés, a mezőgazdasági 

termelésbe invesztálható tőke, a nagy élőmunkaigényű intenzív kultúrák művelése nem hagyott egy pillanatnyi 

pihenőt sem az itt élő emberek számára. A „sáska” munkakultúra, az önkíméletet nem ismerő hajtás, amely 

fogalommá vált, de a törekvés és a racionális, józan költség-haszon mérlegelés azon generációkra is tovább 

örökítődött, akik már nem a mezőgazdasági kistermelés révén igyekeztek boldogulni. 

„Onnan ered, hogy ügyesek, mindenre ugranak. Ha már egy kis kevés hasznot látnak, megcsinálják.”93 „Mindent 

felfal, onnan kapta a nevét. A kiskanizsai a ravaszságáról kapta a nevét és a szorgalmáról. Itt nincs trehán nép, 

mindenki szeret foglalkozni. A munkanélküliek is alig várják, hogy mehessenek dolgozni.”94 

 
83 Kerecsényi E. 1984, 83. o. 
84N. SZABÓ GY.1929, 342. o. 
85 Saját gyűjtés 1991. 
86 N. Szabó Gy. 1929, 342. o. 
87 Boross M. 1965. 
88 N. Szabó Gy., 1929, 342. o. 
89 N. Szabó Gy., 1929, 342. o. 
90 A 2000-es évek elején például részönkormányzatot választottak, hogy legyen, aki képviseli Kiskanizsa ügyét és javaslatokat ad az 

önkormányzatnak, bár határozatokat nem hozhattak. 
91 Saját gyűjtés, 1994. 
92 Saját gyűjtés, 1994. 
93 Saját gyűjtés, G. J-né Juliska néni, 1994. 
94 Saját gyűjtés, H. J-né. G. Kati néni,1995. 
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„A kiskanizsaiak közül minden egyben benne van a kereskedelmi szellem, meg lehet ismerni mindenhol a 

kiskanizsai asszonyt, mert az mindig csörgeti a zsebében a pénzt.” – mondták Boross Mariettának az adatközlői.95 

Ebben a nyilatkozatban természetesen van némi túlzás, hiszen a kiskanizsaiak közül sem mindenki szeretett 

piacozni. Hajlam kérdése is volt, hogy kiből lesz „jó piacos”. Az anya már egészen kicsi korától fogva tanítgatta 

leányait a kereskedelem egyes fogásaira, de csak azt, aki hajlandóságot mutatott rá.  

A jó kereskedelmi érzékkel megáldott, szegényebb családból származó asszonyok, főleg azok, akiknek a férjük 

vasutas volt, s kedvezményesen utazhattak, rendszeresen felvásárolták szomszédasszonyaik portékáját, hogy így 

tegyenek szert – néha nem is csekély – jövedelemre. Ezek a kis- vagy nagykereskedő kofaasszonyok 

tevékenységük révén egész kis vagyont tudtak összerakni. Kerecsényi Edit adatközlői a kereskedésről így 

beszéltek: A ’kupeceknek’ is nagy becsülete volt, aki jól tudott kereskedni, az tetszett a népnek.”96 Ezek a nők és 

férfiak testesítették meg a valódi „sáska” tulajdonságokat: a kereskedelmi érzéket, élelmességet, ügyességet.; 

adatközlőim is rendszerint őket hozták példának, ha a „sáskaságról” esett szó.  

Érdekeségképpen érdemes megjegyezni, hogy az egyébként polgáriasultabb tárgyi kultúrával rendelkező 

Kiskanizsán a női népviselet a piaci márkajelző funkciója miatt maradt fenn tovább97 a környező falvakhoz 

viszonyítva – amely így valamelyest „konzerválta” a „sáskaságot”. 

A fentebb leírt habitus azonban együtt jár egy olyasfajta anyagias szemlélettel, rámenősséggel, ügyeskedéssel és 

ravaszsággal, amely miatt bizonyos helyzetekben a kiskanizsaiak el is határolódnak a „sáskaságtól”. Az ilyesmi 

sem a (Kiskanizsán egyébként jellemző) mély vallásossággal, sem a szélesebb látókörrel, műveltséggel nem 

egyeztethető össze, így legtöbbször nem szívesen vonatkoztatják saját magukra a „sáska” jelzőt – de mindig akad 

egy-két ismerős, szomszéd, akit annak tartanak. „Ha egy 2 forintost látna a templom tetején, a sáska felmenne 

érte. Ha látja értelmét, mindent megtesz.”98 A szűkös körülmények hatására kialakult érvényesülési képesség, a 

szerzésvágy, a spórolás a külvilág szemében gyakran fukarságnak, önzésnek tűnik. Nagykanizsai adatközlőim 

nem egyszer hozakodtak elő olyan történetekkel, amelyek ezt a véleményt támasztották alá: például a többszintes 

háznak állítólagosan csak egyetlen szobáját lakó családokkal kapcsolatban.  

Mindezek után meglepőnek tűnhet, de az intézmények elnevezéseiben mégis tüntetőleg ragaszkodtak a „sáska” 

névhez. Így például a helyi termelőszövetkezet 1960-as megalakulásától egészen a környékbeli téeszekkel való 

1974-es egyesüléséig a „Sáska” Petőfi Termelőszövetkezet nevet viselte. A Sáska futballcsapat története az 1930-

as évek elejére nyúlik vissza. A mai napig működik ezzel a névvel a kiskanizsai Sáska Sportegyesület.99 Szintén 

a két világháború között aratott szép sikereket az országszerte ismertté vált iskolai fiútornász-csapat, a 

„Sáskák”.100 Nem meglepő módon 1965-től a Művelődési Ház néptáncegyüttese is a Sáskát használta 

megkülönböztető jelzőként. 

 

A fiatalabb, 1960-70-es években született korosztályok közül már csak kevesen tartják fontosnak a „sáska” 

identitást, s ennek fő oka, hogy az 1970-80-as évekig virágzó, egész Kiskanizsára jellemző kertészkedési-

piacozási tevékenység ma már csak pár családra korlátozódik, vagyis megszűnt a közösségi identitás bázisa.  

A közösség életben tartásához a „sáska” már nem elegendő mint hívó szó. „Sajnos, a virtusság, a szorgalom is 

alábbhagyott. Ha nincs értelme, szorgalom sincs. (…) A földszerető öregek kihalnak, a fiatalok az íróasztal mellől 

nem jönnek vissza a mezőgazdaságba, mert az visszafejlődést jelentene.”101 

Ma jobbára már csak az idősebb korosztályok nosztalgiája tartja életben a „sáska” identitást. Hiába rendezték 

meg a 2004-től négy alkalommal is a „Sáskavarázs-Sáskajárás” fesztivált – az gyakorlatilag érdektelenségbe 

fulladt.102 Az, hogy még mindig vannak Kiskanizsának kulturális alkalmai, amikor az egykori „sáska” kultúrát 

elevenítik fel, és megemlékeznek a régi közösségről, alig néhány, nagyon elhivatott helybéli embernek és 

szervezetnek köszönhető: kiemelten az „Együtt Kiskanizsáért Egyesületnek”103, a Polgári Olvasókörnek, az 

Olvasókör Árvácska Dalkörének és a Móricz Zsigmond Művelődési Háznak. 

  

 
95Boross M., 1965, 4. o. 
96 Kerecsényi, 1978, 25. o. 
97 A legfiatalabb „kerekszoknyás” asszony az 1930-as évek végén született. 
98 Trebitsch Péter rádióriportja 1994, K. J. 
99 Lásd: http://www.kiskanizsaifoci.hu 
100 MNL ZML V. 1512./b. NVT Közigazgatási iratok, 14123–14996. doboz, 1935/114469. és Tantestületi jegyzőkönyv. 1935. február 5. 

Hivatkozza: Tulok, 1995, 69. o. 
101 Trebitsch Péter rádióriportja 1994, K.J. 
102 Lásd: Molnár Á., 2008. 
103 Vezetője Horváth Jánosné Plander Julianna, akinek szívügye a régi népi kultúra emlékeinek gyűjtése, bemutatása; ebben segítő kezet kap 

a Thúry György Múzeum múzeológusaitól, kiemelten Kunics Zsuzsa történésztől. 
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RITTER KRISZTIÁN 

A MEZŐGAZDASÁG SZEREPE ÉS HELYE A KÜLHONI 

VIDÉKGAZDASÁGBAN – ERDÉLYI TAPASZTALATOK 

1. Bevezetés 

Összhangban az Európában elterjedt területfejlesztési filozófiával, Magyarországon és a magyar lakta területeken 

is rendkívül fontos szerepet kapnak a helyi, belső – vagy divatosabban endogén – erőforrások, mint az önerőből 

történő építkezés alapkövei. Kiemelt fontosságot szerzett azoknak a tényezőknek a meghatározása, kiaknázása, 

melyek egy-egy terület „önálló” gazdasági-társadalmi fejlődéséhez, fejlesztéséhez mint kiinduló kínálati elemek 

járulnak hozzá. Elmondható, hogy a világgazdaság globalizálódásának fokozódása, a kiéleződő területi versenyt 

helyezik előtérbe, az adott térség szereplőit összefogó és koordináló, alulról építkező, kifejezetten az endogén 

erőforrásokra építő helyi gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozásának és megvalósításának igényét (ld. erről többek 

közt ÁLDORFAI és CZABADAI, 2014; ÁLDORFAI ET AL., 2015; MOSELEY, 2003 vagy TÓTH és KÁPOSZTA, 2014). Az 

endogén fejlesztések szerepét a székelyföldi települések esetén is kifejezetten alátámasztja a szakirodalom (pl. KISS, 

2011; SÁROSI-BLÁGA, 2019 vagy SZÉKELY, 2019), amiben a térségre jellemző erős helyi identitás alapvető 

fontosságú. 

A vidékfejlesztéssel foglalkozó szakemberek szerint a fejlesztések akkor lehetnek eredményesek, ha teret adnak 

a helyi részvételnek (participation) és a helyi kezdeményezéseknek. Egyértelműen az adott terület helyi 

(természeti, gazdasági, humán, kulturális) erőforrásaira alapoznak, ugyanakkor lehetővé teszik a regionális és 

globális hálózatokhoz való kapcsolódást. Eközben az önerős fejlesztés révén hosszú távon elszakadnak a külső 

támogatás okozta függőségtől, és a fenntartható fejlődést szolgálják. A helyi erőforrások (local resources) mellett, 

a helyi tevékenységek (local activities) és a helyi szereplők (local actors) fontossága, valamint az integrált 

megközelítés is meghatározó (KULCSÁR, 2017). 

Mindezek mellett lényeges elem a vidékhez kapcsolódó fogalmak megerősödése, átalakulása, új szerepkör 

betöltése is, hiszen az Unió Közös Agrárpolitikájának (KAP) célkitűzésein és intézkedésein keresztül 

egyértelműen kikristályosodik a mezőgazdaságnak és a vidéknek tulajdonított multifunkcionális szerepkör, 

melyet az Unión kívüli kutatások is kiemelnek (ld. erről többek közt: BJORKHAUG és RICHARDS, 2008; BROUWER 

és HEIDE, 2009; KNICKEL ET AL. 2004; LEAKEY, 2017 illetve MADARÁSZ, 2004).   

A nemzeti és nemzetközi szempontból kiemelkedő, sajátos tényezők, mint egyedi és versenyképes erőforrások 

területi fejlődésben betöltött szerepét a helyi fejlesztésekkel és endogén elméletekkel kapcsolatos szakirodalom, 

valamint a vonatkozó kutatások is körvonalazzák (pl. CHESIRE, 2003; LENGYEL, 2003; NAGY ET AL., 2012). 

Különösen hangsúlyosak ezen tényezők a vidékfejlesztés vonatkozásában, ugyanis a vidéki térségek számára 

ezek – sokszor egyértelműen az agráriumhoz köthető – megjelenése, szélesebb értelemben vett területi hatásai 

egyértelmű versenyképességi tényezőként jelentkeznek, és akár népszerű desztinációvá is tehetik az érintett 

területeket (ld. BAKOS és TOPA, 2016 vagy NAGY és VIRÁG, 2014). Így tehát a vidéki térségek esetén a 

mezőgazdaság és a különleges minőségű agrártermékek – vagy maga a termelési módszer is – akár meghatározó 

versenytényezők is lehetnek. 

Mindezek mellett nem tekinthetünk el azoktól a tendenciáktól sem, melyek az agrárgazdaságnak, mint a 

vidékgazdaság korábbi gerincének változásából eredeztethetőek elsősorban a kelet-európai országokban. Ilyenek 

többek közt a megváltozott földhasználati és tulajdonviszonyok, a gazdálkodás átalakult szervezeti rendszere, 

üzemi struktúrája, az ágazat nemzetgazdaságban (GDP) és főleg a foglalkoztatásban betöltött csökkenő szerepe, 

az agrártársadalom öregedése. Ezek legtöbbször a vidéki kisfalvak vonatkozásában okoztak, és okoznak ma is 

problémákat (ld. OLÁH és URBÁNNÉ 2016).  

A szakirodalomból kiindulva felmerül a kérdés, hogy adott vidéki térségek, települések életében a mezőgazdaság 

szerepe hogyan változott meg, az ágazat milyen súlyt tölt be, és hogy az endogén elméletek fényében vajon a 

helyi fejlesztési stratégiában milyen pozíciót foglal el. Ennek vizsgálata mind a hazai, mind a magyarság lakta 

külhoni rurális területek esetében is időszerű. 

2. Anyag és módszer 

A Szent István Egyetem (SZIE) Gazdasági és Társadalomtudományi Karán, a Regionális Gazdaságtani és 

Vidékfejlesztési Intézetben (RGVI) régóta folynak olyan nemzetközi és hazai, regionális-, megyei-, kistérségi- 

és település szintű vizsgálatok, melyek egy-egy terület elemzésével, problémáival, a helyi fejlesztés 

lehetőségeivel kapcsolatosak. Ezen vizsgálatok három fő csoportba sorolhatók, melyek az alábbiak: 
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A. Átfogó, területi szempontú vizsgálatok (versenyképesség, centrum–periféria kapcsolatok, területi 

egyenlőtlenségek); 

B. Térségi helyzetelemzések, helyi gazdaságfejlesztés; 

C. Mezőgazdasági, vidékfejlesztési szempontú kutatások. 

Utóbbi tématerület tárgyában az RGVI évente rendez falukutató táborokat, melyek vidékfejlesztési szempontból 

egy-egy különleges helyzetben lévő, vagy éppen tipikusnak mondható település vizsgálatára irányulnak. A 90’-

es évek óta rendszeresen folyó falukutatásoknak több esetben is erdélyi, illetve székelyföldi települések adtak 

színteret. 

A szervezőkön kívül az itt bemutatott székelyföldi táborok résztvevői a SZIE, a gödöllői Török Ignácz 

Gimnázium, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Kolozsvári Egyetem oktatói, hallgatói, 

doktoranduszai voltak 

A falukutatások alapvető célja egy-egy település gazdasági- társadalmi-, környezeti állapotának felmérése. Ezek 

közt mindig fontos alcélként szerepel annak feltárása is, hogy a gazdálkodás milyen szerepet tölt be a település 

életében, milyen lehetőségek kapcsolhatók hozzá a település hosszabb távú fejlesztését illetően.  

Ennek megközelítése módszertanilag kettős. Első lépésként az adott településre vonatkozó statisztikai adatokat, 

fejlesztési dokumentumokat, esetleges korábbi kutatások eredményeit gyűjtjük össze, melyeket kiegészít az adott 

önkormányzat adatszolgáltatása is. Az innen nyert információk a primer kutatás előkészítésére, illetve a 

szekunder elemzések elkészítésére szolgálnak. A szekunder elemzésen túlmenően a falukutató táborok során 

kérdőíves, illetve ehhez kapcsolódó, kiegészítő, strukturált mélyinterjúkra alapozó primer kutatást végzünk. Az 

agrárium szempontjából a lakossági kérdőív mezőgazdaságra, háztáji gazdálkodásra vonatkozó tematikus 

kérdéseivel a háztartások ágazati kötődését próbáljuk feltérképezni. Majd mélyinterjúk során gyűjtjük össze az 

előzetes vizsgálatok során, valamint a kérdőíves vizsgálat közben „reflektorfénybe kerülő” jelentősebb 

mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők, gazdálkodók, illetve a település vezetőinek, meghatározó személyeinek 

véleményét és meglátásait. 

A kérdőívezés során – településmérettől függően – a háztartásokat az alábbi arányban sikerült lekérdezni 

véletlenszerű mintavétellel: Zsobok, 2013: 100% (n=215); Körösfő, 2017: 70% (n=228); Csíkszenttamás, 2019: 

45% (n=300). Az interjúalanyok kiválasztása – a kérdőívezéstől eltérően – már célzottan, irányított mintavétellel 

történt. A következőkben az RGVI székelyföldi falukutatásaiból származó, kifejezetten primer eredményeket 

mutatjuk be. 

3. Kutatási eredmények 

3.1. Zsobok104 

Zsobok (Jebucu) - mely 2013-ban volt falukutatási helyszín - a romániai Szilágy megyében, Bánffyhunyad 

(Huedin) és Sztána között, Bánffyhunyadtól 10 km-re található 250 fős falu (1. ábra), a Kolozsvár- Nagyvárad 

vasútvonal mentén, a kalotaszegi Alszegen. 

1. ábra: Zsobok elhelyezkedése 

 

Zsobok piros körvonallal jelölve. Forrás: Google Térkép, 2020 

A település 100%-ban magyar ajkú, ebben nagy szerepet játszott periférikusnak tekinthető elhelyezkedése (a falu 

nevének jelentése is „gödör”), korábban rossz megközelíthetősége. Nyolc másik településsel együtt alkot egy 

 
104 Zsobokot, mely az egyik legérdekesebb tapasztalatokkal gazdagította a falukutatásainkat, a többi helyszínnél kicsit részletesebben 

mutatjuk be, mivel annak megértéséhez, hogy milyen eredményeket ért el a helyi közösség, ez feltétlenül szükséges. 
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„községet”, melynek központja a román többségű Váralmás. Az önkormányzat is ennek megfelelően Váralmáson 

működik, Zsoboknak önálló önkormányzata nincs. 

A település a második világháborúig egy tipikus, nagybirtokos struktúrába illeszkedő agrárfalu volt, legnagyobb 

népességszámát 1930-ban érte el (697 fő). Az 1940-es évektől kezdve megindul az elvándorlás a közeli városok 

és a mezőgazdaságon kívüli munkahelyek felé (amit erősít a kollektivizálás), amivel a település egy tipikus, 

elöregedő, fogyó népességű, hanyatló agrártelepülés pályájára lépett. 1992-re a település lakossága az 1930-as 

érték felére csökken (2. ábra). 

2. ábra: Zsobok népesedése (1850–2013) (fő) 

 

Forrás: http://varga.adatbank.transindex.ro és helyi adatgyűjtés alapján saját szerkesztés, 2020. 

1992-ben úgynevezett „sorsfordítás” következett be a településen, amely az új lelkész-házaspárhoz, és a 

református egyházon keresztül a Németországból érkező támogatáshoz köthető (a közösség és a lelkész(ek) 

szerepét a változásokban egyébként más erdélyi kutatás is kiemeli – ld. például Takács-György et al. 2012). 

Ennek első eredménye a Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola-központ volt (1994-ben), mely árva, félárva 

és szociálisan hátrányos helyzetű családból származó gyermekek mellett még gondozásba vette azokat a 

szórványból származó gyermekeket is, akiknek nem volt lehetőségük a lakhelyükön anyanyelvű oktatásra. Mivel 

így megnőtt a gyerekszám, és az Otthon működéséhez elengedhetetlen volt egy tanintézmény is, újraindult a 

faluban az óvoda és az általános iskola alsó, majd felső tagozata is. Fontos megjegyezni, hogy az Otthon nem 

részesül sem állami, sem egyházi támogatásban, minden költségét kizárólag adományokból, illetve saját 

tevékenységéből fedezi.  

Utóbbi lehetőségét az 1994 óta az Otthon körül kialakult gazdasági egységek biztosítják. A tehenészethez 

kapcsolódó tejfeldolgozó, és a kertészet saját ellátásra termel, míg az egyház fennhatóságával működő helyi 

mezőgazdasági társulás – szintén a helyi ellátás biztosításán túlmenően – már piaci alapon végzi tevékenységét. 

Ez utóbbihoz malom, pékség és egy gépkör tartozik. Ezek az egységek tehát biztosítják az Otthon és a falu 

lakosságának „önellátását”, valamint az Otthonban, az oktatási, a szociális, és a gazdasági egységekben 

munkahelyeket jelentenek a zsobokiaknak. A gazdasági egységek profitját visszaforgatják az Otthon és a 

település fenntartásába, fejlesztésébe (így elszakadva az állami és EU-s településfejlesztési támogatásoktól), 

illetve térítésmentesen alapvető szolgáltatásokat nyújtanak a helyieknek (pl. idősek otthonának fenntartása és 

működtetése a szomszédos Farnason, terményszállítás, nyugdíjasok vagy gyermekek fuvarozása, bevásárlás 

stb.). A fejlesztésekbe – melyek mindegyikében jelentős szerepet játszottak a németországi adományok – a helyi 

közösség is jelentős részt vállalt, vagy közvetlen, vagy közvetett önkéntes munkával.
105

 

A megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően az 1990-es években számos család költözött vissza, nőtt a 

gyermekvállalási hajlandóság, illetve csökkent az elvándorlás (igaz, az elöregedő korszerkezet miatt továbbra is 

csökkenő népesség jellemző). A foglalkoztatottság jelenlegi helyzetét tekintve Zsobok jelentősen jobb 

 
105 Utóbbira példa, amikor a falubeli asszonyok „kivarrták az utat”, vagyis minden család varrt terítőket, amit Németországban értékesítettek, 

és az abból befolyt összeg a Németországból érkező adomány mellett „önerőként” szerepelt. Így lett leaszfaltozva a település és a falutól 2,5 
km-re lévő vasútállomás közti út, illetve lekövezve a főútig a korábban földes bekötőút. De megemlíthető még a templom felújítása, a 

közösségi ház felújítás és bővítése is, melyek mind a közösség érdekeit szolgálják. 
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helyzetben van, mint akár a magyarországi, akár a romániai vagy uniós aprófalvas átlag. Bár a népesség több 

mint felét a nyugdíjas korúak (39%) és a tanulók (14%) képezik, a gazdaságilag aktív népesség (47%) szinte 

teljes egészében rendelkezik munkahellyel, és csupán a lakosság 4%-a munkanélküli. Zsobokon közel félszáz 

helyi lakos dolgozik, és az aktív lakosság csupán 12%-a kényszerül ingázásra (3. ábra).  A helyi foglakoztatás 

gerincét a Gyermekotthon és a köré szerveződő munkalehetőségek adják, melyek nagy része a mezőgazdasághoz, 

feldolgozáshoz köthető. 

3. ábra: A foglalkoztatott zsoboki lakosok megoszlása a munkavégzés helyszíne alapján (%) 

 
Forrás: Saját kutatás és szerkesztés, 2020. 

Zsobokon az egyéni gazdálkodás és „háztájizás” szerepe jelentősen csökkent a kollektivizálás után. Ma leginkább 

önellátásra termelnek, az esetleges felesleget egymás között, illetve Bánffyhunyadon értékesítik. A háztartások 

kétharmadának tulajdonában kevesebb mint 3 hektár terület található (4. ábra), az egyéni gazdaságok által művelt 

földterület átlagosan 2,7 hektár. 

3. ábra: A megkérdezett zsoboki háztartások megoszlása a földtulajdonuk nagysága szerint (%) 

 
Forrás: Saját kutatás és szerkesztés, 2020. 

Felmérésünk alapján a lakosság tulajdonában megközelítőleg 200 hektár termőföld van, de ennek körülbelül felét 

vagy parlagon hagyják, vagy bérbe adják. A fennmaradó földterületet, illetve a lakosságtól bérbe vett többi 

földterületet az egyház irányítása alatt lévő társulás műveli. A legtöbb esetben ez, mint gépkör végzi az egyéni 

gazdaságok nem bérbe adott termőföldjeinek közös művelését is. A gépkör által elérhető hatékonyságnövelés – 

melyet hasonló, erdélyi kutatások is megerősítettek, szorgalmaztak (ld. pl. TAKÁCS és TAKÁCSNÉ, 2003) – 

nagyban segíti a helyieket. A megtermelt terményt a falusiak felhasználják, a felesleget pedig értékesítik. Az 

értékesítés hasznából levonják a gépi munkák költségét és egyéb felmerülő költségeket, és utána fizetik ki 

(jellemzően terménnyel) a gazdákat. A társulás megközelítőleg 200 hektáron gazdálkodik, amelyből nagyjából 

50 hektárt már szomszédos településektől vesznek bérbe. A tevékenység alapja a németországi segítség, ami a 

termeléshez szükséges gépek adományozásával kezdődött. Ez a támogatás két évtized óta folyamatosan érkezik, 

a támogatók szigorúan ellenőrzik, és jóváhagyják a támogatások megfelelő, közösségi célú felhasználását.  
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A gépkör és a tagok közötti együttműködés konkrét szervezeti forma nélkül a szövetkezetek alapelveit és 

működését hordozza magában, erősen építve az összetartó közösségeket jellemző bizalmi kapcsolatokra. A 

mezőgazdasági egységek létrehozásakor nem a profitszerzés, hanem a falu életben tartása volt a cél a helyi 

foglalkoztatás-bővítésen, a helyi termék-előállításon, a helyiek saját termékekkel, szolgáltatásokkal való 

ellátásán keresztül.  

3.2. Körösfő 

2017 nyarán az RGVI falukutató táborának az erdélyi Körösfő község (Körösfő, Kalotanádas, Sárvásár, Nyárszó) 

adott helyet, mely Kalotaszeg területén található Bánffyhunyad szomszédságában, nem messze a korábban 

bemutatott Zsoboktól. Lakosainak száma közel 1000 fő. Itt a kutatásból hangsúlyosan a központi településnek, 

Körösfőnek (5. ábra) a mezőgazdasági eredményeit emeljük ki, esetenként a többi községi településsel 

összevetve. 

4. ábra: Körösfő elhelyezkedése 

 
Forrás: varak.hu alapján saját szerkesztés, 2020 

Bár a község adottságai nem ideálisak, a megelőző évszázadokban a mezőgazdasági művelés a helyi gazdaság 

meghatározója volt. A földművelés évszázadokon keresztül szinte változatlan módon folyt, a közösség teljesen 

önellátó volt. A növénytermesztés mellett az állattartás is jelentős szerepet töltött be. A mezőgazdasági 

foglalkoztatásban jelentős változást hozott a varrottasok készítésének, valamint a kézműves tevékenységnek, 

fafaragásnak indulása a XIX. sz. végén. A rossz adottságoknak, a kemény, de nem kifizetődő földművelésnek 

köszönhetően sokan fordultak a jóval jövedelmezőbb kézimunkák, valamint az ezen alapuló kereskedés 

irányába,
106

 ami kifejezetten magára Körösfőre lett jellemző. Az agrárium szerepe a többi faluban jóval 

fokozatosabban, és kisebb mértékben változott meg, ami a jelenlegi viszonyokban is még jól érzékelhető.  

Kutatásunk idejére Körösfőn mind a növénytermesztés, mind a házi kertek és a háztáji állattartás is jelentősen 

visszaszorult, amit mutat az is, hogy a települések lakosságszáma szerint reprezentatív mintán belül (a körösfői 

háztartások aránya közel 42% volt) semmiféle mezőgazdasági jellegű termék-előállítást sem folytató háztartások 

közel háromnegyede a központi településről került ki (6. ábra). Miközben sem háztáji kertjük, sem földterületük 

nincs a körösfőieknek, nagyjából 20-25 háznál tartanak még állatokat (tehát a még legtöbb vidéki kistelepülésen 

jellemző baromfitartás is gyakorlatilag eltűnt). A juhászat – mely egyedszámát tekintve ugyan jelentős (kb. 5-

6000 állatot nevesítettek, bárányok nélkül) – már csak pár helyi állattartónak jelent elfoglaltságot.  

  

 
106 A mezőgazdasági foglalkoztatás megváltozásában a szocialista gazdaság kiépítése és jellegzetességei is rányomták a bélyegüket. A 

technikai fejlődés és a termelőszövetkezeteknek köszönhető termelékenység-növekedés hatására Kalotaszegen jelentősen csökkent a 

mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya a teljes foglalkoztatottságon belül. A mezőgazdaságból kikerült munkaerő nem minden esetben 

hagyta el a falvakat, mivel eközben Kalotaszegre ipart telepítettek, vagy a meglévő egységeket fejlesztették, így ezzel párhuzamosan nőtt az 
ingázás szerepe (KESZI-HARMATH, 1977). Megjegyzendő az is, hogy a Kalotaszeget érintő változások mellett a szocialista szövetkezetek 

felbomlása tovább csökkentette a vizsgált község amúgy is megcsappant agrártársadalmát. 
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5. ábra: A lekérdezett mintában termelést nem folytató háztartások megoszlása a község falvai közt (%) 

 

Forrás: Saját kutatás és szerkesztés, 2020. 

Megjegyzés: A községek településnagysága szerint reprezentatív mintában (n=228) a község településeinek aránya az alábbi 

volt: Körösfő – 41,6%; Nyárszó – 15,8%; Nádas – 27,6%; Sárvásár – 14,9%. 

Általános tendencia a vidék- és falukutatások tapasztalatai alapján, hogy a visszaszoruló mezőgazdálkodás 

alapvetően az idősebb generációra jellemző, a fiatalok már elfordulnak az agráriumtól, és más lehetőségek, vagy 

a továbbtanulás miatt nem folytatják a gazdálkodást. Ez Körösfőn már évtizedek óta jellemző, azzal a 

különbséggel, hogy ott nemcsak a mezőgazdálkodást, hanem a továbbtanulást is mellőzték a kézműves 

tevékenységek miatt. 

Összességében a község fő településén a mezőgazdaság nagymértékben veszített korábbi jelentőségéből, és 

nemcsak mint fő megélhetési forrás, de mint kiegészítő tevékenység is visszaszorult. 

3.3. Csíkszenttamás 

Csíkszenttamás a 2019-es falukutatás helyszíne volt. A közel 2700 fős település a Felcsíki-medencében, 

Csíkszeredától nagyjából 24 km-re, északra, az Olt mentén elterülő (7. ábra), hagyományos agrártelepülés. Az 

első világháború idején már a közbirtokosság
107

 a falu gazdasági intézménye (SÁNDOR, 2005), mely napjainkban 

is fontos szerepet tölt be a faluban.  

7. ábra: Csíkszenttamás elhelyezkedése 

 
Forrás: Csikszenttamas.eoldal.hu, 2020.  

 
107 A közbirtokosságok a közös tulajdonú és közös használatú erdők, legelők haszonvételének szervezésére létrehozott hagyományos székely 

gazdasági szervezetek, vagyonközösségek. Az ún. székely közbirtokosságok lehettek egy-egy falu, vagy egy-egy falurész (tízes) 

közbirtokosságai. A bejegyzett, hivatalosan működő XX. századi közbirtokosságok legtöbbször egy-egy helység gazdáinak közbirtokait 
kezelték, illetve egy-egy helység azon gazdáit fogták össze, akik jogosultak voltak a helység nevével jelölt közbirtokok haszonvételére (ld. 

részletesebben: BÁRTH, 2010 vagy BORS, 2003).  
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A falu történetében a XIX. század elején indul meg egy jentősebb fejlődés, amelynek azonban az I. majd a II. 

világháború szab határt, illetve az azokat követő változások. A mezőgazdaság kapcsán fő változásként a 

szövetkezet létrehozását lehet kiemelni, aminek „következtében a növénytermesztés és az állattenyésztés is 

lesüllyedt” (SÁNDOR, 2005, 44. o.). A megélhetés alapja ennek ellenére még a XX. század közepén is 

egyértelműen a mezőgazdaság, a falu jellegzetesen krumpli-, rozs-, árpa- és zabtermesztő volt. Takarmányt is 

termesztettek, de ezen a területen a legfontosabbak a szénatermő területek, és az erdei kaszálók voltak (ld. 

SÁNDOR, 2005). Ezek szerepe napjainkban is kiemelhető. Az állattenyésztés „lesüllyedése” ellenére ebben az 

időszakban nem volt olyan háztartás, amelyik ne tartott volna 1-2 tehenet, juhot, kecskét. Az erdőgazdaság és a 

fakitermelés ebben az időszakban is meghatározó. Mindezek mellett elmondható – különösen az 1962-es 

államosítást követően –, hogy a munkaképes korúak közül egyre többen helyezkedtek el a környék állami 

vállalatainál (pl. Balánbánya). 

Az 1989-es változások után a földek visszakerültek egyéni tulajdonba, ám a birtokviszonyok rendezetlensége, a 

birtokviszályok, az elaprózódottság – sok más székelyföldi településhez hasonlóan – itt is problémaként 

jelentkezett. 

A falu történetéből kiemelhető még a 2003-as önállósodás (a Karcfalvától történő leválás), aminek során a falu 

visszakapta községi rangját. 

A település agrárjellege a 2000-es években tovább oldódott, de ezek ellenére a háztartások jelentős része még 

valamilyen módon kötődik az agráriumhoz. Összességében, ha számításba vesszük mind a konyhakerteket, mind 

a művelt egyéb földtulajdonokat, elmondható, hogy a megkérdezett háztartások csupán 8%-a nem rendelkezik 

semmiféle megművelhető területtel. A művelés döntő részben (81%) úgynevezett háztartáson belüli, kiegészítő 

jellegű tevékenységként valósul meg, tehát nem bejelentett főtevékenységként (8. ábra). Azok aránya a válaszadó 

háztartások közt, akik családi gazdaság, vagy valamilyen vállalkozás formájában, bejelentett fő tevékenységként 

űzik a mezőgazdálkodást, valamivel több, mint 6%, miközben a megkérdezett háztartások közel 13%-a bérbe 

adja a földjét. 

Nagy arányban folyik még tehát háztáji művelés, és a kárpótlás útján visszaszerzett földjükön is termelnek, vagy 

bérbe adják más termelőnek, de azt jellemzően el nem adják. 

6. ábra: A megkérdezett csíkszenttamási háztartások megoszlása a művelés módja szerint (%) 

 
Forrás: Saját kutatás és szerkesztés, 2020. 

Ez az erős ragaszkodás a földhöz nagyon jellemző Csíkszenttamásra. Ugyanakkor probléma a nagyon 

elaprózódott és tagolt földtulajdon, melyen a „gentlemen’s agreement” típusú bérbeadásokkal próbálnak 

valamelyest enyhíteni. A gazdálkodók közül a fiatalabb korosztály megjárta Svájcot vagy Németországot, ott 

tapasztalatot, tőkét és eszközöket gyűjtve hazatértek, és itthon próbálnak megélni. A technológia így elsősorban 

használt, elavult gépparkot jelent, melynek működtetése ugyanakkor még aktívan élő műszaki hozzáértésről 

tanúskodik. 

Az állattartás is jóval jellemzőbb, mint általában a magyarországi, vagy más erdélyi kutatások esetén: a 

háztartások egyharmada még tart juhot, lovat illetve sertést (9. ábra). Ez különösen az előzőleg bemutatott 

körösfői tapasztalatokkal összevetve, de akár Zsobokhoz képest is kontrasztos eredmény. 
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7. ábra: A megkérdezett csíkszenttamási háztartások megoszlása a tartott állatok szerint (%) 

 
Forrás: Saját kutatás és szerkesztés, 2020. 

Megjegyzés: A három legjellemzőbbet kellett megjelölni. 

 
A közbirtokosság, bár megítélése a válaszadók körében nem egységes, még mindig jelentős szerepet tölt be a 

közösség életében, munkahellyel, tüzelővel és jövedelemmel látja el a helyi lakosságot. A különböző események, 

fejlesztési projektek és beruházások támogatásán keresztül a falu komplex fejlesztéséhez hozzájárul. Így a 

mezőgazdaság szerepe nemcsak az egyéni háztartások, de a település egészének szintjén értelmezhető. 

4. Következtetések 

Bár összességében elmondható, hogy a Romániában élő határon túli magyarság életében az agrárium jóval 

erősebb funkciót tölt be a lakosság és a települések életében, mint az anyaországban, ugyanakkor a szakirodalmi 

részben felvillantott általános tendenciák – pl. a mezőgazdasági főállás csökkenése, az aktív agrárgeneráció 

öregedése, a fiatalok egyéb irányú érdeklődése – itt is tapasztalhatók. Igaz, ezek mértéke általában jelentősen 

eltér a magyarországi tapasztalatainktól. Tisztában lévén azzal, hogy egyrészt eredményeink bemutatására itt 

csak korlátozottan van mód, másrészt azzal, hogy számos további sajátos településtípus kutatható a jövőben 

Erdélyben (pl. a mezőségi, a határmenti (partiumi) települések, a gyergyószéki óriásfalvak, vagy az 

udvarhelyszéki aprófalvak, a gyimesi tanyavilág stb.), összességében az itt bemutatott falukutatások a 

mezőgazdaság egy-egy más hangsúlyát, szerepét körvonalazzák az erdélyi falvak életében. 

Zsobokon a mezőgazdaság súlya csökkenő tendenciát mutat az egyéni gazdálkodás oldaláról vizsgálva. Mind az 

állatállomány, mind pedig a háztartások által művelt terület visszaszorult. Ugyanakkor a Gyermekotthon köré 

szerveződő mezőgazdaság és a ráépülő feldolgozás jelentős mértékben hozzájárul a település életéhez, mind 

munkahelyek, mind pedig a helyi ellátás, valamint a közösségi szolgáltatások tekintetében. Vizsgálataink alapján 

a szociális gazdaság egy jól működő példája tárul elénk, és meglátásunk szerint a közösségi gazdálkodásként 

felfogható agrártevékenységben további fejlesztési potenciál van.  

Ezen a településen igazából a mezőgazdaság közösségi szerepe és funkciói domborodtak ki. 

A mezőgazdaságnak a helyi stratégiában betölthető szerepét illetően Körösfőn csak az agrárium pontszerű 

szerepét lehet megemlíteni. Ez azt jelenti, hogy ezen a településen csak néhány háztartás, család számára jelenthet 

fő- vagy akár mellékállásban hosszú távú stratégiát, megélhetést, és ez is gyakorlatilag az állattenyésztést takarja. 

A település kézműves-, és a község többi települése agrárhagyományainak turisztikával történő összekapcsolása 

viszont jelenthet fejlesztési lehetőséget.  

Körösfői kutatásunk egy erős funkcióváltáson áteső falu képét rajzolta fel, ahol egy évszázad alatt a lakosság 

alapvetően felhagyott a hagyományos agrártevékenységekkel, és a kézműves tevékenységek, illetve az erre épülő 

kereskedelem irányába mozdult el. A mezőgazdaság itt gyakorlatilag mind az egyéni, mind a közösségi szerepét 

elvesztette. 

Csíkszenttamáson lehetett legjobban érzékelni, hogy a föld még mindig érték, a mezőgazdálkodás – amennyiben 

megélhetést tud nyújtani – még mindig vonzó a fiataloknak, és alapvetően a helyi identitás alapját is képezi. Erre 

az identitásra alapozva, a hagyományos termelés és az új, piacképesebb lehetőségek kombinálásával 

véleményünk szerint határozott esély van a település versenyképes fejlődését elősegíteni. Itt fontosnak tartjuk 
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azonban annak az egyensúlynak a megtalálását, mely egyrészt nem csak néhány termelőnek, hanem a háztartások 

jelentős részének biztosít megélhetést, és a piacképesség felé történő elmozduláskor nem szakad el az értéket 

jelentő hagyományoktól, minőségtől és identitástól. 

Csíkszenttamás összességében egy élő agrárhagyományokkal rendelkező, azt egyedi és közösségi értékként 

kezelő településnek bizonyult. 
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BODÓ BARNA 

SZÓRVÁNYOK KUTATÁSA – RÉGI ÉS ÚJ DILEMMÁK 

1. Kisebbségi léthelyzetek: a tömbtől a szórványig 

A Kárpát-medence regionális magyar közösségei demográfiai szempontból igen eltérő képet mutatnak, három 

nagy kategória elkülönítése látszik szükségesnek. Tömböt alkotnak azok a magyar közösségek, ahol a térségben, 

a helyi lakosságban többséget alkotnak, erre példaként a Székelyföldet, Csallóközt, a Beregszászi járást, a 

történelmi Észak-Bácskát lehet idézni. Fronthelyzetben él a kisebbségi magyarság ott, ahol a helyi lakosság 

jelentős – 20–49%-os – részét képezi, és megvannak a politikai eszközei arra, hogy közösségi érdekeiért 

sikeresen fellépjen (példaként idézhetők nagyvárosok – Kolozsvár, Nagyvárad, Szabadka – illetve térségek, mint 

Bihar, Szatmár megyék, Dél-Bácska, Galántai járás, Ungvári járás bizonyos része.) A szórvány olyan kisebbségi 

léthelyzet, amikor a helyi magyar közösség nem rendelkezik azokkal a kulturális-intézményi és politikai 

eszközökkel, amelyek révén biztosítani képes önnön etnikai fennmaradásának kulturális (identitás) feltételeit. 

A fogalom magába foglalja az etnikai (gyakran vallási) izolációt, a vegyes házasságok, a munkanélküliség, az 

anyanyelvi és az anyanyelven történő oktatás hiányának, a közösségi élet leépülésének és az anyanyelvű 

kulturális élet hiányának a jelenségeit. Ezek mind hozzájárulnak a magyar nyelv és az anyanyelvi kultúra 

térvesztéséhez. (BODÓ, 2016) 

A szórványt meg kell különböztetni a diaszpórától, amely a történelmi szállásterületről való elvándorlással, 

politikai, gazdasági vagy szociális okokból bekövetkező migrációval jön létre, vagyis számára nem adottak a 

történelmi szálláshelyen maradással kapcsolatos őshonosságra építő jogok: intézmények biztosítása etnikai 

identitásának megőrzésére.  

„A közmegegyezésszerű diaszpóra fogalomban hangsúlyosan jelen van a szétszóratás, a vándorlás, az eredeti 

helyről való elkerülés momentuma, addig a magyar „belső használatú” szórvány fogalom esetében a helyben 

maradás, a maradék-jelleg, a regresszió és a veszélyeztetettség a hangsúlyos jellemzők.” (ILYÉS, 2010)  

Gazsó Dániel beszámol arról (2015), hogy a diaszpóra kifejezés az Amerikai Egyesült Államokban nyert egyre 

inkább teret az 1960-as, 1970-es években, a téma elemzését külön folyóirat is szolgálja (Diaspora: A Journal of 

Transnational Studies). Vannak kultúrák, példaként felhozható a román, amelyekben a szórvány és a diaszpóra 

fogalmát nem különböztetik meg, külföldi szórványaikról nem is vesznek tudomást. (BODÓ, 2014) 

2. A szórványhelyzet: jellemzők és szempontok 

A szórvány fogalmunk egyedülálló, más nyelvben és kultúrában nem létezik. Annak ellenére sem, hogy az a 

társadalmi létállapot, amit szórvány fogalom jelöl, a Kárpát-medence valamennyi nemzete esetében létező, 

tudományosan vizsgálandó, politikai értelemben kezelendő. Általában a szórványt veszélyeztetett, egy történelmi 

gyökerű, valamikori magyar többségű, leépülő helyi közösségnek, védekező etnikai csoportnak tekintik. A 

szórvány leírására a következő jellemzőket lehet figyelembe venni: 1) a veszélyeztetettség foka, 2) felekezeti 

elhelyezkedése, 3) a kialakulási folyamat, 4) az etnikai folyamatok iránya, 5) a helyi magyar népesség abszolút 

lélekszáma, 6) a település jellege, 7) a településen belüli etnikai arányok, 8) a kistérségi etnikai arányok, 9) 

kulturális szokásaik, identitásstruktúra 10) házassági szokások, vegyes házasságok aránya 11) az anyanyelv 

állapota, 12) a többség és a helyi magyarság viszonya, a többség viszonyulása az etnikai mássághoz, 13) a 

szórvány foglalkozás-struktúrája és ennek viszonya az anyanyelvhez, 14) a helyi értékrendek, a kultúrák 

presztízse. Mindez együttesen alakítja az asszimilációt, ugyanis a szórvány általános jellemzője az asszimiláció. 

A szórvány lehet vallási-felekezeti, az első elemzések ezzel a szórványtípussal foglalkoztak. Egy etnikai 

szórvány egyben lehet felekezeti-vallási is. A szórvány lehet szociális, ha aprófalvakról van szó, tanyavilágról, 

és lehet nagyvárosi is, panelházas városnegyedekben élő szórvány. Szórvány kialakulhat belső migrációval, 

amikor magyar falvak jelentős népessége, akár fele is magyar szempontból szórványnak minősülő nagyvárosban 

keresi a jobb megélhetést. Szórványnak minősülhet a valamikori telepes falu. (BODÓ, 2018) 

A szórványok demográfiai számokhoz kötötten nem határozhatók meg egységesen és egyértelműen. Vannak 

szerzők, akik 30%-os kisebbségi arány alatt már szórványról beszélnek – beszéltek főleg a két világháború között 

–, mások szerint a 300 fő jelentené egy településen a határt, amely alatt szórványhelyzet alakul ki. A 

meghatározásnak legalább három tényezőre kell kiterjednie: a kisebbségi lélekszámra, ennek a többséghez 

viszonyított arányszámára és az intézményi ellátottságra. Ezek a tényezők együtt határozzák meg a helyi magyar 

közösségek etnikai-kulturális reprodukciós képességét.  
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A szórvány értelmezhető más kulcsfogalmak segítségével is, egy ilyen elméleti keret a szórványnak a kulturális 

nemzet határaként történő értelmezése. Ez azt jelenti, hogy a szórványban lakóknak meg kell küzdeniük azzal, 

hogy a nyelvhatáron élnek, meg kell harcolniuk az anyanyelvben való megmaradásért. Amennyiben ez nem 

sikerül, akkor az illető kisebbséghez tartozó személyek asszimilálódnak, s ha ez tömegessé vélik, a nyelvhatár 

elmozdul, átlép az illető térségen. A nyelvhatár folyamatosan változik, mozog, a szórványok asszimilációja külső 

– anyanemzeti, a kisebbségi tömb részéről érkező – támogatás nélkül nem áll le, vagyis a kulturális nemzet 

területe szűkül, magyarok által is lakott hagyományos térségek „letörnek”, eltűnnek a magyar kultúra térképéről. 

(BODÓ, 2015) 

3. Szórvány és nemzetstratégia 

A magyar lakosság minden Magyarországgal szomszédos államban, ahol őshonos népességnek számít: 

folyamatosan csökken. Vannak különbségek, regionális eltérések. 

Románia lakossága 2002–2011 között 12,2%-kal, a romániai magyarok lélekszáma pedig 13,6%-kal csökkent. 

A különbség nem jelentős. Székelyföld magyarsága Románia lakosságánál kevésbé csökken,108 vagyis 

arányszáma az utóbbi két népszámlálás (2002, illetve 2011) között alig változott, miközben Arad megyében a 

csökkenés 25%, Temes megyében 30%, Hunyad megyében 36%, Krassó-Szörényben 44%. Minél inkább 

szórvány a megye, a lélekszám-csökkenés annál erőteljesebb. Ezen időszakban Hargita megye lakossága 6,3%-

kal, a Kovászna megyéé 7,5%-kal esett vissza, vagyis tömbben a magyar lakosság stabilabb az ország 

lakosságánál. A leginkább veszélyeztetett romániai szórványrégiók: a Kárpátokon kívüli területek telepes 

népessége, a történelmi Bánság, Dél-Erdély (Hunyad, Szeben megyék), Fehér megye, az Erdélyi Mezőség, illetve 

a szigetterületek peremrégiói. 

Szlovákiában a helyzet aggasztóbbnak tűnik, ugyanis csaknem 62 ezerrel csökkent a magyarság lélekszáma tíz 

év alatt – derült ki a 2011-es népszámlálás végleges adataiból. Tíz év alatt az összlakosság 9,7 százalékáról 8,5 

százalékra csökkent a Szlovákiában élő magyarok számaránya. Míg a 2001-es népszámlálás adatai szerint 

Szlovákiában 520 528-an vallották magukat magyar nemzetiségűnek, ez a szám 2011-re 458 467-re csökkent. 

Az országban 2001-től 2011-ig 0,33 százalékkal (17 581 fő), csökkenő mértékben, de nőtt az összlakosság és 

elérte az 5 397 036-os lélekszámot. Ez a legalacsonyabb lakosságszám-növekedés a szlovákiai népszámlálások 

történetében. Az ország lakosságának nemzetiségi arányait tekintve a magukat szlovák nemzetiségűnek vallók 

(4 352 775 fő) száma is csökkent a 2001-es adatokhoz képest. Az elmúlt 10 év alatt az egyedüli jelentősebb 

létszámnövekedést a roma etnikumhoz tartozók csoportja mutatja. 

A délvidéki magyarság számának alakulása is hasonló trendet mutat. 2011-ben Szerbia összlakossága 7 120 666 

fő (népszámlálás), ez a korábbi népszámláláshoz képest 377 ezerrel kevesebb, a visszaesés 5,7%-os. A szerbiai 

magyarok lélekszáma 253 899 fő volt (3,53%), vagyis a korábbi népszámláláshoz képest a fogyás 39400 fő, 

aránya 13,4%. Délvidéki szakemberek szerint bár valamelyest mérséklődött, még mindig nagy az elvándorlás. 

Vajdaság lakossága ez idő alatt kb. 100 ezerrel csökkent, a népszámláláskor 1,917 millió fő, miközben elég sokan 

települtek be a régióba. 2002-ben a tartomány lakosságának 14,3%-a volt magyar, 2011-ben az arány 13%. 

Kárpátalján a magyarság lélekszáma 2012-ben 141 000 fő volt – kiszámított adat, nem volt népszámlálás – a 

korábbihoz képest 10 ezerrel kevesebb, ami 6,6%-os fogyást jelent. A népességcsökkenés legfontosabb oka a 

kivándorlás, de jelentős az asszimiláció is.109 

Meg kell állapítani, hogy a Kárpát-medencében a magyarság lélekszáma mindenütt csökken, de nem egyforma 

mértékben, és a többségi lakossághoz viszonyított arányszámok is különböznek. A népesség-fogyás területi 

arányait illetően csak erdélyi adatokat vizsgáltam, ebből kiderül, hogy tömbben a fogyás megállt, szórványban 

pedig felgyorsult. 

4. Diaszpóra és szórvány 

A térségünket is jól ismerő amerikai társadalomkutató, Rogers Brubaker a diaszpórák kérdésének egy jelentős, 

összefoglaló tanulmányt szentelt. (BRUBAKER, 2005) Ebből láthatni, hogy a nacionalizmuselmélet, a 

szociálpszichológia és az antropológia legnagyobbjai (A. Cohen, J. Clifford, B. Anderson, G. Baumann, W. Connor, 

St. Hall) is foglalkoznak a kérdéssel, amely egyre komplexebb értelmet és értelmezést kap. Az alapkérdésre mind 

nehezebb a válasz, mert a fogalom jelentésvilága folyamatosan gazdagodik. Napjaink társadalmi mozgásai azt 

mutatják, hogy a migránsok számára a befogadás, teljes integráció helyett a különneműség reprezentációja és 

fenntartása a fontos. Rubén G. Rumbaut külön elemzi a bevándorló generációkkal kapcsolatos kulturális, 

 
108 Maszol. http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/22443-mar-nem-csokken-olyan-rohamosan-szekelyfold-lakossaga Letöltés 
2019.09.10. 
109 Kárpátinfó. http://www.karpatinfo.net/hetilap/ukrajna/karpataljai-magyarok-hanyan-vagyunk, Letöltés: 2015.09.09.  

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/22443-mar-nem-csokken-olyan-rohamosan-szekelyfold-lakossaga
http://www.karpatinfo.net/hetilap/ukrajna/karpataljai-magyarok-hanyan-vagyunk
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strukturális, lélektani identifikációs folyamatokat – a nemzetközi méretű bevándorlás kapcsán új válaszokat kell 

keresni az asszimiláció természetével kapcsolatos kérdésre. (RUMBAUT, 2015) 

Tisztázzuk a szórvány és a diaszpóra közötti különbséget! Mindkettőre jellemző a sporadikusság, a szétszórtság, 

de az egyik ismérve a helyben maradás, a másiké pedig az egyénnek az illető területről való elmenetele, 

elköltözése, ez hozza létre. Az alábbi táblázatban összefoglalom a szórvány és a diaszpóra jellemzőit. 

1. táblázat: Diaszpóra és szórvány – különbségek.  

 

Diaszpóra Szórvány 

Elvándorolt Ősei helyén él: őshonos a régióban 

Nem is ismeri a befogadó közeget Teljes helyismerettel rendelkezik 

Nem ismeri a helyi/domináns nyelvet Ismeri a helyi/domináns nyelvet 

Nem ismeri a helyi/többségi kultúrát Ismeri a helyi/többségi kultúrát 

Jövője bizonytalan (marad/nem marad) Jövő: maradás (otthon van) 

Személyes válasz az asszimilációs helyzetre: 

létezik (van döntés) 

Személyes válasz az asszimilációs helyzetre: 

folyamatos átmenet (nincs azonosítható döntés)  
Forrás: a szerző saját szerkesztése 

5. Szórványértelmezések, definíciók 

Lássuk, miként értelmezik magyar szerzők a szórvány fogalmát. Ezekben természetesen szó sincs a diaszpóra és a 

szórvány párhuzamosságáról, a különbség annyira egyértelmű, hogy a diaszpóra utalásként sem merül fel.  

Elsőként Nagy Ödön klasszikus meghatározását illik idézni.  

„Szórványnak nevezzük faj testvéreinknek olyan kisebb-nagyobb közösségét, települését, mely idegen fajú népek 

közt vagy a magyar nyelvterület romániai szigeteinek középpontjain kívül létesült, illetve a történet folyamán 

elpusztult magyar területen maradt fenn; a szórvány fogalmában a közösségi életnek, a településnek a szétszórtsága 

is benne van, de benne van főként az a vonás, hogy a szórvány fogalmával jelölt közösségek kis számuknál és 

szervezetlenségüknél fogva nem élnek benne szervesen a magyar közösségben.” (NAGY, 1938) 

Biczó Gábor, a magyar asszimilációkutatás egyik jelese a legfontosabb dimenzió, az asszimiláció felől közelíti 

meg a szórványt:  

„A szórvány-kategória jelentéstartalma alapozódhat az asszimilációs-integrációs skálára, aszerint, hogy 

mennyire előrehaladott a vizsgált csoport (egyéniség) hasonulása a többséghez, vagy milyen mértékben 

határozható meg egy adott területre (település, mikrorégió) az etnikai kisebbség aránya alapján a befogadó 

(asszimiláló) közösséghez képest.” (BICZÓ, 2000)  

A szórvány értelmezése, meghatározása több tényező együttes figyelembevételét jelenti, ezért meghatározás több 

létezik. A továbbiakban négy szórvány meghatározásra térek ki, ezek között lényeges eltérés mutatkozik. 

Az első a költői, leíró meghatározások kategóriája. Ennek az egyes számú propagátora Vetési László, a 

szórvánnyal foglalkozó társadalomtudományos felkészültségű pap. Ezt mondja:  

„Széthullott kéve magjai a terméketlen földön, őszutón, a tél torkában, a betakarodás nagy műve után, a csírázás 

reménye nélkül. Nem is annyira a szétszóratottak csoportja, hanem inkább az életveszélyesen elszigetelődött 

maradék, nem várva, de tudomásul véve a közelgő gyilkos telet.” (VETÉSI, 2001)  

A képzetei: veszélyeztetettség, halmozottan hátrányos helyzet, sajátos társadalmi beszűkülés, etnikai érték- és 

tartalomvesztés. Nehezen kezelhető definíció, nem operacionalizálható, nem sikerült elméleti keretet 

mellérendelni. 

A második meghatározás-típus statisztikainak nevezhető, a képviselője Bárdi Nándor, kisebbségkutató történész. 

Ő hat szempontot jelöl meg a fogalom leírására: tárgykör, eredet, elhelyezkedés, méret, intézményesültség és 

hangsúlyos problémák.110  

A harmadik értelmezést Ilyés Zoltán fogalmazta meg. Az ő meghatározása szociológiainak tekinthető, de 

statikus. Ellentétpárokból és társadalmi háttérelemzésből kívánja kibontani a szórvány fogalmat. Allochton és 

autochton. Tehát kívülről érkezett, vagy helyi. Urbánus, vagy rurális. Ugye a rurális közösségnek a megtartó 

ereje mindig nagyobb, mert az emberi kapcsolatok másak, mint a városi kapcsolatoknál. Mivel statikus, nem 

teszi lehetővé a folyamatok megragadását. (ILYÉS, 2010) 

Végül a saját meghatározásomat idézem, amelyet szociológiai, dinamikus jelzővel lehet illetni. Értelmezésemben 

a szórványban élő számára a szórvány mindennapi döntéshelyzet. (BODÓ, 2005) A helyzet akkor is létezik, ha a 

 
110 Bárdi Nándor előadása Nagydobronyban, az 2001-es szórványkonferencián. 
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szórványban élő nem gondol rá, nem törődik vele, hiszen benne van a nyelvhasználattól a párkeresésig, a baráti 

társaságoktól a munkahelyválasztásig valamennyi tudatos vagy ösztönös döntésében.  

„Az anyanyelvem vonatkozásában minden nap döntenem kell. Amikor fölkelek otthon, akkor egy nyelven fordulok 

a családomhoz, és ahogy kiléptem az ajtón, nekem döntenem kell, hogy vállalom, miként vállalom, hogyan vállalom az 

anyanyelvemet és miként fogok viszonyulni a többségi nyelvhez. A szórványban élő számára társas lény mivoltának a 

megélése nem teljes körű, a más kultúrájú többségi közegben megszűnik az övéi közötti jelenlét otthonossága, magától 

értetődő mivolta – állandó nyomás alá kerül. Ennek hatására válik a szórvány asszimilációra hajlamosító közeggé. 

Ezt az igazodási kényszert nem lehet az emberek életéből kiiktatni.” (BODÓ, 2007) 

6. Szórványkérdés, szórványkutatás 

A szórványok leírása, a folyamat megértése szükségessé teszi az asszimiláció vizsgálatát. Miként írható le a szórványok 

asszimilációja (barátságos kifejezéssel: a szórványosodás), vannak-e sajátos jegyei, s ha igen, melyek azok? 

A szakirodalom feldolgozásából kitűnik, hogy a szórvány kérdése – magyar kérdés. Más nyelvekben külön a 

szórványnak a diaszpórától való megkülönböztetésére nem alakult ki fogalom, ez Középkelet-Európában 

meglepő. A térségben nincs olyan nemzet, amelynek ne volnának szórványai. Ha tehát egy kultúra nem hoz létre 

egy jelenséghez kötődően külön fogalmat, annak szemléleti okai vannak: azt a helyzetet nem tekinti sajátosnak 

(a diaszpórától különbözőnek), vagy maga a helyzet nem fontos számára. 

Milyen kutatási feladatokat jelöl ki a szórvány?  

Jogi kérdésekre kell választ keresni? Természetes, hogy jogi kérdés is, hiszen mindenkinek joga van az 

anyanyelve használatához. Senkit nem foszthatnak meg anyanyelve használatától. A jogi kérdés feltételezi a 

nyelvet beszélő közösséget. Szórványban hogyan biztosítható a beszélő közösség?  

Nyelvi kérdés a szórvány? Természetesen. Hiszen a nyelv változik szórványban, alakítják a szórványosodás 

folyamatai. Mivé lesz az anyanyelv, ha a környezeti nyelvet a szórványban élő beviszi a családi kommunikációba, 

a közélet megannyi kifejezésére nem keresi az anyanyelvi megnevezést, vagyis bekerülnek a családi nyelvbe 

olyan se-szavak, amelyek egy román vagy szlovák, vagy pedig szerb szónak a valamilyen magyar ragokkal 

ellátott változatai. Ez nyelvi kérdés.  

Intézményi kérdés? Természetesen intézményi kérdés is, hiszen, ha nincsenek magyar iskolák, ha nincs templom, 

ha nincs helyben anyanyelvi művelődési élet – akkor intézmények hiányoznak. Kinek a feladata a szükséges 

intézmények létrehozatala és működtetése? A helyi közigazgatás volna a felelős, miként a többségi lakosság 

esetében. De nem tesz semmit – a kisebbségi tud(jon) románul, ismerje az állam nyelvét.  

A szórványkérdés nemzetpolitikai kérdés? Természetesen. Hiszen a szórvány a nemzet határa. Nemzethatáron, 

a szórványon túl a többiek már nem magyarul beszélnek. A határon még beszélnek magyarul – ezt védeni kell. 

A határát minden közösség védi.  

2. ábra: Az asszimiláció tényezői  

 
Forrás: Fabian, H. and Dunlop, A.W. (2002) ábrája alapján saját szerkesztés. 

  

1. Általános/országos tényezők 

2. Lokális tényezők 

3. Közvetlen környezet 
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7. A strukturális asszimiláció modellje - tényezők 

Vannak magyar kutatók, akik a legutóbbi időkig a szórványt a Gordon-féle asszimilációs elmélet segítségével 

vizsgálták, vagyis alkalmazhatónak tekintik a diaszpóra számára kidolgozott elméleti keretet az egészen más 

társadalmi környezetet jelentő szórványra is. Véleményem szerint új elméleti keretre van szükség. Igaz, hogy 

Milton Gordon (1964) elméletét jelentős mértékben átdolgozta John Milton Yinger (1994), az alábbiakban 

bemutatandó új elméleti modell kialakítása során elsődlegesen Gordon modelljét veszem viszonyítási alapul. 

Az etnikai asszimiláció az etnikai identitás megváltozását jelenti, illetve a közösség szintjén azt, hogy a lélekszám 

fogy, nincs elegendő természetes utánpótlás. Az asszimilációs folyamat két vagy több társadalmi csoport közötti 

interakció, ennek kezdete a kulturális csere, a végpontja pedig a csoportok fúziója, általában a 

kisebbségi/alávetett csoport beolvadása a többségibe. Az asszimilációs folyamat több szakaszban megy végbe, 

ezek nem teljesen függetlenek egymástól.  

Gyurgyík László kutatásaiban az asszimilációt befolyásoló tényezőket öt csoportba (nála: dimenzió) sorolta. 

(GYURGYÍK, 2004) A nemzeti hovatartozás alakulását illetően az alábbi tényezők fontosságát emelte ki: a 

származás, vegyes házasság, a települések jellege, etnikai összetétele, az országos (nemzetállami) politika, 

ugyanakkor külön vizsgálta az asszimilációs folyamat intenzitását. 

Az asszimiláció szerintem több tényező együttes hatásának a következménye, a tényezők külön kategóriákba 

sorolása a folyamat szakaszainak az elhatárolásában segít.  

Az általános/országos tényezők két csoportba sorolhatók: politikai intézmények, kormányzati politika, jogok és 

kötelezettségek, illetve társadalmi értékek, politikai kultúra. Az első csoportba tartozók a politika kemény elemeit 

jelentik, arra vonatkoznak, ahogyan egy adott ország viszonyul saját polgáraihoz és – jelesül – a kisebbségekhez. 

Nemcsak egy adott korszakra kell gondolni, hanem a történelmi előzményekre is, nyelvi és nyelvhasználati 

jogokra és ezek időbeni alakulására. A második szint tényezőit három alcsoportba sorolom. Az első a demográfiai 

helyzet: mekkora a helyi etnikai kisebbség, demográfiai értelemben képes-e létrehozni-fenntartani saját oktatási/ 

kulturális intézményeit. Ha helyben ez nem biztosítható, a térségi település-struktúra mennyiben teszi lehetővé 

térségi magyar intézmények kialakítását és fenntartását. Másodsorban a helyi kisebbségi elit léte a meghatározó: 

létezik-e olyan helyi (szórványban: civil) struktúra, amely számára a közösségépítés, a kulturális igényekre 

adandó pozitív válasz önmagában is, közösségi ethoszként is fontos. Harmadsorban pedig a helyi etnikumközi 

hagyományok vannak jelentős hatással az asszimilációra. A harmadik szint a közvetlen környezet. Ennek kiemelt 

fontosságú tényezője a család (származás), az etnikai szempontból egynemű, vagy vegyes házasság. Ugyanakkor 

befolyásolják az asszimilációt a családmodell, az életmód, a baráti kör, a munkahelyi kapcsolatok, illetve az 

életpálya-lehetőségek. 

8. A strukturális asszimiláció modellje/elmélete 

A nemzeti kisebbségek (a magyarok is) kettős világban élnek, nemzeti identitásuk két társadalmi dimenzió 

mentén mutatkozik meg. A konfliktus forrása, hogy a politikai és a kulturális határok nem esnek egybe, vagyis a 

két csoport-hovatartozás szükségszerűen elválik: kulturálisan az anyaországhoz kötődnek, politikai értelemben 

pedig egy más állam (magyar szóhasználattal: utódállam) polgárai. Ebben a kontextusban az asszimiláció azt 

mutatja meg, hogy az utódállami politikát a kisebbségi miként internalizálja, életvezetésében ezek a hatások 

miként jelentkeznek.  

 

A modell négy szakaszra bontja az asszimilációs folyamatot. 

 

1. Társadalmi/közösségi kapcsolatok átalakulása. Szórványban – a helyi interkulturális kapcsolatoknak is a 

függvényében, vagyis hogy a helyi „másik” különbözősége mennyire erős tényező a helyi identitás-építésben – a 

többségi dominancia beszorítja az anyanyelvet egy szűk, családi-baráti körbe, illetve a szórványra jellemző vegyes 

házasságok okán a családi nyelvhasználat általános trendje a többségi nyelv felé mutat. Vagyis a többségi dominancia, 

a vegyes házasságok, továbbá egy nem indokolatlan elvárás – többnyelvű társaságban, olykor: családban is a mindenki 

által ismert nyelvet illő használni – azt eredményezi, hogy a társadalmi kapcsolatok többségi dominanciája azt a 

paradoxális kérdést fogalmaztatja meg a szórványban élővel, hogy mit ér az anyanyelve.  

 

2. Kulturális szétfejlődés. Nyelvvesztés, illetve nyelvcsere. Kognitív disszonancia. A többségi nyelv használatának 

elsődlegessé válása indítja el a nyelvvesztés folyamatát. A többségi és a kisebbségi szempont az együttélés, a két 

kultúra értékei, a közösségi jogok és megannyi más kérdésben eltérő, ugyanis a közép-kelet-európai országok 

nemzetiségi politikája – miként a gyakorlat mutatja – akkor válik kisebbségbaráttá, amikor a vonatkozó etnikai 

kisebbség már képtelen a kulturális reprodukcióra.111 Az egyén egyre inkább a többségi szempontok szerint, 

többségi értelmezésben látja saját közösségét, anyanyelvi kultúráját – pontosabban annyit lát belőle, amennyi a 

 
111 Lásd: Szlovénia, avagy Ausztria magyar közösségeinek a helyzetét. 
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többség számára fontos. Nyelvi-kulturális alapon elindul a szétfejlődés. Önmagáról két képpel rendelkezik, a 

család/kulturális közösség által hagyományozottal és a napi tapasztalat, kurrens kapcsolatok által kialakítottal. A 

napi események, a média, a (helyi/országos) politika történései mindinkább hangsúlyossá teszik a többségi 

szempontrendszert, a folyamat vége a kisebbségi-anyanyelvi értékektől, hagyományoktól való elfordulás, 

eltávolodás.  

 
3. Társadalmi/közösségi kapcsolatok átalakulása: aszimmetrikus megkettőződés. A szétfejlődés során az anyanyelv és 

a kultúra presztízse sérül, a másság már nem belső identifikációs elem, hanem megmagyarázandó körülmény.  

Ugyanis az egyén azzal szembesül, hogy anyanyelvhasználata egyre kevésbé teljes értékű, pontosabban mind 

kevesebb kérdésről képes anyanyelvén kommunikálni. Az anyanyelv kommunikációs zárvánnyá változik, 

funkcióját veszíti. Az egyén többnyire azzal oldja fel a zavaró helyzetet, hogy egyre több kontextusban – magyar 

társaival való kapcsolataiban is – lemond anyanyelve használatáról. A párkapcsolatok is a többségi nyelven 

alakulnak ki és erősödnek meg, miáltal a párválasztás „természetes” közege a többségi közösség (amalgamáció).  

A családdal, rokonsággal megmarad a kapcsolat, de itt is megtörténik a (z intergenerációs) nyelvváltás: a szülők, 

nagyszülők igazodnak az új nyelvi helyzethez. Megmarad az anyanyelv eseti, preferenciális használata: a szülő 

a saját szüleivel anyanyelven, a gyermekével többségi nyelven kommunikál. 

 

4. Átlépés a többségi közösségbe. Az egyén kulturálisan, életvezetésének meghatározó elemeit illetően kilép 

szülei kulturális közösségéből, átlép a helyi domináns közösségbe. Ez egy sor dilemmát felold számára: 

mindenekelőtt azt a kettősséget, hogy hova tartozik és mások hova sorolják. Hiszen olyan minőséget 

tulajdonítanak neki, amivel nem rendelkezik. Ezért nyíltan hirdeti és vállalja: a többségi nyelvi közösség és 

kultúra jelentik élete keretét, oda tartozik. Nemcsak társadalmi kapcsolatait, hanem politikai szereplését is ennek 

rendeli alá. 

A kapcsolatok aszimmetrikus megkettőződésének a kérdését feloldotta.  

Az átlépés formális abban az értelemben, hogy az életvitelben nem jelent változást, csak az egyén önértékelését 

illetően zár le egy folyamatot, egyneműsít. A helyi közösség számára van külön üzenete és tartalma – a belső és 

a külső dimenzió közötti összhangot jelenti. 

A folyamat során beépülésről van szó és nem elszakadásról. A származástudat megléte ugyanakkor az a vékony 

szál, amelynek mentén a fordított folyamat esetleg elindulhat.  

A modell szakaszai között nincsenek világos határok, az utolsó kivételével az egyes szakaszok egymásra futnak: 

a kulturális szétfejlődés például jóval azelőtt elindul, hogy a nyelvvesztés folyamata lezáródna, vagy a társadalmi 

kapcsolatok megkettőződése a kezdeti szakaszban bizonyos ideig párhuzamos a szétfejlődéssel. A felsorolt 

asszimilációs tényezők közül többet itt külön nem nevesítettem, ezek kibontására a modell segítségével 

megtervezett kutatás során kerítek sort. 

 

2. táblázat: A Gordon-féle és az új modell összehasonlítása.  

Gordon modell – lépések Strukturális asszimiláció – szakaszok 

Akkulturáció Többségi dominancia és „nyelvválasztás” 

Strukturális asszimiláció Kulturális szétfejlődés (disszonancia) 

Maritális asszimiláció 

Társadalmi/közösségi kapcsolatok átalakulása: 

asszimetrikus megkettőződés (racionális identifikáció) 

Identifikációs asszimiláció Átlépés a többségi közösségbe (érzelmi identifikáció) 

Attitűd-internalizáció (többségi) Nem releváns 

Viselkedés-elfogadó asszimiláció (többségi) Nem releváns 

Civil asszimiláció 

Nem releváns, illetve kérdés: az új helyzet mennyire 

konfliktusmentes, mi van az idegenséggel? 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

A Gordon-modell utolsó három lépése a többségi csoport viszonyulásával kapcsolatos, szerinte az attitűd-

elfogadás során a többségi társadalomban az együttélés tapasztalatai alapján olyan értékelő beállítódások, 

viszonyulási minták, érzelmi reakciók alakulnak ki, hogy pozitívan viszonyulnak a kisebbségihez. Az őshonos 

kisebbségek esetében ezekről a közösségekről évszázados tapasztalat létezik, az elfogadásuk/elutasításuk nem az 

asszimiláció függvénye. Mivel a folyamat az egyén szintjén zajlik, közösségi szinten csak a (majdani) 

végeredmény mutatkozik: megszűnnek a kisebbségi jelenléttel kapcsolatos kérdések és dilemmák. A civil 

asszimiláció azt jelenti, hogy etnikai vonatkozásban egyetértés alakult ki, a csoportok és egyének között 
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megszűnnek a hatalmi- és érdekkonfliktusok. Ez igaz, bár nem a gordoni értelemben látom érvényesnek: őshonos 

kisebbségek asszimilációja esetében nem létezik az a viszonyítási pont, amely a bevándorlók számára a kibocsátó 

ország. 

9. Sorsszerű szórvány? 

Szórványban az etnikai-kulturális másság nem jelent politikailag kiaknázható potenciált. A szórvány a domináns 

csoport pozícióit nem veszélyezteti. A szórványban élőknek nincsenek, vagy alig vannak nyelvhez kötődő 

követeléseik, hiszen a leggyakoribb elvárás kisebbségi oldalról, az anyanyelvű iskola, a nagy(obb) települések 

kivételével, demográfiailag nem fenntartható. A nyelvi különbözőség hordozói ilyen környezetben magánügynek 

tekintenek egy olyan tényezőt – a nyelvi hovatartozást – amely más közösségekben nem az. A közösséghez 

tartozás ugyanis az esetek döntő többségében adott: valamibe beleszületünk, s a helyzet nyelvi-kulturális-vallási 

meghatározottságát nemcsak elfogadjuk, de többnyire nem is foglalkozunk vele. Mert természetes. Amivel nem 

foglalkozunk, amit külsőleg adottnak tekintünk, az nem válik magánüggyé. Szórványban a különbözőség viszont 

dilemmát termel: miért ezt és miért nem amazt a nyelvet használjam dominánsan? Az anyanyelv és a hozzá kötődő 

kultúra szórványban nem válik minden más viszony – nyelvi, kommunikációs – alapjává, mert használata 

korlátozott. Mivel a másság kommunikációs korlátként mutatkozik meg az egyén számára, ezért szinte 

kiiktathatatlan a nyelvi választásra vonatkozó személyes döntés dilemmája. Ha a család biztos bázist képez, ha 

létezik egy bármilyen kis referencia-csoport, akkor a nyelvi váltás kérdése elvezet(het) a nagyobb, a szórványban 

élő számára virtuálisan létező (nyelv)közösség vállalásának kérdéséig. Különben a nyelvi váltás az egyén számára 

a szakmai átképzésre vonatkozó döntéshez válhat hasonlatossá – a szakmai hovatartozás egyik alapvető dimenziója 

az érvényesülés, az általa megnyíló perspektíva. 

A szórványsors paradoxona tehát, hogy nem sorsszerű. Nem eleve meghatározott, hiszen az identitást, a 

különneműséget meghatározó tényezők külső, egy nagyobb közösségre érvényes jegyekből belsőkké, olyan 

kisebb csoport jellemzőivé válnak, amelyek esetében a be- és kilépés elfogadott.   
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DUKAI EDIT 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN TANULÓ KÜLHONI MAGYAR 

FIATALOK TÉRHASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTÉSI SZOKÁSAINAK 

VIZSGÁLATA 

1. Bevezetés 

Az elmúlt években a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) hallgatói körében is jelentősen megnőtt a 

külföldi beiratkozók száma. A legfrissebb adatok alapján 4000 nemzetközi hallgató aktiválta a szemeszterét a 

PTE képzésein, melyből 245 fő a külhoni régióból érkezett magyar fiatal. A város földrajzi elhelyezkedése 

következtében a Délvidék (Horvátország és Szerbia északi része) területéről érkező hallgatók száma adja a PTE-

n tanuló külhoni magyar hallgató több mint 50%-át. Emellett küldő országként jelenik meg továbbá Románia 

(19%), Szlovákia (17%), Ukrajna (7%) és Szlovénia (2%) (PTE Oktatási Igazgatóság adatbázisa). Hátrányként 

említhető, hogy Pécs városának nincs közvetlen tömegközlekedési kapcsolata az egykori Délvidék nagyobb 

településeivel, sem a fentebb említett többi országgal. A határon túli diákok elsődleges magyar célállomása így 

Budapest lett. A főváros mellett a három nagy vidéki egyetem jelenik meg további célpontként: a Debreceni 

Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem. Emellett azonban más kisebb felsőfokú 

intézményekben is tanulnak külföldi hallgatók (TAKÁCS, 2013). 

2. A kutatás módszertana 

A tanulmányban két kutatási módszer jelenik meg: a kérdőíves vizsgálat és a fókuszcsoportos vizsgálat. A 

kérdőíves módszer esetében egy korábbi kérdőívet használtunk, melyet M. Császár Zsuzsanna készített a három 

nagy vidéki egyetemen tanuló külföldi fiatalok vizsgálatához. A kérdőívet előzetesen már kitöltötték a Pécsi 

Tudományegyetem külhoni hallgatói. A külhoni magyar fiatalokkal készített felmérés elsődleges célja az 

egyetemválasztási szokásoknak és elégedettségnek felmérése mellett a városi térhasználatnak és az anyagi 

ráfordításoknak a feltérképezése volt, másodlagos célja pedig a külhoni magyar fiatalok és a nemzetközi 

hallgatók eredményeinek összevetése és elemzése. A vizsgálat alapját egy 21 kérdésből álló kérdőív képezte, 

amely szociodemográfiai, feleletválasztós, nyitott és félig nyitott kérdések mellett numerikus, leíró és értékelő 

skálás kérdéseket is tartalmazott. A kérdéssorban három fő témakör különült el: az első az egyetemválasztással 

és az elégedettség vizsgálatával volt kapcsolatos, a második a városi térhasználatra és a várossal kapcsolatos 

elégedettség mérésére vonatkozott, a harmadik pedig a hallgatók képzéséhez, lakhatásához, mindennapi életéhez 

kötődő anyagi ráfordításokat vizsgáló rész volt (FAUBL ET AL., 2017, M. CSÁSZÁR és WUCHING, 2016; DUKAI, 

2019). A nemzetközi hallgatók által kitöltött angol nyelvű kérdőív kérdéseit nem módosítottuk, csupán magyar 

nyelvre fordítottuk azokat a két kérdéssorból kigyűjtött adatok későbbi összehasonlíthatósága érdekében. Mivel 

a kérdőív papír alapon készült, a lekérdezéskor csupán kevés fiatalt sikerült elérni. A teljes létszám (245 fő) 22%-

a (55 fő) töltötte ki a kérdőívet.  

1. táblázat: PTE-n tanuló külhoni fiatalok és a kitöltésben részt vett fiatalok száma 

 

Forrás: A PTE Oktatási Igazgatóság adatbázisa és a kérdőív alapján saját szerkesztés 

A fókuszcsoportos vizsgálat alanyai egyaránt Pécsett tanuló külhoni magyar fiatalok voltak. Az interjú 5 fő 

részvételével zajlott. Az interjúalanyokkal a fent említett kérdőív három fő témakörét beszéltük át, azaz a 

lakhatást, a várossal és egyetemmel való elégedettséget és a költési szokásokat. A fókuszcsoportos vizsgálatban 

rész vett hallgatók válaszait anonim módon mutattuk be.   

Ország PTE hallgató (fő) Kitöltő (fő) Arányosan (%)

Szerbia 113 29 26

Románia 47 10 21

Szlovákia 41 5 12

Horvátország 21 8 38

Ukrajna 18 2 11

Szlovénia 5 1 20
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2. táblázat: A fókuszcsoportos interjún részt vett fiatalok sorszámokkal ellátva 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

3. Eredmények 

Jelen tanulmányban – a fókuszcsoportos interjú alatt kapott válaszokat is felhasználva – a kérdőív második és 

harmadik témakörét elemezzük. Az eredmények fejezetben három fő témakört különítettünk el, ezekben több 

kérdésre adott választ mutatunk be.  

3.1. A városi térhasználat és a várossal kapcsolatos elégedettség 

A vizsgált témakörhöz kapcsolódó első kérdés – Jelenleg hol él? – a kitöltők lakhatására helyezte a fő hangsúlyt, 

itt három válasz és egy egyéb lehetőség közül választhattak a fiatalok. Az 55 válaszadó 69%-a kollégiumban él, 

a kitöltők jelentősen kisebb százaléka (25%) bérelt lakást jelölt meg, saját lakásban csupán egy fő lakik, amely 

külhoni területek gazdasági helyzetével is magyarázható. Az egyéb lehetőséget két személy választotta, egyikük 

vendégházat jelölt meg, míg a másik személy külföldi lakhatást. Továbbiakban az elemzés során csupán 54 

választ vizsgáltunk meg, a külföldi lakhatást megjelölő személy megválaszolatlanul hagyta a további kérdéseket.  

A külhoni magyar fiatalok számára Budapest mellett 2001-ben három vidéki városban, Debrecenben, Szegeden 

és Pécsett nyílt meg a Márton Áron Szakkollégium (továbbiakban: MÁSZ). Célja, a határon túli fiatalok számára 

szállás biztosítása, szakmai segítség nyújtása és beilleszkedésük segítése. Pécsett az épület 100 fő befogadására 

képes (MÁSZ hivatalos holnap). A MÁSZ-ok a fővárosban és a vidéki egyetemvárosokban is szuburbán 

lakóövezetekben helyezkednek el. Ez a tényező hozzájárulhat az ott lakók zárt csoportosulásához, emellett a 

fiatalok messze kerültek az egyetemi épületektől, megnehezítve ezáltal a mindennapi teendőik elvégzését. 

Később a kettős állampolgárság könnyített igénylésének lehetőségét követően a fiatalok számára az egyetemi 

jelentkezés mellett a kollégiumi férőhelyek megpályázása is egyszerűsített folyamattá vált. Ezáltal a külhoni 

magyar fiatalok nagyobb számban jelentek meg azokban a PTE által fenntartott kollégiumokban, amelyek egy-

egy egyetemi campushoz közeli helyen találhatóak. 

A kollégium mellett a lakásbérlés mint lakhatási forma jelent meg nagyobb említésszámmal. Itt az egyedüli és a 

társas bérlés lehetősége is adott volt. Pécsett az elmúlt években nagy számban épültek társasházak a város 

frekventáltabb és az egyetemi campusokhoz közelebbi helyein. Az albérleti árak az elmúlt időszakban rohamos 

növekedésen mentek keresztül, jelenleg havonta átlagosan 80. 000 és 120. 000 Ft között mozognak. Ezen összeg 

Pécs egyes körzeteiben eltérő lehet. Az elmúlt években történt árnövekedés összefüggésbe hozható az egyetem 

stratégiai céljával, amely a nemzetközi hallgatók számának növelésére irányul.  

A lakhatás témakörével kapcsolatos következő – Milyen jellegű városrészen él? – kérdésben a kitöltők arra 

válaszoltak, hogy milyen jellegű városrészben élnek. A városközponti, belvárosi, szuburbán, campusokhoz 

közeli és rurális jellegű terület közül választhattak. A megkérdezettek fele szuburbán területet adott meg, ami az 

előzetes információk alapján a Márton Áron Szakkollégium elhelyezkedésének felel meg.  

A lakás és az egyetem közötti távolság megtételét vizsgáló kérdésre – Leggyakrabban hogyan közlekedik a lakása 

és az egyetem között? – a kitöltők több mint fele (59%) tömegközlekedés által nyújtott szolgáltatásokat adott 

meg. A második legmagasabb százalék a gyalogos közlekedés vonatkozásában jelent meg (22%). A gyalogosan 

közlekedő adatközlők intézménye és szállása közötti átlagtávolság megközelítőleg 650 méter. Taxis szolgáltatást 

egy fiatal sem vett igénybe, míg kerékpárral (13%) és saját motorkerékpárral vagy autóval (5%) csupán kis 

százalékuk közlekedik. A lakás és az egyetem közötti távolság megtételére fordított időt tekintve a fiatalok 

átlagosan 17 percre költöznek az egyetemtől. Távolság szempontjából az átlag 2700 méter.  

A következő kérdésnél – Eddigi itt tartózkodása alapján mennyire elégedett a város alábbi jellemzőivel? – a 

Pécs városával való elégedettség vizsgáltuk. Itt a fiataloknak hét jellemzőt kellett 1 és 5 között terjedő skálán 

értékelniük.  

  

Ssz. Ország Nem Tudományterület

1. Szerbia Nő Egészségtudomány

2. Ukrajna Nő Természettudomány

3. Szerbia Férfi Építészet

4. Szerbia Férfi Természet-/társadalomtudomány

5. Románia Férfi Társadalomtudomány
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3. táblázat: Eddigi itt tartózkodása alapján mennyire elégedett a város alábbi jellemzőivel?  

(1: nagyon elégedetlen, 5: teljes mértékben elégedett) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az eredmények között nincs jelentős eltérés. Nem jelent meg olyan szempont, amellyel a fiatalok teljesen 

elégedettek lettek volna, valamennyi részátlag az átlagos elégedettség intervallumában helyezkedik el (3–3,78). 

Legnagyobb arányt a lakóövezet minősége adja, ami arra enged következtetni, hogy a fiatalok elégedettek a pécsi 

kollégiumok elhelyezkedésével és a bennük elérhető infrastruktúrával. Magas átlagot kapott még a szabadidős, 

kulturális és szórakozási lehetőségek szempontja, ami alapján elmondható, hogy a külhoni magyar fiatalok 

átlagosan elégedettek a város által nyújtott kikapcsolódási lehetőségekkel. A legalacsonyabb pontszámot az 

egyéb költségek szempontja kapta, ami a szabadidős kiadások, szolgáltatások árait foglalja magába. Itt a 

szomszédos országok gazdasági helyzete lehet az eredmény oka, illetve hogy Pécs városa tudatosan a nemzetközi 

hallgatók számára alakítja át szolgáltatásait és azok anyagi vonzatát, ami nem feltétlenül alkalmazkodik a külhoni 

magyar fiatalok anyagi helyzetéhez.  

3.2. Szolgáltatások látogatása 

A szolgáltatások látogatása kérdéskörben – Milyen gyakorisággal látogatja az alábbi létesítménytípusokat a 

városban? – a külhoni magyar fiatalok által látogatott létesítményeket és azok látogatásának gyakoriságát 

vizsgáltuk. A megkérdezetteknek tizenhárom létesítményt kellett látogatásuk szempontjából értékelniük.  

A felsorolt szolgáltató egységek közül a válaszadók legnagyobb arányban a vendéglátóipari egységeket és 

szórakozóhelyeket látogatják (étterem, kávézó, italbár, éjszakai klub, koncert). Minden második kitöltő havonta 

egyszer (a havi egyszer és a havi kétszer szempont eredményei összeadva) ellátogat egy-egy ilyen helyre, ezen 

szolgáltatók estében a koncerteket kivéve a heti egyszer is magas jelölési arányt kapott. A sportesemények 

látogatása esetében a fiatalok 55%-a azt válaszolta, hogy soha nem járt ilyen eseményen, 37%-uk pedig csak évi 

egy alkalommal látogat el. A sportolás ugyanakkor már inkább megjelenik a fiatalok napjaiban. A kitöltők 30%-

a (összeadva a heti egyszer és a heti többször szempontra kapott eredményeket), tehát szinte minden harmadik 

fiatal heti szinten ellátogat sportlétesítményekbe, ez pedig arra enged következtetni, hogy a fiatalok 

gondolkodásában is megjelenik a tudatos testmozgás. A szórakoztató létesítmények esetében a színház és a mozi 

lehetősége kapott kiemelkedő jelölést. Az előbbi esetében a fiatalok fele éves szinten egyszer megnéz egy 

színdarabot, míg havonta egyszer minden második fiatal elmegy megnézni egy mozifilmet. A további 

szolgáltatásokra kapott eredmények nem igazán meglepőek. 

4. táblázat: Milyen gyakorisággal látogatja az alábbi létesítménytípusokat a városban?  

Kérem, mindegyik típus esetén jelölje a megfelelőt. 

 

Forrás saját szerkesztés  

Összesen

(54 fő)

lakókörnyezet minősége 3,78 3,77 3,78

közlekedés kínálata és minősége 3,4 3,38 3,4

közbiztonság 3,22 3,23 3,21

szolgáltatások kínálata 3,61 3,6 3,61

szabadidős, kulturális és szórakozási lehetőségek 3,75 3,72 3,74

megélhetési költségek 3,11 3,13 3,2

egyéb költségek 3 3,02 3

Nő Férfi

hetente 

többször

hetente 

egyszer

havonta 

kétszer

havonta 

egyszer

évente 

egyszer
soha

válaszok 

száma

Színház 0 0 0 11 56 33 54

Mozi 2 2 9 48 33 6 54

Múzeum 0 0 7 11 43 39 54

Sportlétesítmény 22 7 9 11 13 37 54

Sportesemény 4 2 6 11 22 55 54

Szabadidőpark 6 9 13 32 20 20 54

Állatkert 0 0 0 9 52 39 54

Fürdő 0 0 2 13 37 48 54

Koncert 0 6 21 30 30 13 53

Étterem 13 10 19 36 11 11 53

Kávézó 21 21 26 19 9 4 53

Italbár 11 26 31 17 7 7 54

Éjszakai klub 2 13 22 33 17 13 54
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A Pécs városában igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódik az utolsó kérdés is, amely azt vizsgálta meg, hogy 

a fiatalok milyen szolgáltatásokat hiányolnak. A válaszok esetében a fiatalok hozzájuk közelálló szolgáltatásokat 

emeltek ki. Amennyiben a már meglévő és egyéb okok miatt nem megvalósítható (pl. Formula–1-es 

versenypálya) szolgáltatásokat és szabadidős létesítményeket nem vesszük figyelembe, az elektromos kerékpár 

kölcsönzésének lehetősége merült fel leggyakrabban hiányként. (A pécsi közösségi kerékpármegosztó rendszer 

2019-ben már meg is valósult.) Emellett főleg a szerbiai régióból érkező fiatalok számára a hazai ízek 

hiányoznak, emellett növelnék a szórakozóhelyek számát és több szakmai programot és eseményt várnának.  

3.3. A hallgatók havi anyagi ráfordításai 

Azok után, hogy megismertük a fiatalok lakhatásának, térhasználatának és a szolgáltatás- igénybevételének 

szokásait, felmerülhet a kérdés, hogy vajon mekkora összeg szükséges a mindennapi költségek fedezésére. Erre 

az utolsó kérdésblokkban kerestük a válaszokat: rákérdeztünk a lakhatási, az alapvető szükségletek (élelmiszer, 

alapvető háztartási szükségletek), egyéb vásárlások (ruházat, kiegészítők, dohányáru, műszaki cikkek, könyvek 

stb.), a közlekedés, a tandíj, az egyéb tanulmányi, illetve szabadidős kiadások költségeire. Minden összeget 

felfelé kerekítve mutattunk be.  A tandíj összegét kivéve – hiszen ez csupán 5 fő esetében jelent meg – a havi 

kiadások átlagos összege 73 000 Ft, ami 230 eurónak felel meg. Ezen összeg a jelenlegi hivatalos magyarországi 

nettó minimálbér 73%-a. A kitöltők 69%-a kollégiumot jelölt meg lakóhelyeként, amely Pécsett alacsonyabb 

összeg fejében – kollégiumtól és képzéstől függően – érhető el (az elsőévesek 18 000 Ft, a felsőbb évesek 9000 

Ft, míg a MÁSZ kollégiumában 13 000 Ft ellenében lakhatnak). A fiatalok átlagosan 20 600 Ft-ot fizetnek 

lakhatásért, ennél a szempontnál a legmagasabb összegként 60 000 Ft-ot jelölt meg egy hallgató, ő albérletben él. 

Az alapszükségletekre átlagosan 25 300 Ft-ot költenek (minimum 5 000 Ft, maximum 60 000 Ft), ami az 

élelmiszert és az alapvető háztartási szükségleteket fedi le, ezen összeg az átlag magyarországi árakat figyelembe 

véve alacsonynak tekinthető, viszont nagy segítséget jelenthet a fiataloknak az esetleges otthoni támogatás, 

amennyiben sűrűbben látogatnak haza. 

Az egyéb költségekre – mint például a ruhavásárlás, kiegészítők, dohányáruk és más felmerülő költségek – 

átlagosan 9500 Ft-ot fordítanak (minimum 1000 Ft, maximum 25 000 Ft). Itt minimális, 1000 Ft értéket el nem 

érő eltérés látható a nemek között. 

Közlekedés szempontjából a fiatalok 59%-a tömegközlekedést jelölte meg, a diák havi bérlet jelenleg 3900 Ft. 

A kiugró értékek a saját motorkerékpár és autóval rendelkező személyek (ők 10 000 és 50 000 Ft közötti értéket 

határoztak meg saját eszközök fenntartására) által megadott összegek nélkül az átlag díj 4000 Ft körül alakult, 

amely megfelel a fent említett bérleti árnak. 

Emellett górcső alá vettük a fiataloknak a tanulmányaikhoz kapcsolódó kiadásait, ami a jegyzetek, tankönyvek, 

vizsgadíjak összegét foglalja magába, e tekintetben az átlag összeg 5 400 Ft körül alakult (minimum 500 Ft, 

maximum 25 000 Ft). A fiatalok napjainkban sok esetben elektronikus úton szerzik meg a képzés elvégzéséhez 

szükséges kötelező és ajánlott irodalmakat, amelyeket szintén digitális eszköz segítségével sajátítják el. Az 

egyetemi könyvtár ingyenes tagságot kínál minden nappali képzésben tanuló hallgató számára, így a 

könyvvásárlás esetleg jegyzetnyomtatás ezen okok miatt sem jelent nagyobb költséget. A havi, tanulmánnyal 

kapcsolatos kiadás nagyobb összegben (10 000 Ft felett) csupán az Általános Orvostudományi Karon, a Műszaki 

és Informatikai Karon, illetve a Művészeti Karon tanuló hallgatók körében jelent meg. Ezeknél speciális 

tankönyvek kellenek, vagy pedig a tervezéshez, kivitelezéshez különleges papírt kell beszerezniük. Volt, hogy 

Bölcsészettudományi Kar hallgatója is a nagyobb összeget határozott meg, de ő feltételezhetően könyvek 

vásárlását számolta bele. 

A fent említett létesítmények látogatási gyakoriságához kapcsolódó kiegészítő kérdés azt vizsgálta meg, hogy 

mekkora összeget fordítanak a fiatalok szabadidős kiadásokra. Ide sorolható a mozi, a színház, a sportolás, a 

szórakozás, az éjszakai élet stb. E kérdés esetében a fiatalok átlagosan 7 800 Ft-ot határoztak meg (minimum 

1000 Ft, maximum 22 500 Ft). A kitöltők által megadott összeg a fent megadott létesítmények látogatásához 

viszonyítva alacsony eredményként jelenik meg. Egy sportlétesítményben a havi diákbérletek a leglátogatottabb 

négy teremben 5 500 – 10 000 Ft között mozognak, a csoportos órák a diákok számára 700 – 1 300 Ft/alkalom 

között vannak, mozgásformától függően. Emellett a fiatalok több mint fele jelölte a mozit és a koncerteket havi 

legalább egyszeri látogatással, amire átlagosan 800 – 2 500 Ft közötti összeget áldoznak. A koncert 

megtekintésére természetesen szabadtéri ingyenes rendezvényen vagy akár italbárban, éjszakai klubban is sor 

kerülhetett, amit szintén 50%-nál magasabb arányban jelöltek a fiatalok. (Itt még az étterem és a kávézó is 

szerepet játszhatott.) A felsorolt vendéglátóipari egységekben a fogyasztás eltérő lehet a fiatalok körében, így 

nehéz lenne meghatározni egy átlagösszeget. Ezen információk figyelembe vételével a megjelölt szabadidős 

kiadások akár duplája sem lenne irreálisan magas a valóságban.  

Összegezve, a kérdőíves vizsgálat esetében a fiatalok kiadásai közel 30%-át a lakhatás fedi le, amely átlagosan 

20 600 Ft. Az említett összeg a kollégiumi díjak lefedésére elegendő, amelyből igazolást nyer az a tény, miszerint 
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a külhoni fiatalok 69%-a kollégiumban él. A fókuszcsoportos vizsgálatban résztvevő fiatalok is kihangsúlyozták, 

hogy számukra fontos, hogy alacsony összeget szánjanak a lakhatási kiadásokra.  

„A 9 000–18 000 Ft kollégiumhoz képest nem ér annyit a magány vagy a privát tér.” (4. interjúalany) 

„Hatalmas döntés, hogy akár az 5-6 szorosát fizesse ki valaki az albérleti díjra, és ezt is egy lakótárs mellett. Ez 

egy mérlegelendő kérdés.” (2. interjúalany) 

A fiatalok havi kiadása, a kérdőívben feltett kérdésekre adott válaszok alapján összesen 72 700 Ft-t körül alakul, 

ami Pécs viszonylatában első hallásra alacsonynak tűnt, ezért a csoportos interjúban résztvevő fiatalokat is 

megkértük, hogy határozzák meg, havi szinten mekkora kiadásuk van. A válaszok összecsengve szinte azonos 

összeget adtak ki, amelyhez két interjúalany válaszát emeljük ki.  

„Ha kollégiumban lakik – számoljunk 18 000 Ft-ot –, akkor alsó hangon 60 000 – 70 000 Ft-tal kell számolni. 

Ha szeretne szórakozni, esetleg utazni akkor + 10 000 – 20 000 Ft. Ebben az összegben csak kisebb kiadások 

vannak benne.” (2. interjúalany) 

„Én azt mondtam volna, hogy 80 000 – 100 000 Ft. Ebben benne van a hazautazás és minden egyéb, akár 

tanulmányhoz kapcsolódó utazás is.” (3. interjúalany) 

A kvantitatív és a kvalitatív válaszokat figyelembe véve elmondható, hogy külhoni fiatalok havi 70 000 – 80 000 

Ft kiadást realizálnak. Az összeg 28%-át lakhatásra és 35%-át alapszükségletek fedezésére költik. Ezen havi 

kiadás elsőre alacsony összegnek tűnhet, különösképp a Pécsett élő nemzetközi hallgatók havi kiadásához (átlag: 

165 284 Ft) képest, ami csaknem 100 000 Ft-tal magasabb. Az M. Császár Zsuzsanna által levezetett, de még 

nem publikált fókuszcsoportos interjú egyik eredményeként elmondható, hogy a hazai hallgatók és a külhoni 

magyar fiatalok kiadásainak összege nagyjából ugyanabban a régióban mozog. A hazai hallgatók kiadása 50 000 

Ft – 80 000 Ft közé tehető.  

4. Összegzés 

A kutatás a Pécsi Tudományegyetemen továbbtanuló külhoni magyar fiatalok városi térhasználatát és havi 

kiadásainak összegét vizsgálta meg. A kérdőívet a célcsoportból 55 egyetemista töltötte ki, ami a szomszédos 

országokból érkező fiatalok 22%-át tette ki. Az eredmények fejezetben a kitöltők mellett az 5 fős fókuszinterjú 

vizsgálatának eredményei is kielemeztük. 

A lakhatással és városi térhasználattal kapcsolatos kérdések esetében a kvantitatív és a kvalitatív eredmények is 

egyaránt azt a gondolatot támasztották alá, miszerint a külhoni magyar hallgatók számára fontosabbak az 

alacsonyabb lakhatási költségek, mint a lakóhely és a képzési helyszín közötti távolság mértéke. A fiatalok 

jellemzően kollégiumokban élnek és tömegközlekedésekkel jutnak el az oktatási intézményekbe. Az igénybe vett 

szolgáltatások esetében a sportlétesítmények és a vendéglátó egységek heti látogatottsága emelkedik ki.  

A havi kiadások elemzésekor kijelenthető, hogy a külhoni hallgatók kiadásai a hazai hallgatók havi kiadásaival 

közel azonosak, átlagosan 70 000 Ft körül mozognak. Ezen összegről a jelenlegi pécsi ingatlanpiac sajátosságai 

mellett megállapítható, hogy a kollégiumban élő hallgatók körére jellemző leginkább. A fiatalok bevételi forrásai 

nem kerültek megvizsgálásra. Ezen szempont egy későbbi vizsgálat alapját fogja képezni.  
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MOLNÁR-CSIKÓS LÁSZLÓ 

VAJDASÁGI UTCANÉVTÁBLÁK ÉS HELYSÉGNÉVTÁBLÁK 

PROBLEMATIKÁJA 

1. Bevezetés 

Évtizedek óta figyelemmel kísérem a vajdasági magyar utcanevek és helységnevek használatának alakulását. 

Néhányan már foglalkoztak a nyelvi tájképnek ezzel a részint nyelvészeti, részint politikai kérdéseivel (LULIĆ, 

2013, VUKOV RAFFAI, 2019 stb.), és támaszkodni lehet megfigyeléseikre.  

Számomra az ösztönzést az a tapasztalat adta, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács Nyelvhasználati Bizottságának 

tagjaként, illetve a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat munkatársaként szereztem. A Nyelvhasználati 

Bizottságban 2003-ban és 2004-ben dolgoztuk ki azoknak a magyar helységneveknek a jegyzékét, amelyeket 

alkalmasnak tekintettünk hivatalos használatra. A Termini nyelvészeti kutatócsoport az utóbbi néhány évben a 

határon túli régiók nyelvi problémáinak a rendszerezésével és feldolgozásával is foglalkozik, ebben jómagam is 

részt veszek. A nyelvi problémáknak egy része két- és többnyelvű utcanevekkel és helységnevekkel van 

kapcsolatban. 

Ebben a tanulmányban elsősorban azt vizsgálom, hogy az utóbbi másfél évtizedben milyen nehézségek 

jelentkeztek a magyar utcaneveknek és helységneveknek táblán való feltüntetése során. Előfordul, hogy a 

kihelyezett névtáblán lefestik a kisebbségi nyelvű feliratot. A probléma jóval bonyolultabb annál, mintsem 

leegyszerűsíthető lenne a kisebbségi jogok megsértésére. Ha a többségi nemzet tagjait is meghallgatjuk, hogy 

mit mondanak a dologról, akkor világosabb képet kapunk róla. 

Az utcanevek és a helynevek a nyelvi tájkép részei, de ezúttal célszerűnek látszik nem a nyelvitájkép-kutatás 

bejáródott módszerei által megközelítenünk őket, ugyanis az utcanevet vagy a helynevet tartalmazó tábla 

megrongálása, illetve önkényes eltávolítása önmagában is különös figyelmet érdemel, egy-egy esettanulmányt 

kell neki szentelni. 

2. A nyelvi tájkép kutatása 

A nyelvitájkép-kutatás Kanadában kezdődött a ’90-es évek végén, és azóta önálló területté fejlődött.  A nyelvi 

tájkép első definícióját egy szerzőpáros Landry és Bourhis alkotta meg 1997-ben közzétett tanulmányában. 

Szerintük egy adott területnek, régiónak vagy városi agglomerációnak a nyelvi tájképét a közúti jelzőtáblák, a 

hirdetőtáblák, az utcanevek, a helynevek, a kereskedelmi egységek jelzései és a kormányzati épületek nyilvános 

feliratai alkotják. (LANDRY és BOURHIS, 1997, 25. o.) 

A nyelvi tájkép vizsgálata elsősorban azokon a területeken keltette fel a kutatók érdeklődését, ahol a többnyelvűség 

érvényesülése nyelvi konfliktusokhoz vezet. Ezzel összhangban a Magyarországgal szomszédos országokban 

többen is empirikus kutatásokat végeztek a témában. (LAIHONEN és CSERNICSKÓ, 2017; SZOTÁK, 2013; SZOTÁK, 

2016 stb.) Megtudjuk többek között, hogy Burgenlandban nincsenek magyar nyelvű magánjellegű feliratok. Ez 

arról tanúskodik, hogy visszaszorulóban van a magyar nyelv. (SZOTÁK, 2016) 

A nyelvi tájkép vizsgálatából való adatok tisztázzák a nyelv, a társadalom, az identitás és a hatalom bonyolult 

kölcsönhatásait. A kisebbségi nyelvek láthatósága köré szerveződik néhány kérdés, a nyelvi tájkép képes 

megvilágítani a többségi és a kisebbségi csoportok közötti hatalmi kapcsolatokat. (GORTER, 2017, 36. o.) 

Egyetértek Durk Gorterrel abban, hogy a nyelvi tájképnek történelmi dimenziója is van, ugyanis dinamikus és 

idővel változik, így tájékoztat minket a különböző nyelveknek a történelem során való használatáról. (GORTER, 

2017, 38–39. o.) 

A nyelvi tájkép elemei olyan nyelvpolitikai mechanizmusok, amelyek képesek fenntartani az ideológiákat és 

bizonyos nyelvek státusát. Például Európa számos kisebbségi régiójában a nyelvi aktivisták gyakran „rossz” 

neveket festenek a jelzésekre. Ez a nyelvi jogokkal kapcsolatos küzdelemről tanúskodik. A konfliktus nemcsak 

a helységnevekből adódik, hanem a jelek kiemelésével és elhelyezésével is összefüggésbe hozható. (GORTER, 

2017, 39. o.) 

Jómagam is csatlakozom ennek az időszerű témakörnek a vizsgálatához. A vajdasági nyelvi tájkép elemzésével 

szeretnék hozzájárulni a kisebbség–többség kapcsolatának részletesebb tanulmányozásához és értelmezéséhez. 

Szerintem a szerbiai táblarongálások nem pusztán vandalizmusnak a következményei, hanem gyakran a többségi 

nemzet tagjainak elégedetlenségére vezethetők vissza olyan esetekben, amikor a két- vagy többnyelvű táblát azokon 

a településeken tette ki a helyi hatóság, amelyeknek csekély számú kisebbségi lakosa van. A táblarongálók tehát 

indokolatlannak tekintik a település nevének a korábbi gyakorlattól eltérően kisebbségi nyelven való 
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feltüntetését. Az is ingerelheti a többségieket, ha nem a megszokott, a köztudatban elfogadott kisebbségi nyelvű 

névváltozat kerül a táblára.  

Tanulságos a Cenoz és Gorter szerzőpárosnak az tanulmánya, amelyben a fríz és a baszk kisebbségi nyelv helyzetét 

vizsgálják nyelvi tájképük adatai alapján. Az eredmények azt mutatják, hogy a nyelvi táj kapcsolódik a kisebbségi 

nyelveket érintő hivatalos nyelvpolitikához, és hogy a két helyszín között jelentős különbségek vannak. Frízföld és 

Baszkföld nagymértékben különbözik egymástól A baszknak írott nyelvként való elfogadottsága nagymértékű a 

szociálpolitika minden ágazatában. Ezzel szemben a fríz írott nyelvként kevésbé jut kifejezésre. A frízföldi Ljouwert 

tájképében a két- vagy többnyelvű táblákon a többségi (holland) nyelvű szövegek mérete a legtöbb esetben nagyobb, 

míg a baszkföldi Donostia adatai a spanyol és a baszk kiegyensúlyozottabb használatáról tanúskodnak. Frízföldön 

nemcsak a holland, hanem az angol is megelőzi a fríz nyelvet, Baszkföldön viszont a spanyol után a baszk a második 

és az angol a harmadik. (CENOZ és GORTER, 2006) 

 A frízföldi és a baszkföldi nyelvi tájkép aránytalanságaihoz hasonló eltérések a magyar régiókban is 

tapasztalhatók. Szlovákiában magától értetődőnek számít, hogy a szlovák nyelv a preferált a magyarral szemben 

a feliratokon (a szlovák szöveg van elöl vagy felül, esetleg még nagyobb méretű is). Ezzel szemben a 

Székelyföldön, annak ellenére, hogy a romániai nyelvtörvények a román nyelv preferált helyzetét mondják ki, 

„előfordul, hogy olyan megoldást találnak, ahol a magyar nyelv preferált helyzetben (vagyis felül vagy jobbra) 

jelenik meg”. (LAIHONEN és CSERNICSKÓ, 2017, 66. o.) 

3. A vajdasági magyar helységnévrendezés 

3.1. Vajdasági magyar helységnevek 2003 előtt 

1921 és 1941 között a királyi Jugoszláviában a hivatalos szerb nevek magyar átírását alkalmazták nyilvános 

használatban: Szenta (Zenta helyett), Szubotica (Szabadka helyett), Szombor (Zombor helyett), Petrográd 

(Nagybecskerek helyett), Sztára Kanyizsa (Magyarkanizsa helyett). 1945 után a titói Jugoszláviában tolerálták a 

szerb névhez hasonló hangzású magyar névalakokat: Zenta (szerbül Senta), Kanizsa (szerbül Kanjiža), Topolya 

(szerbül Topola), Szaján (szerbül Sajan), Palics (szerbül Palić) stb. Ebben az időszakban a hagyományos magyar 

helységnevek közül a szerb név védettsége folytán néhány tiltottnak számított: Szenttamás (Srbobran), 

Tiszaszentmiklós (Ostojićevo), Nagybecskerek (Zrenjanin) stb. Korábban szerbül is ez volt nevük az említett 

településeknek, de megváltoztatták őket: Sentomaš (1922-ig, utána Srbobran), Potiski Sveti Nikola (1947-ig, 

utána Ostojićevo), Veliki Bečkerek (1935-ig, attól kezdve Petrovgrad, majd 1955-től Zrenjanin). A Szenttamás, 

a Tiszaszentmiklós és a Nagybecskerek név sem hivatalos, sem nyilvános használatban nem lehetett. 

(MARKOVIĆ, 1966) 

Az 1974. évi jugoszláv alkotmány a kisebbségi nyelvhasználat területén nagy előrelendülést jelentett, de a 

politikai akarat nem volt meg ahhoz, hogy megszülessen a helységnevekről szóló törvény, így csak helyi szinten 

maradt meg egy-egy nemzetiségi településnév hivatalossá való minősítésének a lehetősége. A 90-es években újra 

beszűkültek a névhasználati lehetőségek.  

3.2. A 2003–2004. évi vajdasági helységnévrendezés 

2000 után kedvezőbbé vált a helyzet: megszületett az arra irányuló politikai akarat, hogy a hagyományos 

kisebbségi településnevek hivatalossá váljanak. A vajdasági magyar helységnevek hivatalos státusának 

rendezéséhez a közvetlen ösztönzést a szövetségi kisebbségi törvény adta meg. A 11. szakasz értelmében a 

földrajzi neveket, a települések, terek, utcák nevét az ott élő kisebbségek nyelvén, hagyományaik és helyesírása 

szerint (is) ki kell írni. Ezt a törvényes rendelkezést 2003-ban egy tartományi határozat konkretizálta (Határozat 

a nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának Vajdaság Autonóm Tartomány Területén való hivatalos 

használatával kapcsolatos egyes kérdések részletezéséről). A Magyar Nemzeti Tanács Nyelvhasználati 

Bizottsága több hónapig foglalkozott annak a javaslatnak a kidolgozásával, amely a hivatalossá tehető magyar 

helységnevekre vonatkozott. (Kisebbségi törvény, 2002, Határozat, 2003/a) 

2004-ben a többi községben levő helységek magyar nevének a meghatározására is sor került, szintén a 

Nyelvhasználati Bizottság foglalkozott a kérdéssel. Az MNT több olyan helységnek nem határozta meg a magyar 

nevét, amelynek nincs számottevő magyar lakossága, különösen a Szerémségben, amely a monarchia idején 

Horvátországhoz tartozott. (Határozat, 2004) 

A délvidéki helységnévrendezés kérdései a lakosságot is foglalkoztatták, többen levélben vagy a sajtón keresztül 

nyilvánítottak véleményt. Némelyek fölöslegesnek tartották a nyelvhasználati bizottság munkáját, mások viszont 

hasznos tanácsokkal látták el.  
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3.3. A névtáblák kihelyezése 

Sajátos gondot jelentett a kétnyelvű helységnévtáblák kihelyezése olyan településeken, ahol korábban 

egynyelvűek voltak a táblák. Nem is mindenütt került sor a hivatalos helységnévnek névtáblán való rögzítésére. 

Az is megtörtént, hogy az újonnan kitett táblán a magyar nevet illetéktelenek lefestették.  

A beodrai táblán a település szerb neve egyszer szerepel, viszont a magyar névalakot lefestették. A szenttamási 

táblán eltüntették a magyar nevet, a szerb azonban kétszer is fel van tüntetve. A torontálvásárhelyi tábla annyiban 

különleges, hogy nemcsak a szerb név található egy kétszer rajta, hanem a magyar névváltozatok is, úgyhogy 

mind a szerb, mind a magyar nyelv kétszer szerepel rajta. Az ismeretlen elkövetők az egyik magyar névalakot 

meghagyták (Debelyacsa), a másikat (Torontálvásárhely) lefestették.  

1. Beodra megrongált táblája112     2. Szenttamás megrongált táblája 113  

    
 

3. Torontálvásárhely megrongált táblája 114  

 

3.4. A Földrajzinév-bizottság (FNB) véleményezése 

A Budapesten működő Földrajzinév-bizottság (FNB) 2004 végén és 2005-ben foglalkozott a vajdasági magyar 

helységnévjegyzékekkel. Megvizsgálta a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott és Vajdaság Autonóm 

Tartományban hivatalos használatra megállapított névalakokat, és néhány esetben más nevet vagy névalakot 

ajánlott helyettük. A FNB helytelennek tartotta az előtagok el-hagyását a törzskönyvezett névből, viszont 

üdvözölte a nemzetiségi viszonyokra utaló új előtagokat. Elvben nem támogatta a törzskönyvezett magyar nevek 

helyett idegen hangzású nevek vissza-állítását vagy bevezetését, csak ha az új név megfelel a történelmileg 

kialakult helyi magyar név-használatnak. (MOLNÁR CSIKÓS, 2005; LELKES, 2005) 

A vajdasági települések zömében a MNT által meghatározott név azonos a monarchiabeli hivatalos névvel és a 

FNB által javasolt névvel. Mintegy félszáz olyan település esetében is azonos az MNT és a FNB névajánlata, 

amelynek nem volt korábban megállapított magyar hivatalos neve. Az összevont helységek többségében az MNT 

által megállapított név azonos a monarchiabeli hivatalos névnek megkülönböztető előtag nélküli változatával és 

az FNB által javasolt névvel, egyes esetekben pedig az MNT által megállapított név azonos a volt települések 

 
112 https://www.magyarszo.rs/hu/2009_08_04/vajdasag_zenta/71126/Beodra-lem%C3%A1zolva.htm 
113 http://www.humanrightscenter.net/cikkek/kepek/szt4.jpg 
114 https://scontent.fiev1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-
8/p843x403/12493421_1626923717573171_3171907327555033287_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=9267fe&_nc_ohc=gZRsCIe3l6sAX8Hf

AeT&_nc_ht=scontent.fiev1-1.fna&_nc_tp=6&oh=d14b19bafd6889fdf490d68bbb393bd9&oe=5F1F3182 

https://www.magyarszo.rs/hu/2009_08_04/vajdasag_zenta/71126/Beodra-lem%C3%A1zolva.htm
http://www.humanrightscenter.net/cikkek/kepek/szt4.jpg
https://scontent.fiev1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/p843x403/12493421_1626923717573171_3171907327555033287_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=9267fe&_nc_ohc=gZRsCIe3l6sAX8HfAeT&_nc_ht=scontent.fiev1-1.fna&_nc_tp=6&oh=d14b19bafd6889fdf490d68bbb393bd9&oe=5F1F3182
https://scontent.fiev1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/p843x403/12493421_1626923717573171_3171907327555033287_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=9267fe&_nc_ohc=gZRsCIe3l6sAX8HfAeT&_nc_ht=scontent.fiev1-1.fna&_nc_tp=6&oh=d14b19bafd6889fdf490d68bbb393bd9&oe=5F1F3182
https://scontent.fiev1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/p843x403/12493421_1626923717573171_3171907327555033287_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=9267fe&_nc_ohc=gZRsCIe3l6sAX8HfAeT&_nc_ht=scontent.fiev1-1.fna&_nc_tp=6&oh=d14b19bafd6889fdf490d68bbb393bd9&oe=5F1F3182
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egyikének a monarchiabeli hivatalos nevével és az FNB által javasolt névvel. (MOLNÁR CSIKÓS, 2005; LELKES, 

2005) 

Egy tucatnyi esetben a FNB teljesen más nevet ajánl, mint amilyent a MNT megállapított, további 

huszonegynéhány esetben pedig a FNB névajánlata előtagjában tér el a MNT hivatalos névformájától. Az is 

megtörtént, hogy a FNB névajánlata utótagjában tér el a MNT hivatalos névformájától, vagy a FNB által ajánlott 

névalak egyik hangzójában tér el a MNT névalakjától. Néhány település magyar nevét az MNT nem határozta 

meg, az FNB-nek viszont volt névjavaslata. Nagy számban olyan esetek is előfordultak, hogy az FNB-nek nem 

volt javaslata, az MNT viszont meghatározta a hivatalos magyar nevet. (MOLNÁR CSIKÓS, 2005; LELKES, 2005) 

4. Vajdasági utcanévtáblák 

 

Az utcák a tájékozódás eszközei, olyan koncentrikus körök, amelyeket pontról pontra ismerünk és hódítunk meg, 

általuk pedig egész szűkebb pátriánkat: a falut vagy a várost, ahol élünk. Az utcanevek sokat elárulnak a település 

mindenkori lakóiról: azokról, akik adták ezeket a neveket, azokról, akik elfogadták, valamint azokról is, akik 

valami miatt megváltoztatták. Az utcanév azt is elárulja, voltak-e településünknek olyan szülöttei, akik 

kiérdemeltek egy utcát. (PEJIN, 2003)  

A két- és többnyelvű utcanévtábláknak Vajdaság Autonóm Tartományban való használatához a helyi 

önkormányzatokról szóló szerbiai törvény ad jogalapot. A törvény 93. szakasza kimondja, hogy a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete határozatot hozhat a területén levő utcák, terek, városnegyedek, települések és 

településrészek elnevezéséről. Ennek a szakasznak a második bekezdéséből azt is megtudhatjuk, hogy ha a helyi 

önkormányzat területén hivatalos használatban van valamely kisebbségi nyelv, akkor az utcák, terek, 

városnegyedek, települések és településrészek elnevezése során ki kell kérni a megfelelő nemzeti tanács és a 

nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács véleményét. (Kisebbségi törvény, 2002) 

Az utcanevek és a házszámok szempontjából Szerbiában nagy a lemaradás. Egy-két évvel ezelőtt még mintegy 

27 ezer utcának nem volt bejegyzett neve. Szerbia lakosságának körülbelül a harmada olyan lakcímen élt, 

amelyhez nem tartozik utcanév, a felének a lakcíme pedig nem tartalmazott házszámot. Ezen külön akcióval 

igyekszik változtatni a hatóság.   

Az utcanévtáblák és a helységnévtáblák a nyelvi tájkép alapvető fontosságú elemei. Rendszerint tájékoztatják az 

arra járó embereket, hogy hol vannak. Ha ezek a táblák két- vagy többnyelvűek, akkor nemcsak a tájékozódást 

segítik, hanem az ott lakók nyelvi és etnikai összetételére is utalnak. 

Vajdaság Autonóm Tartomány számos településén magyarul is fel vannak tüntetve az utcanevek és a 

településnevek. A szocialista Jugoszlávia időszakában többnyire a magyar többségű vajdasági településeken 

tüntették fel táblán magyarul is az utcaneveket és a helység nevét. Ez főleg Bácskára volt jellemző, Bánátra 

kevésbé, a Szerémségre pedig alig. 

A vajdasági utcanévtáblák használatára nem jellemzők az atrocitások, inkább alaki problémák kötődnek 

hozzájuk. Előfordul, hogy a magyar felirat nem felel meg a helyesírási szabályoknak, mint például a következő 

utcanévtáblákon: Ifjusági utca > Ifjúsági utca, Gyözelem utca > Győzelem utca. 

4. Ifjúsági utca, Bácskossuthfalva 115    5. Győzelem utca, Bácskossuthfalva 116  

    
  

 
115 http://www.humanrightscenter.net/en/dok-sajto/342-opasnost-od-maara-u-bakoj 
116 http://www.humanrightscenter.net/en/dok-sajto/342-opasnost-od-maara-u-bakoj 

 

http://www.humanrightscenter.net/en/dok-sajto/342-opasnost-od-maara-u-bakoj
http://www.humanrightscenter.net/en/dok-sajto/342-opasnost-od-maara-u-bakoj
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Verbászon sajátos módon oldották meg a többnyelvű utcanévtáblák kérdését: csak azt írják ki különböző 

nyelveken (szerbül, magyarul, ruszinul), hogy utca, névadóját pedig csak egyszer tüntetik fel, szerb nyelven. A 

magyar nyelv szempontjából ez a megoldás fordított szórendje miatt is problematikus. 

6. Bácskai utca, Verbász 117  

 
 

Szép gesztus, hogy olykor teljesen szerb környezetben egy utca magyar költő nevét viseli. Pl. Kragujevacon és 

Kruševacon van Petőfi Sándor utca, Borban Radnóti Miklós utca, persze szerbül kiírva. (Radnoti Mikloš u Boru) 

Újvidéken az utcanévtáblák évtizedekig csak szerb nyelvűek voltak. 2018-ban változott a helyzet. Összesen 28 

utcában írták ki a szerb cirill betűs felirat mellé magyar nyelven is az utcanevet. Egyébként magyar személyről 

elnevezett utcákról van szó: József Attila, Géri Károly, Börcsök Erzsébet, Láng Kálmán, Varga Gyula stb. 

A magyar nyelvű utcanévtáblák bevezetése a tartományi székvárosban azért váratott ilyen sokáig magára, mert 

korábban nem volt meg hozzá a megfelelő politikai akarat. Magyar személyekről már a szocializmus idején is 

neveztek el utcát, de a kétnyelvű utcanévtáblák gyakorlatát nem vezették be. 

 

7. József Attila utca, Újvidék 118  

 

5. A vajdasági helységnévtáblák problémái 

5. 1. A digráfia következményei 

A digráfia, vagyis az a jelenség, hogy ugyanannak a nyelvnek kétféle írása is használatban van, hátrányos 

helyzetet teremthet a vajdasági kisebbségi nyelvű feliratok érvényesülésében. (Digraphia; LULIĆ, 2013) 

Előfordul ugyanis, hogy kétféle írású feliratok helyettesítik a kétnyelvűeket, vagyis ugyanazt a nevet szerb 

nyelven kétszer is (cirill betűkkel is és latin betűkkel is) feltüntetik, kisebbségi nyelven pedig egyszer sem. Az is 

előfordul, hogy a kétféle írású szerb felirat után következik ugyan kisebbségi nyelvű felirat, de csak a harmadik 

helyen, a cirill betűs szerb és a latin betűs szerb után. Ezzel az államnyelv fokozottan preferált helyzetbe kerül. 

Például a péterrévei táblán kétszer is szerepel szerbül a helységnév, mégpedig egyszer cirill betűkkel, egyszer 

pedig latin betűkkel, mivel a szerb nyelvnek nemcsak cirill betűs írásmódja van, hanem latin betűs is. Kétnyelvű 

táblák esetében indokolatlan az ilyesmi, mert ezzel hátrányos helyzetbe kerül a kisebbségi nyelvű felirat. 

  

 
117 http://www.jgypk.hu/jelkepter/utcanevtablak-t-z/nggallery/slideshow 
118 https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/ujvidek-28-utcara-helyeznek-ki-magyar-kiirassal-ellatott-utcanevtablakat 

http://www.jgypk.hu/jelkepter/utcanevtablak-t-z/nggallery/slideshow
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/ujvidek-28-utcara-helyeznek-ki-magyar-kiirassal-ellatott-utcanevtablakat
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8. Péterréve kétnyelvű táblája 119  

 
 

Újvidék négynyelvű tábláján szintén kétszer szerepel a szerb névalak (cirill betűkkel és latin betűkkel), a magyar, 

a szlovák és a ruszin viszont csak egyszer. 

 

9. Újvidék négynyelvű táblája120  10. Beodra 121    11. Kavilló 122  

       
 

12. Királyhalom 123      13. Nemesmilitics 124  

    
  

 
119 https://delhir.info/2019/02/21/peterreve-vasvillakkal-es-lapatokkal-indulnak-rabolni-a-bunozok/ 
120 https://www.vajma.info/cikkkepek/2011/09/17/vajdasag_Tobbnyelvu-helysegnevtabla-Ujvideken.jpg 
121 https://www.novibechej.com/images/opstina_nb/402_1.jpg 
122 http://hetnap.rs/files/gallery/12_28/05-01-1.jpg 
123 https://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2019//02/27n/04-brig-j-l_620x0.jpg 
124https://lh3.googleusercontent.com/proxy/j8yzJ7rXgKxh92NHZyK1gsB0i6C2PChl7odZAvmI8LVHZ2yTSwS3dJkmt_9BQFiaVSWw3-

ZkQbu-Ond19CKoeDa7nMSp5CmHOsy_AFHTFr-u_waLBqwmtYPjgvrVirTd8mT_z4-IYU2zflRiz6P3CMe10Q 

https://delhir.info/2019/02/21/peterreve-vasvillakkal-es-lapatokkal-indulnak-rabolni-a-bunozok/
https://www.vajma.info/cikkkepek/2011/09/17/vajdasag_Tobbnyelvu-helysegnevtabla-Ujvideken.jpg
https://www.novibechej.com/images/opstina_nb/402_1.jpg
http://hetnap.rs/files/gallery/12_28/05-01-1.jpg
https://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2019/02/27n/04-brig-j-l_620x0.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/j8yzJ7rXgKxh92NHZyK1gsB0i6C2PChl7odZAvmI8LVHZ2yTSwS3dJkmt_9BQFiaVSWw3-ZkQbu-Ond19CKoeDa7nMSp5CmHOsy_AFHTFr-u_waLBqwmtYPjgvrVirTd8mT_z4-IYU2zflRiz6P3CMe10Q
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/j8yzJ7rXgKxh92NHZyK1gsB0i6C2PChl7odZAvmI8LVHZ2yTSwS3dJkmt_9BQFiaVSWw3-ZkQbu-Ond19CKoeDa7nMSp5CmHOsy_AFHTFr-u_waLBqwmtYPjgvrVirTd8mT_z4-IYU2zflRiz6P3CMe10Q
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14. Szabadka – Palics 125    15. Tiszaszentmiklós 126 

    

16. Topolya 127 

 

5. 2. Táblarongálás 

A 20. század második felében a Törökkanizsa névtől eltérően a Magyarkanizsa névalak nem volt használatos, 

különösebben talán nem is igényelték az emberek, hiszen a Törökkanizsától való megkülönböztetésre a Kanizsa 

is elegendő volt. Ez magyar névváltozatként felkerült az akkori helységnévtáblákra, és nem szúrt szemet úgy, 

mint a Magyarkanizsa névalak, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács 2003-ban tett hivatalossá a szerb Kanjiža 

mellé. Ezt követően az illetékesek nem újították fel teljesen a település névtábláját, hanem a meglevő Kanizsa 

nevet átfestve írták ki a Magyarkanizsa nevet, de jóval kisebb betűkkel, mint amekkorával a szerb név van 

feltüntetve. Az erre vonatkozó törvényes előírás szerint a különböző nyelvű helységneveket ugyanazzal a 

betűtípussal és ugyanakkora méretben kell kiírni. A magyarkanizsai önkormányzat ezzel megsértette a 

helységnévtáblák elhelyezésére vonatkozó törvényes előírást. Javaslatomra ez az eset a Szerbia és Montenegró 

Államszövetségről szóló akkori országjelentésbe is bekerült. Lehetséges, hogy a tábla magyar feliratát nem 

szerbek festették le, hanem olyan magyarok, akik ellenezték, hogy a megszokott korábbi Kanizsa nevet 

Magyarkanizsára cserélje a hatóság. 

  

 
125 https://szabadmagyarszo.com/wp-content/uploads/2018/08/helysegnevtabla.jpg 
126 https://vojvodinainfo.rs/wp-content/uploads/2019/12/Ostoji%C4%87evo-foto-fejsbuk.jpg 
127 http://www.btpublicnews.co.rs/2020/03/korona-ce-ako-potraje-razoriti-privredu-backe-topole-i-okrnjiti-budzet/ 

https://szabadmagyarszo.com/wp-content/uploads/2018/08/helysegnevtabla.jpg
https://vojvodinainfo.rs/wp-content/uploads/2019/12/Ostoji%C4%87evo-foto-fejsbuk.jpg
http://www.btpublicnews.co.rs/2020/03/korona-ce-ako-potraje-razoriti-privredu-backe-topole-i-okrnjiti-budzet/
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17. Magyarkanizsa megrongált táblája 128  

 
 

Táblarongálásra a közelmúltban is sor került. 2018 nyarán Nagybecskerek község több falvában is lefestették a 

helységnévtáblákon levő kisebbségi (magyar, szlovák, román) nyelvű feliratokat. Több újonnan kihelyezett 

helységnévtáblát rongáltak meg: Bocsár (Bočar), Lázárföld (Lazarevo); Óécska (Stajićevo) és Muzslya (Mužlja) 

tábláját festették le. Ezeken a szerb név csak cirill betűs alakban jelenik meg, a kisebbségi nyelvű névalakok 

viszont nehezen olvashatók.  

Bocsár, Lázárföld és Óécska táblájának a megrongálása valószínűleg azért történt, mert nincsen számottevő 

kisebbségi lakosságuk, Muzslya viszont magyar többségű település (volt), ma Nagybecskerek város része. 

18. Bocsár megrongált táblája 129   19. Lázárföld megrongált táblája 130  

 

    
 

20. Óécska megrongált táblája 131  

 
  

 
128 http://www.kanjiza.rs/press/2004/p20040215_16magyartalanul.htm 
129 https://delhir.info/wp-content/uploads/2018/08/b%C3%A1ns%C3%A1gi-magyar-t%C3%A1blarong%C3%A1l%C3%A1sok-delhir-

portal-info.jpg 
130 https://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2018//06/13/voj-table%20(2)_620x0.jpg 
131 https://szabadmagyarszo.com/wp-content/uploads/2018/06/Staji%C4%87evo_tabla-1080x810.jpg 

http://www.kanjiza.rs/press/2004/p20040215_16magyartalanul.htm
https://delhir.info/wp-content/uploads/2018/08/b%C3%A1ns%C3%A1gi-magyar-t%C3%A1blarong%C3%A1l%C3%A1sok-delhir-portal-info.jpg
https://delhir.info/wp-content/uploads/2018/08/b%C3%A1ns%C3%A1gi-magyar-t%C3%A1blarong%C3%A1l%C3%A1sok-delhir-portal-info.jpg
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Fehértemplom községben a magyar és a román nyelv is hivatalosnak számít, azonban sem a magyaroknak, sem 

a románoknak a lélekszáma nem éri el a kétszázat. A település névtábláján a közelmúltban a cirill betűs és a latin 

betűs szerb névalakon kívül a magyar és a román nevét is feltüntették. Ismeretlen elkövetők lefestették a dél-

bánáti Fehértemplom (Bela Crkva) névtábláján a magyar nyelvű, a román nyelvű és a latin betűs szerb feliratot, 

csupán a cirill betűset hagyták meg. 

Az abszolút többségben levő szerb lakosság számára szokatlan a település nevének a korábbi gyakorlattól 

eltérően kisebbségi nyelveken, illetve latin betűs alakban való feltüntetése a névtáblán. Nem meglepő, hogy akadt 

köztük (néhány) olyan személy, aki nemtetszését kézzelfogható módon fejezte ki. 

21. Fehértemplom megrongált táblája132 

 
 

Arra is akad példa, hogy a táblarongálók a lefestés helyett a kiigazítást választják. Ez történt a bánáti Kumánd 

táblájával, a d-t átjavították e-re, az á-n viszont meghagyták az ékezetet. 

22. Kumánd átjavítva 133  

 

5.3. Névtáblák cseréje  

2018 augusztusában Palics területén folyamatban volt az útjelző táblák cseréje. Ezt egy belgrádi illetékességű 

vállalat végezte. Szabadka és Palics névtábláját kisebb méretűre cserélték, és nem szerepelt rajtuk a települések 

magyar neve.  Palics Helyi Közössége nem hagyta annyiban a dolgot, hanem szóvá tette az illetékeseknél. 

Hamarosan megoldódott a „technikainak” minősített probléma, úgyhogy a két település neve ismét olvasható 

magyarul is (nemcsak szerbül és horvátul).  

  

 
132 http://lsv.rs/vesti/presarani-nazivi-mesta-na-manjinskim-jezicima-12527/strana/980/ 
133 https://gramho.com/location/kumane/237481283 

http://lsv.rs/vesti/presarani-nazivi-mesta-na-manjinskim-jezicima-12527/strana/980/
https://gramho.com/location/kumane/237481283
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A kétnyelvű helységnévtábláknak átmenetileg egynyelvűre való cseréje felkavarja a kedélyeket, egyúttal pedig 

merénylet a fennálló jogrend ellen. Útjavítások alkalmával több vajdasági helyszínen is előfordult már. Elkövetői 

általában büntetés nélkül megússzák. 

23. Szabadka és Palics háromnyelvű névtáblája 134  

 

5.4. A problémák megoldása 

Az utcanevek és helységnevek táblán való feltüntetése nem megy zökkenőmentesen Vajdaságban. A digráfiás 

változatot csak az egynyelvű táblákon tekinthetjük elfogadhatónak, ugyanis megkönnyíti a név azonosítását azok 

számára, akik nehezen olvasnák el az egyik írással feltüntetett névalakot. Azokon a táblákon, amelyeken 

kisebbségi név is szerepel, indokolatlan, sőt káros az államnyelvi névnek kétféle írással való feltüntetése, mert 

hátrányos helyzetbe hozza a kisebbségi nevet. A táblarongálás teljesen nem akadályozható meg, mert mindig 

akadnak rendbontók, feltűnni vágyók. Ha viszont politikai indíttatásból történik a név lefestése, akkor józan 

mérlegelésre van szükség. Többek között azon kell eltöprengeni, hogy jogában áll-e egy kisebbségnek olyan 

települések hivatalos nevét is meghatározni, amelyeknek elenyésző számú kisebbségi lakosuk van. A békés 

egymás mellett élés zavartalansága érdekében szükségtelen provokálnunk a többségi nemzet tagjait olyan 

helységnevek hivatalossá tételével, amelyek nem közkeletűek. (SAMARDŽIĆ, 2018) A táblacseréhez türelmes 

hozzáállást kell tanúsítanunk, el kell fogadnunk azt a tényállást, hogy a hatóság néha előveszi a régi egynyelvű 

táblákat, mialatt a kétnyelvűeket felújítják. 

6. Összefoglalás és kitekintés 

A két- és többnyelvű utcanév- és helységnévtáblák használata nagy hagyományokra tekint vissza Vajdaság 

Autonóm Tartományban. Azokon a településeken, ahol többségben vannak vagy nagyobb számban élnek 

magyarok, általában nem jelent politikai problémát ezeknek a névtábláknak a kihelyezése és tartalma, legfeljebb 

helyesírási kérdés kapcsolódik hozzájuk.  

Más a helyzet az azokon a településeken újonnan kitett névtáblákkal, amelyeknek alig néhány magyar lakosuk 

van, illetve amelyeknek a magyar neve teljesen eltér a szerb névtől (például a szerbek által elvárt Szrbobrán 

helyett Szenttamás). 

A Magyar Nemzeti Tanács 2003-ban arra kapott felhatalmazást, hogy a nép körében élő és a sajtóban emlegetett 

magyar névváltozatok közül egyet kiemeljen és hivatalos használatra javasoljon. A reagálásokból (bíráló 

újságcikkek, táblarongálások) ítélve túllépte ezt a keretet. Még nagyobb lenne az eltérés a használt és a javasolt 

nevek közt, ha az MNT Nyelvhasználati Bizottsága a névváltozatok egyenkénti mérlegelése helyett az 1913. évi 

helységnévtár állományának a közvetlen felhasználását javasolta volna. 

A kisebbségi neveket tartalmazó táblák használatának problémáival szembesülve azt a tanulságot lehet levonni 

belőlük, hogy megfelelő körültekintéssel kell eljárni a táblák kihelyezésével, ne váltsuk ki a más anyanyelvű 

polgárok ellenszenvét irántunk. Ha a kapott lehetőségekkel visszaélünk, megtörténhet, hogy idővel azokat a 

nyelvhasználati jogokat is elvitatják tőlünk, amelyek tényleg megilletnek bennünket. 

  

 
134 https://media.szekelyhon.ro/pictures/kronika_2019/4julius-augusztus/b_01-palicsszabadka-_toth-tibor-hetnap-rs.jpg  

https://media.szekelyhon.ro/pictures/kronika_2019/4julius-augusztus/b_01-palicsszabadka-_toth-tibor-hetnap-rs.jpg
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MOLNÁR GERGELY ÉS PAÁL ZSUZSANNA 

A VÉGZETTSÉG NÉLKÜLI ISKOLAELHAGYÁS MÉRSÉKLÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR KÖZNEVELÉSBEN 

Bevezetés 

A köznevelésben az utóbbi néhány évben egyre markánsabb figyelem irányul a végzettség nélküli vagy korai 

iskolaelhagyás problémakörére. Magyarországon 2017-ben 12,3% körüli volt a lemorzsolódás, és a Kárpát-

medence további államaiban sem jobb a helyzet: többek közt Szlovákiában 9%-os, Romániában 18%-os a 

lemorzsolódás. Több európai uniós ajánlás és állásfoglalás is hangsúlyozza, hogy alapvető társadalmi elvárás a 

versenyképesség és foglalkoztatás növelése, valamint a szegénységben élők számának csökkentése. Az EU 

célkitűzése az, hogy 2020-ig 10% alá mérsékli a lemorzsolódást. Magyarország is vállalta, hogy a korai 

iskolaelhagyás arányát 2020-ig 10% alá szorítja le. 

A korai iskolaelhagyás135 elleni küzdelem az egyik igen sarkalatos pontja nemcsak a hazai, de az európai és a 

nemzetközi oktatáspolitikai rendszereknek is. A korai iskolaelhagyás elleni és a tanulást támogató nemzeti 

stratégiák, szakpolitikák és intézkedések kidolgozása és megvalósítása kulcsfontosságú mind az egyén, mind a 

társadalom, mind a gazdaság szempontjából. A nemzetközi színtereken ismert beavatkozási pontok 

Magyarországon és külhonban is megtalálhatók: eszerint létezik top-down modell, amikor az állami 

jogszabályok, szakpolitikák, nemzeti stratégiák mentén közelítjük meg a problémát, illetve létezik a bottom-up 

modell, amely a helyi igények, lehetőségek és jó gyakorlatok kialakítását célozza meg. A nemzetközi, magyar és 

külhoni összefoglalónkban is igyekeztünk bemutatni ilyen modelleket, gyakorlatokat. 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet 2018 februárjától 2019 júniusáig végzett kutatásának célja ezért a Kárpát-

medencei végzettség nélküli iskolaelhagyás kvantitatív és kvalitatív tényezőinek azonosítása és prognózisa, a 

Kárpát-medencei magyar köznevelésre hatással lévő tényezők és tendenciák megismerése a rendelkezésre álló 

szakhatósági adatok megismerésével és mintavételre épülő kutatások elvégzésével. A felmérés átfogó célja tehát 

a lemorzsolódásra kiható, köznevelésben tapasztalható hiányok, problémák és fejlesztési szükségletek feltárása 

volt. A kvantitatív adatokban mutatkozó rendszerszintű hiányosságok miatt vizsgálatunk lefolytatásához egyéni 

irányított interjús terepmunkán és fókuszcsoportos interjúkon alapuló részletes elemző esettanulmányok 

módszertanát alkalmaztuk. Az interjúkat köznevelési intézmények (általános és középiskolákban), óvodák, 

önkormányzatok és a tanügyigazgatásban tevékenykedő intézmények vezetőivel és pedagógusaival, valamint 

pedagógiai szakemberekkel és önkormányzati dolgozókkal készítettük el. Az anyaország 33 intézményében 86 

interjút, a határon túl pedig 70 helyszínen 198 interjút készítettünk. Igyekeztünk a teljes közoktatási palettát 

lefedni, nagyvárosokban és kistelepüléseken, elitiskolákban és leszakadó tanulói összetételű intézményekben, 

tömbben és szórványban egyaránt kutatni, és a helyszíneinket a határon túli térségekben élő magyarság száma 

alapján súlyozva kijelölni. Saját kutatásunk tapasztalatainak közzétételével részben társadalompolitikai, részben 

pedagógiai úton megvalósítható javaslatok megfogalmazására vállalkoztunk. 

A korai iskolaelhagyás csökkentése komplex és rendszerszintű erőfeszítéseket igényel, a problémák és a 

megoldási lehetőségek Kárpát-medence-szerte hasonlók. Az iskolaelhagyás lokalizálása és szintjei, a 

veszélyeztetett diákok azonosítása, a veszélyeztető körülmények meghatározása, majd a folyamat leküzdésére 

tett erőfeszítések, az iskolai oktató-nevelő tevékenység és a szociális háló hatékonyabbá tétele szükséges a 

lemorzsolódás elleni sikeres küzdelem érdekében. Éppen ezért a lemorzsolódás egy olyan komplex problémakör, 

amely az oktatás szinte valamennyi szegmensével összefügg a tehetséggondozástól az iskolai átjárhatóságon át 

az óvodalátogatás mértékéig. Ezért kijelenthetjük, hogy csak megalapozott, előzetes kutatási eredményekre 

támaszkodó, ugyanakkor átgondoltan előkészített, pedagógiai-pszichológiai szaktudományos és gyakorlati 

tapasztalatok összegzésével készülő, széles körű társadalmi elfogadással bíró új koncepció mentén lehetséges 

 
135 A korai iskolaelhagyás vagy végzettség nélküli iskolaelhagyás (ELET – Early Leaving/Leaver from Education and Training, korábban 

ESL, vagyis Early School Leaver/Leaving) fogalom az iskolarendszerű oktatás és képzés végzettség nélküli abbahagyását/befejezését jelenti. 

Valójában tehát egy mutató, mely egzakt módon kívánja megragadni a végzettség nélküliséget: a 18–24 éves korosztályban alsó középfokú 

végzettséggel nem rendelkezők arányát mutatja, akik az adatfelvételt megelőző 4 hétben nem vettek részt képzésben. Az Európai  Unió 

jelenleg azokat tekinti korai iskolaelhagyóknak, akik nem rendelkeznek az élethosszig tartó tanulás világában minimálisan szükségesnek 
tekintett ISCED3 szintű felsőközépfokú iskolai végzettséggel (ez a szakiskolai és a középiskolai végzettségnek felel meg), azaz ISCED1 

vagy ISCED2 szintű végzettséggel hagyták el az oktatási rendszert (alsó, illetve felső tagozatos végzettség). 
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javulást elérni. Ezt a koncepciót szeretnénk a fentebb ismertetett kutatási eredményekre támaszkodva előkészíteni 

javaslatainkkal.136 

Az ideális pedagógiai környezet kialakulását gátló tényezők 

Úgy látjuk, hogy köznevelésünknek olyan komoly és országos vonatkozásban is fontos problémája a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem, hogy komolyan előkészített, pedagógiai, pszichológiai szaktudományos 

és gyakorlati tapasztalatok összegzésével, azok alapján új koncepció mentén lehetséges javulást elérni, és a 

lemorzsolódás megakadályozásának hatékonyságában fordulatra számítani. 

Legfőképpen a már meglévő jógyakorlatokat javasoljuk beépíteni a „felülről jövő” rendelkezések megvalósítása 

helyett. Sokkal több eredmény várható attól, ha a már intenzíven működő és a lemorzsolódás leküzdésében 

eredményekkel büszkélkedő pedagógiai műhelyek mindennapi működésére alapozna lokálisan a központi 

irányítás. Ezen intézmények megkeresésével, kikérdezésével, az alkalmazott módszereik és gyakorlataik 

megismerésével kapott friss kvalitatív adatok járulhatnak hozzá a témában meghozandó stratégiai döntésekhez, 

a szükségszerű változtatások előkészítéséhez.  

A kutatásunk tapasztalataira alapozva megállapítható az is, hogy magas a szakközépiskolai képzésekről vagy 

felnőttképzési kurzusokról lemorzsolódó tanulók aránya, míg az általános iskolákból történő lemorzsolódás 

elenyésző. A lemorzsolódás nagy mértéke ugyanis nem mutatkozik meg az általános iskola végéig, sem a 

szakirodalmi áttekintés, sem a saját kutatásunk alapján. Ennek okaként feltételezhető, hogy az általános 

iskolában még megtapasztalhatják a tanulók a nagyobb odafigyelést, és a pedagógiai eszközök nagyobb mértékű 

alkalmazását is érzik a mindennapokban, ők akkor még „fontosak” a pedagógusaiknak. A pedagógusok tudatos 

segítő támogatása ismerhető fel ebben az eredményben. Az is kiderül az esettanulmányokból, hogy a szülői ház 

hiányosságainak egyedüli pótlói a pedagógusok a gyermek életében. Tehát leszögezhetjük, hogy a végzettség 

megszerzése nélküli kimaradás nem jellemző az általános iskolákban. Szakmai és emberi védőhálót képeznek a 

pedagógusok a veszélyeztetettek köré hivatástudatból.  

Azt feltételezhetjük tendenciaként a 2017-ben mért közel 13%-os lemorzsolódási arány ismeretében, hogy a 

végzettség nélküli iskolaelhagyás jellemzően a középiskolai életkorban (16 év felett) mutatkozik meg.  

Az aprófalvas, leszakadó vidéki régiók mellett Kárpát-medence-szerte a nagyvárosi, sőt még egyes budapesti 

iskolák tanulóinak veszélyeztetettségi aránya sem elenyésző. A gimnáziumokból nem jellemző a lemorzsolódás 

nagy mértéke. A gimnáziumokra egyfajta elitképzőként tekinthetünk – a szakiskolákkal és szakképzőkkel, 

szakgimnáziumokkal szemben –, ez az intézménytípus megőrizte, őrzi ma is első helyét a középfokú oktatáson 

belüli hierarchiában (felső-középfok ISCED3-as szint). Ebből következik, hogy jellemzően a többi középfokú 

intézménytípusból (szakiskola, szakgimnázium) esnek ki a tanulók, és maradnak a ISCED2 szintű végzettségnél. 

A „végzettség nélküli korai iskolaelhagyók” ők lesznek, akik a középfokú intézmény látogatását időközben 

megszakítják. A kutatásainkban azonban az tapasztalható, hogy a lemorzsolódással való veszélyeztetettség az 

általános iskolákban mutatkozik meg, számos formában és figyelmeztetően. 

A viselkedési zavarok és a hátrányos helyzet összefüggései kapcsán megállapítható, hogy a meglátogatott 

intézmények legtöbbjében az SNI tanulók fejlesztése is részét képezi a pedagógiai programnak (integrálás). Ezek 

a tanulók legfőképpen „együttnevelés” keretében és integrált körülmények között tanulnak. A viselkedészavaros 

és magatartási problémákkal küzdő tanulók okozzák napi szinten a legtöbb problémát és nem a többi hátránnyal 

küzdő tanuló. Nem mindig fedi egymást ugyanis a hátrányos helyzet és a viselkedészavar. A gyermekek közti 

különbség egyre látványosabb és egyre fokozottabb. E mögött az otthoni, családon belüli nevelési módszerek 

különbözőségei, sokfélesége és széles skálája feltételezhető. Hogy segíthesse az oktatási rendszer a pedagógusok 

munkáját, össze kell gyűjteni, hogy a magatartási, viselkedési zavarból eredő sajátos problémák leküzdésére 

milyen pedagógiai megoldásokat alkalmaznak, és el kell terjeszteni az iskolaelhagyással veszélyeztetettek 

nehézségeinek leküzdésére irányuló pedagógiai eszközök, módszerek tárházát.  

A kompetenciafejlesztés kimagasló helyen szerepel az alkalmazott pedagógiai módszerek közt és az utóbbi idők 

kulcsszava. Ideális pedagógiai környezetben az lehetne a cél, hogy a kompetenciák egyenként és minden gyermek 

esetében a saját állapotnak és szükségleteknek megfelelően legyenek fejleszthetők. 

Az ideális pedagógiai környezetet azonban számos tényező gátolja. Az imént említett cél a jelenkori pedagógiai 

környezetben, iskolákban nem tud maradéktalanul megvalósulni, és ennek több oka van. A kötelezően magas 

pedagógusi óraszám és az egyéb (főleg adminisztrációra fordított) időkeret nem teszi ma lehetővé az egyéni 

fejlesztésre fordítandó és szükségesnek látszó intenzitást. Ez az első gátló tényező. Gyógypedagógiai és 

viselkedészavarral küzdő tanulók különböző igényeit egy 25–29 fős osztálykörnyezetben nem lehet kielégítően 

 
136 Jelen tanulmány, melyet a miskolci konferencián előadás formájában ismertettem, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által 2020 májusában 

publikált kutatási jelentés legfontosabb következtetéseinek összefoglalása. Készült az EFOP-3.10.1-17-2017-00002 „Az oktatási struktúrák 
Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások” című projekt keretében. (MOLNÁR ET AL., 2020) 
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megvalósítani, a speciális tudás és a – speciális, a pedagógus tanórai munkáját kívülről is segítő – szakmai 

támogató rendszer kidolgozottságának hiánya és fejletlensége miatt. Ez a második gátló tényező.  

Az iskola korai elhagyásának mértéke csökkenhetne és az iskolába való visszatérés gyakoribbá válna, 

amennyiben az oktatás központi irányításában, valamint a rendszer felsőbb szintjén konkrét lépéseket tennének 

a megoldás felé (irányában), adekvát módszereket alkalmaznának, és a pedagógiai elvek megvalósulásának 

nagyobb teret biztosítanának intézményi szinten. Kívánatos lenne, ha hagynák a szabályzók, hogy a pedagógusok 

érdeklődése a problémák pedagógiai megoldására szélesebb körben irányulhasson. Tulajdonképpen azt 

tapasztalhatjuk, hogy mindinkább társadalmi elvárássá kezd válni a szülők és egyéb intézmények részéről a 

gyermekek egyéni nyomon követése. A szülők kevés idejére és az intézmények közti munkamegosztásra 

tekintettel az iskola kerül a fókuszba, az egyéb intézményrendszerek pedig folytonos átalakulásban vannak, 

funkciókat cserélnek, megszűnnek, újak alakulnak – de az iskola marad. A védőnői rendszer és a gyermekjóléti 

rendszer átrajzolása, az önkormányzati, fenntartói feltételek és a finanszírozás megváltozása az erre vonatkozó 

legfontosabb példák. A központi irányítás jelenlegi működése nem teremti meg az egyéni fejlesztéshez és 

nyomon követéshez megfelelő feltételeket, és nem támaszkodik a mai modern reformpedagógia gyakorlataira 

sem, ez a harmadik gátló tényező. 

Mindazonáltal tisztán kibontakozik az esettanulmányokból, hogy jelenleg az általános iskola játssza a 

legfontosabb szerepet lemorzsolódás elleni küzdelemben, a megelőzés tekintetében. Ez a legfontosabb helyszín 

a mai magyar oktatási rendszeren belül, ahol a gyermek segítségre számíthat. A jól végzett általános iskolai 

megelőzés csökkentheti a középiskolában vagy a későbbiekben jelentkező lemorzsolódás mértékét, segítséget 

nyújthat a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek, kitörésüket elősegítheti. A problémát az váltja ki a 

lemorzsolódással veszélyeztetettek családjaiban, hogy a szülőnek gyakran vannak saját magánéleti, szociális, 

társadalmi és munkahelyi, munkanélküliségi problémái, és ő ezeken nem tud felülemelkedni, ő maga is segítségre 

szorul. Ez a családi helyzet kihat a gyermek életére. A megelőzéshez szakemberek és gyógypedagógiailag is 

képzett szakértői gárdára van az iskolák pedagógusainak szüksége, de ez a gárda alig-alig létezik. A tanítók, 

tanárok és igazgatók megemlítik azt is, hogy az együttműködő családokban a gyermek látványos kibontakozása 

tapasztalható, még a BTMN, SNI és HH, HHH tanulók esetében is mutatkoznak eredmények. Az otthoni és 

iskolai összefogás és együttnevelés a törődés, az odafigyelés és a szeretet kinyilvánítása eredményeként a 

problémák akár látványos enyhülést mutathatnak. A köznevelési intézményekben az idő előtti iskolaelhagyás 

ellen a legtöbbet tehet – a szülőn kívül – a fejlesztésre felkészült pedagógus, feltéve, ha rendelkezésére áll a 

hátrányok kezelésére alkalmas specifikus általános iskolai pedagógia teljes eszköztára. A tantermi és szabadidős 

pedagógiai tevékenységeket támogató és kisegítő, egyszersmind megfelelően képzett (nem csak továbbképzett!) 

fejlesztőpedagógusok köznevelésünkben való létszámának hiánya a negyedik gátló tényező. 

Az iskolában felmerülő akadályok tovább mélyülhetnek, ha a szülő alapvetően negatív szerepet játszik gyermeke 

életében. Így van ez akkor is, ha a szülő nem tudatosítja magában a gyerek legfőbb érdekeit, ha mindent ráhagy 

a gyermekére, azaz elutasítja a gyermeke nevelésében való részvételt. Úgy tűnik, a szülők egyre inkább 

képtelenek nevelőként fellépni. A gyermek fejlődését tekintve negatív (vagy csak passzív) szülői hozzáállásban 

kereshető a tanulási és viselkedési zavarok gyökere. A gyermeknek természetes szükséglete a szülői támogatás, 

az arra való igény, hogy a világ dolgai közt el tudjon igazodni. A gyermekek sokszor magukra maradnak a 

problémáikkal. A „lassez faire” mentalitás terjedése az iskola és család kapcsolatára, valamint a gyermek 

fejlődésére egyaránt nagyon negatívan hat és problémákat generál az esettanulmányok tükrében.  

A családok megsegítése, támogatása és intenzív ösztönzésének a hiánya tekinthető a mai helyzet ismeretében az 

ötödik gátló tényezőnek. Az esetek rávilágítanak arra is, hogy minden iskola és környezete külön entitásként 

értelmezhető. Noha az iskolák városi, települési közösségben működnek, ahol a „közösség” jelentése a mai 

értelemben nem ugyanaz, mint volt korábban, sokkal inkább lakóközösségként értelmezhető. A hagyományos 

értelemben vett közösségek felbomlásának évtizedek óta tanúi vagyunk. Az el- és a bevándorlás mértéke nem 

látszik csökkenni. Az egykori falusi és városi közösségeink összetartását a viszonylagos kulturális autonómiájuk, 

valamint kulturális- és gazdasági önellátásuk biztosította. Mára a legtöbb helyen az autonómia és önellátás 

visszavonhatatlanul megszűnt, a régi közösség helyére „új lakók” és bevándorlók érkeztek, a vándorlással az 

eredeti társadalmi közeget átrendezve és felismerhetetlenül átalakítva. Ott, ahol a társadalmi mozgás egyirányú 

és legfőképpen elvándorlást eredményez, ott tapasztalataink szerint az iskola sajátosan nehéz helyzetbe kerül a 

tanulók és családok etnikai összetétele, társadalmilag alacsony státusza és munkanélkülisége miatt. Ez utóbbi 

társadalmi környezetben az iskolák sok esetben és többségükben – szinte minden tekintetben nagyon hátrányos 

családok gyermekeinek nevelésére-oktatására rendezkednek be –, kényszerűen specializálódnak. E társadalmi 

folyamat és a korábbi stabilitás fellazulása és a vándorlás mértéke az iskolákban új, addig nem ismert pedagógiai 

módszerek szükségszerű alkalmazását kényszeríti ki – a tantestület összetételétől függően – hol kisebb, hol 

nagyobb mértékben, hol eredményesebben, hol kevésbé eredményesen. Ehhez hasonló folyamat játszódik le 

kutatásunk tapasztalatai szerint a nagyvárosok szegényebb, vagy kevésbé stabil lakónegyedeiben elhelyezkedő 

iskolákban is. A megoldatlan társadalmi kérdések, melyek a családok életét érintik, a hatodik gátló tényező. 



MULTIDISZCIPLINÁRIS TANULMÁNYKÖTET A KÁRPÁT-MEDENCE ÉS MAGYARSÁGÁNAK EGYES 

 TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI JELENSÉGEIRŐL ÉS KIHÍVÁSAIRÓL 

122 

 

Mára egy sajátos helyzet állt elő, mely különösen az oktatási rendszerben már huszonöt-harminc éve működő 

pedagógusok számára jelent áthidalhatatlan akadályt és hatalmas kihívást. 30 évvel ezelőtt még senkinek sem 

jutott volna eszébe a „digitális kompetenciát” a kulcskompetenciák közé sorolni. Ezzel szemben a digitális 

technológia rohamos terjedésének lehetünk tanúi, és a szoftver a 21. századi ember életének – mondhatjuk, 

minden színterén – jelenlévő és elkerülhetetlen valósága. A pedagógus e téren komoly lemaradással küzd. 

Nagyon nehéz lehet úgy tanítani és a tudás tekintélyét úgy fenntartani, hogy közben két külön világban él a tanuló 

és a pedagógus. A helyzet attól lesz különösen drámai, hogy a gyermek természetes kíváncsiságát nem képes 

csillapítani a pedagógus, ha nem beszélnek egy nyelvet. Mára a mediális eszközök térhódítása miatt az iskola és 

a család is gyengének bizonyul a világháló képviselte lehetőségek és eszközök, alkalmazások sokaságával 

szemben. A „digitális kompetenciafejlesztés” ebben a mai oktatási-nevelési környezetben még 

ellentmondásoktól terhes. Az iskola digitális eszközkészlete meglehetősen hiányos, és ebből következően 

halaszthatatlan beruházást igényelne. Az iskolákban a digitális tudásátadás pedagógiai alapjai és személyi 

feltételei ma még távolról sem kielégítőek. Vannak hiányosságok a pedagógusok felkészültségében és az iskolák 

felszereltségében is, ami a digitális eszközök oktatásban való alkalmazását, valamint a tanulóknak a helyes 

digitális eszközhasználat megtanítását illeti. A kommunikációt alapjaiban változtatták meg a tabletek és társaik, 

és keletkezett egy megoldatlan problémahalmaz, melynek következtében a szülők tömeges elégedetlenségét 

váltja ki az iskola és feszültségek járják át a tantestületeket is. Ez a hetedik gátló tényező.  

A végzettség nélküli iskolaelhagyás jelensége valódi probléma és valós veszélyeket rejt a társadalmunk számára. 

A hátrányok fokozatos leküzdése és a tanulók előtt perspektíva kirajzolása egy olyan mérvű probléma, amelyet 

az oktatás többi gondjával együtt, és több társadalmi szegmens összehangolásával – valamint, ha az iskolára, 

mint műhelyre tekintünk – a fiatal utánpótlásból eredő munkatársak bevonásával kezelhető. E sok gonddal küzdő 

oktatási térből és a tantestület szellemiségéből azonban hiányoznak a fiatal pályakezdő pedagógusok, akik a 

problémás fiatalok előtt mintául szolgálhatnának. A végzős pedagógust a tanítási gyakorlat során és az iskola 

falai közt szerzett tapasztalatai pályaelhagyásra késztetik. A fiatal pedagógusok hiánya pedig önmagában is 

tetemes problémát hordozó jelenség köznevelésünkben. A végzett pedagógusok gyors pályaelhagyása és a 

szakma kiöregedése, a nyolcadik gátló tényező. 

Az anyaország határain túl további fenyegető jelenség, hogy tömbmagyar területen évente a diákok néhány 

százalék, szórványterületen 20–25 százaléka a magyar iskolában tanulóknak többségi nyelvű iskolába megy át. 

Ekkora veszteség már középtávon katasztrofális eredményekhez vezethet a magyar oktatási szerkezetben, 

ráadásul nem csupán a magyar oktatásból morzsolódnak így le a magyar fiatalok, hanem sok esetben az 

oktatásból általában is, mivel többségi nyelvű iskolában nyelvi és beilleszkedési nehézségek is az útjukba állnak. 

Figyelembe kell venni azt is, hogy a felméréseink szerint a lemorzsolódás többszintű folyamat: leginkább az 

óvodából az iskolába, a 4. osztályból az 5. osztályba, a 8. osztályból a 9. osztályba való átmenetnél következik 

be. A diákok és a szülők magyar oktatás iránti érzékenyítése, a többségi nyelvű vizsga- és érettségi felkészítők 

szervezése, a megfelelően széles oktatási paletta biztosítása, szórványoktatási ösztöndíjak és szórványoktatási 

központok kialakítása, támogatása szükséges, méghozzá mielőbb, hogy ez a típusú lemorzsolódás csökkenthető 

legyen. Ez a kilencedik gátló tényező. (Erről részletesen lásd még két vonatkozó tanulmányunkat: MÁRTON és 

PAPP Z., 2017., MOLNÁR, 2019.) 

A hátrány leküzdésére irányuló prevenciós lehetőségek és pedagógiai módszerek, gyakorlatok 

A korai iskolaelhagyással veszélyeztetettség komplex (és nem csak magyar) probléma. A jelenség egyáltalán nem 

új. Az integrált oktatás széleskörű európai elterjedésével egyidejűleg azonban a viselkedési zavarokkal küzdő és 

különleges bánásmódot igénylő tanulók nyomon követése a köznevelési intézmények feladatává vált.  

E tekintetben (lemorzsolódás prevenciója) az európai országok különböző szabályozási és támogatási rendszert 

alkalmaznak. Egyes országokban jobbak, másokban rosszabbak a külső társadalmi feltételek (munkavállalási 

lehetőségek, bérek színvonala stb.), akárcsak a pedagógiai ellátó rendszer minősége és a pedagógus pálya 

megbecsültsége is jelentős eltéréseket mutat. Mindezek a külső és belső feltételek együttesen járulnak hozzá a 

korai iskolaelhagyás elleni küzdelem hatékonyságához, és eredményességét eleve befolyásolják.  

Egyre nagyobb számban vannak iskoláinkban olyan tanulók, akik számára a beilleszkedés, esetenként a tanulás 

az iskoláétól eltérő társadalmi hátterük miatt okoz nehézséget. A következő osztály eléréséhez szükséges 

tanulmányi eredmény elégtelensége, az osztályismétlés következtében magasabb osztályba lépni nem tudó 

„túlkoros” tanulók szintén az osztály életkori homogenitását törik meg. A kudarcos tanulók beilleszkedési, 

tanulási nehézségei az új osztályban e fiataloknak marginalizálódásához vezetnek, sok esetben deviánssá válásuk 

ekkor indul el. 

A továbbiakban a rájuk vonatkozó oktatási stratégiák lehetőségeit és az etnikailag heterogén csoport érdekeit 

szem előtt tartó megközelítéseket tekintjük át. A problémaspecifikus oktatási stratégia esetén (például hátrányos 

helyzet kompenzálása érdekében) az első lépés a problémák elemzése, az okok feltárása. Ezután a probléma 

felszámolására tervet készítünk, amely a kiindulási és várt végpont között szervezi egybe a hatásokat. A mastery 
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learning (azaz: optimálisan megtanítás) stratégia kombinálása a tutorális vagy kooperatív eljárásokkal 

kulturálisan vegyes tanulócsoportban jelentősen javítja az osztály átlagos teljesítményét. A speciális tannyelvi 

stratégiák a nyelvet úgy kívánják fejleszteni, hogy azt a tanítás nyelvévé teszik. Egy tanítási nyelvű stratégia 

esetén az oktatás meghatározóan a fejlesztendő nyelven folyik, azért, hogy a tanuló minél nagyobb arányban és 

minél több funkcióban találkozzon vele. Két tanítási nyelvű oktatási stratégia nyelvi gazdagítást, nyelvi 

fejlesztést vagy nyelvcserét egyaránt szolgálhat. 

A tanulók nemcsak mint egyének jelennek meg az iskolában, hanem mint valamely társadalmi csoport tagjai is. 

Magukkal hozzák e csoport nyelvét, kultúráját, szokásait, iskolához, tanuláshoz való viszonyát, elvárásait, a 

csoporthoz tartozásból fakadó előnyöket vagy hátrányokat. Szükség van tehát olyan pedagógiai hatásokra, 

eljárásokra, amelyek a tanulót, mint a csoport tagját illetik meg, például gondoljunk egy nemzeti kisebbségi 

csoport tagjára. Ez esetben a különleges bánásmód elsősorban a csoporthoz tartozás miatt jelenik meg, s 

alapvetően a csoport közös érdekét szolgálja. Különleges pedagógiai bánásmódot azok a – rendszerint kisebbségi 

– társadalmi csoportok igényelnek, amelyek támogatás nélkül nem, vagy csak aránytalan nehézségek árán 

képesek társadalmi helyzetük megőrzéséhez, javításához, csoportjuk fenntartásához és tagjaik boldogulásához 

hozzájárulni. Ebben az esetben a csoport, mint önálló érdekérvényesítő lép a közoktatás színpadára. Az ilyenek 

jellemzően a Kárpát-medencei magyar oktatásban a nemzeti kisebbségek (pl. magyar, német, horvát, szlovák, 

román) és az etnikai kisebbségek (pl. roma).  

A pedagógia tiszta elvei mentén gondolkodva a kisebbségek oktatását úgy kell megszervezni, hogy ez ne sértse 

se a kisebbség, se a többség érdekét, s ne rombolja a közöttük lévő kapcsolatot. Erre ma az integrációt tartják 

megfelelőnek. A magyar közoktatásban lehetőség van arra, hogy bizonyos társadalmi csoportok saját céljaikat 

megjelenítsék az oktatásban, elsősorban a csoport nyelvét és kultúráját, amelyek a másoktól való 

megkülönböztetés legfontosabb elemei.  

A nemzetiségek számára készült pedagógiai programok célja a kisebbségi identitás megőrzése, ápolása, a nyelv 

és hagyományok tanulása, de éppúgy cél a sikeres társadalmi integráció, a másokkal egyenértékű tudás, bármely 

más csoport vagy a többség esetében. Az interkulturális szemléletű nevelés-oktatás mind a kisebbség, mind a 

többség esetében fontosnak tartja a megértésre, türelemre nevelést s azoknak az ismereteknek és képességeknek 

az elsajátítását, amelyek birtokában az egyén fel tud, fel akar lépni saját csoportja és mások értékeinek 

védelmében, az igazságtalan megkülönböztetés ellen, s amelyek lehetővé teszik a tudáshoz való hozzáférést, s 

ezzel a sikeres élet esélyét nyújtják. A pedagógia válogat az eszközök között, ha olyan csoportokról kell 

gondoskodnia, amelyekben a tagok anyanyelve, kultúrája más, mint amire az oktatási rendszer általánosan 

támaszkodik. A tanítási folyamat legkülönbözőbb mozzanataiban, a felhasznált eszközökben, módszerekben és 

eljárásokban, a tervezésben és az értékelésben, a munkaformákban és a szervezési módokban, azaz a pedagógiai 

beavatkozás különböző pontjain szükség van arra, hogy segítsük a tanulót a nehézségek leküzdésében, a tudáshoz 

vezető úton, biztosítsuk számára saját nyelve, kultúrája megismerését, továbbá valamennyi gyermek esetében 

tegyünk arról, hogy egymást megismerjék és megértsék. 

A tanulócsoportok többségében integrált nevelés folyik. A kisebbségi és többségi szempontok együttes 

érvényesítését a tanórán, mint legfőbb didaktikai célt, a tanár a tananyag átadása során valósíthatja meg. 

Eközben alkotómunkát végez, emberismereti és pedagógiai tapasztalataira, szakdidaktikai tudására együttesen 

alapoz, amikor a csoport összetételének ismeretében szabadon – és saját személyiségéhez is illeszkedő módon – 

kiválasztja a tanórai módszerét. 

A megtapasztalt pedagógiai alternatívák terjesztése a korai iskolaelhagyás elkerülése érdekében projektünk egyik 

kiemelt feladata volt. A már intézményesült, viszonylag szélesebb körben ismert programok összegzése mellett137 

az NSKI oktatási kutatócsoportjának fontos feladata volt a határainkon inneni és túli intézményekben tapasztalt 

és sikerrel alkalmazott módszerek feltárása. Alapvető megállapításunk az, hogy az anyaországi „korai 

iskolaelhagyás elkerülésére” irányuló prevenciós beavatkozások elterjesztése, a Kárpát-medencei magyarság 

körében való terjesztése előmozdítja a szülőföldön való megmaradást, és a magyar nyelv használatára ösztönöz. 

A határon túli kezdeményezések anyaországi meghonosítása pedig az itthoni pedagógiai palettát jótékonyan 

szélesíti és frissíti. A megelőző beavatkozások és módszerek terjesztésének legjobb módja – véleményünk szerint 

– a magyarországi és külhoni kapcsolatok kiépítése, a hálózatosodás. 

Az anyaországi pedagógiai gyakorlat során felmerülő szakmailag nehéz helyzetek lehetséges megoldási 

javaslatai – szélesebb Kárpát-medencei hatókörben, megosztásra méltóak –, amennyiben eredménnyel járnak. 

Az oktatás-nevelés eredményessége elé gördülő és a pedagógusok kompetenciáján túlmutató mindennemű 

akadály leküzdése olyan eredmény, melynek terjesztése a magyar nyelvterületen belül megszervezésre érdemes, 

bármely köznevelési témában (határ menti mobilitás, iskolai átjárhatóság, pedagógiai gyakorlatok) is folytatunk 

vizsgálatokat. 

 
137 A legismertebb hátránykompenzációs és tehetséggondozó gyakorlatokat (Szakiskolai Fejlesztési Program, PSIVET/Tempus, 

Útravaló/MACIKA Program, Tanoda Program, Dobbantó Program, Salva Vita Munkahelyi Gyakorlat, Híd Programok, Nyilas Misi Program, 
Arany János Tehetséggondozó Program, „egri projekt” részletes elemzését) 2020-ban megjelent kutatási jelentésünkben végezzük el 

(MOLNÁR ET AL., 2020). 
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Kizárólag a hagyományos pedagógiai eszközök önmagukban nem elégségesek a lemorzsolódás hatékony 

visszaszorításához és a tanulók felemeléséhez. A társadalmi folyamatokat tekintetbe vevő szabályozás és 

rendelkezés, a szülői háttér és környezet, a gyermeki személyiség alakulására hatást gyakorló számos egyéb 

tényező figyelembevételével érhető csak el a kívánt eredmény. Mindemellett több tudományág tapasztalatainak 

gyakorlatba ültetésével, és e példák intézményi hasznosításával fog megvalósulni a lemorzsolódás lehető 

legnagyobb mértékű csökkentése. A felső szintű irányítás szabályozóin és rendeletein túl szükség lesz az így 

felépített tudástár és a gyakorlat általi konkrét tapasztalat folyamatos egymás közötti (intézményközi, fórumok 

általi, pedagógusok egymás közti) megosztására. 

A szülőföldön maradást elősegítheti a pedagógiai jógyakorlat oktatási intézményen belüli alkalmazása. Egy 

pedagógiailag viszonylag széles paletta felsorakoztatása a külhoni iskola magyar tanulói előtt, vagy 

jógyakorlatok bevezetése, adaptálása a külhoni intézmény életét éppúgy színesíti, mint az anyaországi iskoláét. 

Természetesen a paletta kialakításához időre és háttérintézményi keretekre is szükség van. A szülők és a magyar 

kultúrát szülőföldön éltető iskolák egyaránt gyümölcsözően profitálnak e kapcsolat létrejöttével. Közös magyar 

érdek a személyközi és intézményközi kapcsolat határon innen és túl, valamint a pedagógiai módszerek kölcsönös 

alkalmazása, megbeszélése, megosztása a tanulóink fejlesztése érdekében. 

A Kárpát-medence pedagógusai és intézményei közti élő kapcsolatok felépítése (amely célkitűzés keretében 

projektünk is több workshopot és pedagógus-továbbképzést bonyolított le) és a pedagógiai módszerek 

folyamatos áramoltatása a legfőbb támogató erő a szülőföldön maradás vonatkozásában. A külhoni iskolákat és 

vezetésüket, pedagógusait a közös fórumok várhatóan a többségi kultúra nyomása alól felszabadítják.  

A pedagógia szintjén közösség kialakulásán dolgozunk, hogy együtt tudjunk gondolkodni a közös akadályokon, 

külhoni és anyaországi magyar pedagógusok, mint a magyar kultúra legfőbb közvetítői. A pedagógiai közös tudás 

kiterjesztése és a szülőföldön (külhonban) magyarul tanításban részt vevők felé közvetítése elősegíti a magyarság 

fennmaradását. Közvetett formában a közéletet, a magyar kulturális tevékenységet is nem elhanyagolható 

mértékben élénkíti. Közös kultúránk és nyelvünk fennmaradását is elősegíti, és magyarság tudatunkat erősíti a 

bevált módszerek terjesztésében rejlő potenciál.  

A korai iskolaelhagyás megelőzésének lehetőségei 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók társadalmi mobilitásának előmozdítása érdekében követésre méltó 

pedagógiai-pszichológiai módszerű alternatívákból, beavatkozási pontokból, fejlesztési lehetőségekből 

gyűjtöttünk össze egy csokorra valót. 

A prevenciót és intervenciót célzó alternatív javaslatok esettanulmányokban előforduló fő típusait rendszereztük 

is. Az esettanulmányokból megismert pedagógiai gyakorlatokat, beavatkozási módokat, pedagógiai problémákat 

a szerint osztottuk típusokba, hogy azok milyen tevékenységi (megoldást kereső) formákból állnak. Vagyis a 

veszélyeztetettség felismerésével, jelzésekkel, külső partnerek bevonását kezdeményező beavatkozással vagy 

valamely tanulásszervezési gyakorlattal hozhatók elsősorban összefüggésbe.138 A lemorzsolódás megelőzése 

érdekében tett mindazon pedagógiai kísérleteket, gyakorlatokat és javaslatokat, problémafelvetéseket, valamint 

a központilag már nem működő projekteket egyaránt figyelembe vettük, melyeket a pedagógusok jelentősnek 

láttak a lemorzsolódás megelőzése tekintetében, és fontosnak tartottak elmondani. 

 

A megelőzéssel és a lemorzsolódással kapcsolatos pedagógiai beavatkozások és a fejlesztendő területek típusai 

anyaországi esettanulmányaink alapján: 

 

1. A veszélyeztetettség felismerésének kidolgozása, az intézmény belső gyermekvédelmi rendszerének 

kialakítása, saját belső személyzet felkészítése a feladatra 

 

2. Belső jelzőrendszer kialakítása, többségi érdekek (pl. tanuláshoz való alapjog) védelme, viselkedészavarok 

kezelésének rutinja 
 

3. Intervenció – a beavatkozási lehetőségek számbavétele és alkalmazása 

a) Az eltérő szociokulturális háttér okozta hiányosságok ellensúlyozásának szükségessége 

(értékközvetítés), családtól alapértékek elsajátíttatásának átvállalása szükség esetén (pl. otthonfogalom, 

rendezett környezet igénye, háztáji gazdálkodás) 

b) Helyi szintű együttműködés erősítése (önkormányzat, gyermekjóléti szakszolgálat, védőnő 

szponzorálás, szülői motiváció erősítése, családlátogatás, rendőrség pozitív értelmű nevelő 

tevékenysége), életút-támogató pályaorientáció 

 
138 A típusalkotás kizárólag a saját kutatásban szereplő esettanulmányok alapján és kísérleti jelleggel készült. Az esetek típusok szerinti 

bemutatása elsőként e tanulmány kereteiben és a teljesség igénye nélkül történik. 
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c) Szülők bevonása a tanulók motivációjának erősítésébe (iskolai kezdeményezésre) segítő hozzáállású 

szülői értekezletekkel és családi napokkal 

d) A központi irányítás beavatkozási lehetőségei az iskolai pedagógiai gyakorlatok támogatása érdekében: 

tankönyvek, tanmenetek hátrányos helyzetű diákokra való specializálásával 

 

4. A konkrét tanulásszervezési gyakorlatok, programok kialakítása 

a)  Egyöntetű pedagógiai módszer bevezetése intézményvezetői döntésre: a tantestület egységesen ismerjen 

meg és fogadjon be egy-egy, az adott tanulói közösségben jól működő módszert 

b) Pedagógiai szabadság, sokszínűség a tanórán, holisztikus pedagógiai szemléletmód, valós 

differenciálással és változatos óravezetéssel 

c)  A kooperációs tevékenységek előnyben részesítése a tanórán és a tanórán kívül, személyiség- és 

viselkedésfejlesztés előnyben részesítése 

d)  A motiválásra alkalmas élménypedagógiai módszerek alkalmazása a tanórán és szabadidős 

foglalkozásokon, tanórán kívüli programok az iskolai környezethez és a tanulói érdeklődéshez szabva (a 

rovarfürkész szakkörtől a tangazdaságon át a színjátszásig), lehetőség szerint évszakokhoz igazítva, 

projektmódszerrel összekötve 

e)  Sikeres és átfogó módszerek adaptálása rendszerszinten, oktatási hálózatok-módszertanok 

harmonizálása, összekapcsolása határokon átívelően, kiváló lehetőségek lennének a duális oktatásban, 

tanműhelyekben, munka világára való felkészítésben 

f)   Sikeres és átfogó módszerek adaptálása intézményi szinten: pl. státuszkezelés „hejőkeresztúri modellje” 

(Komplex Instrukciós Program) 

g)  Sikeres és átfogó módszerek adaptálása pályázati úton pályázati rendszerekkel, tankönyvkedvezmények, 

tanszercsomagok, kirándulások, színházlátogatások stb. érvényesítésével 

h)  Már lezárult programok beépítése a további gyakorlatba, melyeket a pedagógusok eredményesnek 

tartottak: például régi, jól sikerült témahetek, kirándulások tematikáinak újrahasznosítása következő 

évfolyamok részére; helyi, intézményi jógyakorlat-tár 

i)   Pedagógusok javaslatainak gyűjtése, pedagógusok közötti intenzívebb kommunikáció; kiemelten fontos 

az aktuális iskolán kívüli oktatási tanrendben a digitális oktatás kényszerű és gyors gyakorlati 

elsajátítása kapcsán 

Összegzés 

Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek értelmében a korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni 

az uniós átlaggal megegyezően. Jelenleg Magyarországon ez az arány 10–11% körül van, és átlagosan a magyar 

közösségek lakta Kárpát-medencei utódállamok területén is hasonló; a probléma kezelése azonban csak 

adminisztratív úton történt meg eddig, ám olyan rövid időn belül, ahogyan teljesíteni kellene a kvótát, ezzel nem 

lehet a kívánt eredményt elérni. A legnagyobb problémát az igazi okok feltárásának hiánya jelenti.  

A szakemberek egyetértenek abban, hogy az egész oktatásügy attitűdváltásával és módszertani váltásával 

érhetnek el javulást. Tehát az iskolának azt kell megcéloznia, hogy befogadó, elfogadó és előrevivő legyen, ne 

pedig bezárkózó, sikertelenségre utazó, megszabaduló típusú. 

A megoldás részben a pedagógusok motiváltságának erősítésében, tehát egy nagyon erős motivációs alap 

megteremtésében rejlik. Másrészt a nagyon alacsony szociokulturális környezetből érkező gyermekekkel (legtöbb 

esetben, legnagyobb százalékban őket érinti a korai iskolaelhagyás) komplexen kell foglalkozni. A komplex 

kezelésbe beletartozik a környezet gazdasági kezelése, a családgondozás, s az, hogy a családok célt kapjanak. 

Kellenek a családok egészét megmozgató szakmai programok (szociális jellegű programok). Az iskolának 

azonban nagyon szűk a mozgástere, mivel sokkal mélyebbek a problémák, elengedhetetlen a szociális munkások 

bevonása. A lemorzsolódás elleni küzdelmet tehát egy hatékonyan működő segítő hálózattal kellene 

megtámogatni. Harmadrészt az iskola befogadó, inkluzív szerepét erősíteni kell. Meg kell szüntetni azt a 

szemléletet, hogy „ha probléma van a gyerekkel, foglalkozzon vele más”. Fontos tehát a pedagógusok 

szemléletformálása. Ezen kívül kiemelhető az életkorhoz és adott szinthez kötött elvárások kialakítása is. 

Kiindulásként elegendő pedagógust, szociálpedagógust, pszichológust igényelne az iskolahálózat. Minden más 

csak ezt követően valósulhat meg. 

A tapasztalatok szerint a lemorzsolódás 100%-osan nem előzhető meg. Vannak olyan helyzetek, amikor egy jó 

pedagógus, egy erre jól felkészült iskola sem tud mit tenni ellene. Ugyanakkor a lemorzsolódás megelőzése olyan 

változást igényel a nevelőtestületben, az intézmény napirendjében, amelynek feltétele a támogatás és az 

elkötelezettség. Jó példa erre, hogy vannak olyan intézmények, ahol a lemorzsolódási mutatók viszonylag 

alacsonyak annak ellenére, hogy szociálisan nagyon nehéz körülmények között élnek a családok, ahonnan a 

gyerekek érkeznek. Ezekben az esetekben sikeresen meg tudták oldani, hogy az iskolához tudják kötni a gyereket 
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valamilyen módon. Az oktatásirányítás előtt kihívásként áll, hogy erre a sok gátló tényezőre – melyek láthatóan 

összefüggenek egymással – hogyan találjon ideális és minden tekintetben megfelelő megoldást.  

Kutatásaink bebizonyították, hogy e tekintetben számos jó megoldással támogathatja a külhoni magyar oktatás 

is a megfelelő stratégiák kialakítását. A Kárpát-medence országainak eltérő fejlettségétől és oktatási 

rendszereitől függetlenül a korai iskolaelhagyás veszélyeztető tényezői és megoldási lehetőségei ugyanis 

meglehetősen hasonlók. Fontos lenne a meglévő jó gyakorlatokat széles körben beépíteni az iskolák 

mindennapjaiba, forradalmasítani a közoktatási gyakorlatot, a „felülről jövő” rendelkezések megvalósítására 

pedig elegendő időt biztosítani, illetve a lemorzsolódás leküzdésében eredményekkel büszkélkedő pedagógiai 

műhelyek jógyakorlat-katasztereit kell kialakítani. 

A korai iskolaelhagyás külhoni helyzetének vizsgálata ráadásul nem választható szét a szülőföldön anyanyelven 

tanulástól! A magyar anyanyelvű, többségi oktatásban tanuló diák a lemorzsolódásnak is sokkal inkább ki van 

téve. Fontos ugyanakkor az államnyelv magas szintű elsajátítása is, ennek módszere azonban az anyanyelvi 

jellegű tantervek helyett az idegennyelv-oktatás kell legyen – beleértve az osztályozó- és érettségi vizsgákat is. 

Fontos a diákok és szülők szemléletformálása, hogy érdemes gyermekeiket magyar iskolába íratniuk. Egységes 

nemzeti magyar nyelv-, irodalom-, történelem-, földrajz-, honismereti oktatásra van szükség, a regionális magyar, 

összmagyar és többségi kultúra helyes arányainak megtalálásával. A magyar intézményeket vonzóvá kell tenni, 

hogy versenyelőnyt élvezzenek a többségi iskolákkal szemben a magyarság számára, és hogy boldog diákok 

családias, élhető légkörben tanulhassanak szülőföldjükön, az óvodától az egyetemig (vö. É. KISS 2004). Ez a 

versenyelőny több nemzetrészben megmutatkozik már, így többek közt Kárpátalján és Erdély egyes részein, a 

magyar oktatás színvonalával kapcsolatosan pedig nincs okunk a szégyenkezésre, sőt a fejlődő infrastruktúra és 

a magyar tantestületek nagyfokú szorgalma, szakértelme és törődése miatt számos térségben jobb eséllyel 

maradnak az oktatásban a magyar diákok, mint többségi iskolában tanuló társaik.  

Térségi összehasonlításban tehát a korai iskolaelhagyás okai ugyan mindenütt hasonlók, ugyanakkor nem 

jelenthető ki, hogy valamennyi nemzetrészben kevésbé vagy jobban érintett lenne benne a magyarság, mint a 

többségi nemzet diáksága vagy más nemzeti kisebbségek. Az egyik legfontosabb kérdés természetesen az, hogy 

tulajdonképpen mely nemzetrészek mely településein és mely közoktatási formákban a legveszélyeztetettebbek a 

tanulók, és hol a legrosszabbak az iskolaelhagyás mutatói. Erre azonban – részint az alább részletesen kifejtett 

kvantitatív adathiányok okán, részint pedig jelen felmérésünk mintavételre épülő jellege miatt – település- és 

intézményszintű konkrét és teljes körű képet nem adhatunk, néhány általános következtetést azonban levonhatunk 

az összegyűjtött, tucatnyinál több adatbázis és közel 300 adatközlővel lekérdezett kvalitatív interjú alapján. 

 

Tapasztalataink szerint a lemorzsolódás mértéke a magyar diákok körében kisebb, ha anyanyelven végzik 

tanulmányaikat. Szórványban és iskolaváros nélküli vidékeken, gazdasági perifériákon lényegesen rosszabbak a 

kilátások, mint tömbben, nagyvárosok vonzáskörzetében és gazdasági centrumterületeken. Az is megállapítható, 

hogy a roma kisebbség körében a lemorzsolódási arány lényegesen magasabb, mint a magyar kisebbség esetében, 

a magyar oktatás felelőssége éppen ezért jelentős a magyar ajkú romák eredményes tanításában. Fontos szempont 

az is, hogy egy-egy oktatási kisrégióban a magyar diákok száma eléri-e azt a kritikus tömeget, amely már képes 

fenntartani egy kellő színvonalú és sokirányú oktatási palettával rendelkező intézményrendszert. Nem 

elhanyagolható annak szerepe sem, hogy az adott nemzetrészben van-e magyar nyelvű tanítóképzés és mennyire 

áll annak fókuszában a korai iskolaelhagyás elkerülését célzó módszerek oktatása. S természetesen nem 

elhanyagolhatók az általános infrastrukturális szint és az oktatási rendszer sajátosságai sem, mind a többségi 

állam rendelkezéseit illetően, mind abból a szempontból, hogy az anyaországi támogatások mekkora mértékben 

és hatékonysággal jutnak el egy-egy térségbe. Mindezen tényezők összességén túl pedig mindenekelőtt az 

illetékes tanintézmények diákállománya, tantestülete, szülői gárdája és pedagógiai segítő háttérszolgálatai jelölik 

ki, hogy milyen esélyekkel indul egy-egy diák az iskolában. 

Kutatásunk eredményeinek közreadása egyben helyet ad Kárpát-medencei magyar-magyar pedagógusok közti 

párbeszédre és személyes kapcsolatok kibontakozására, az eszmecserére. Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak az iskolaigazgatóknak és pedagógusnak az anyaországban és külhonban is, akik hozzájárultak a 

folyamat elindulásához a saját intézményi munkájuk bemutatásával. A Kárpát-medencei külhoni „magyar 

iskolák” és magyar nyelvű szakmai műhelyek a kultúránk kihelyezett bástyái. Természetesen az anyaországban 

alkalmazott bármely pedagógiai gyakorlat jobban felhívja magára a külhoni kollégák és a szakma figyelmét – 

feltéve, ha adaptációra alkalmas, és követésre méltóan ad választ húsbavágó pedagógiai kérdésekre – mint a más 

nyelvterületről származó gyakorlatok. A hazai iskolákban megismert pedagógiai módszerek határainkon túli 

terjesztése – éppúgy, mint a határon túli pedagógiai beavatkozások anyaországi befogadása – fontos küldetésünk, 

hiszen közös jövőnk elé újabb lehetőséget nyit meg az intenzív pedagógus-pedagógus közti kapcsolatok 

kiépülése és (remélhetőleg) intézményesülése. 
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LIPTÁK KATALIN – DABASI-HALÁSZ ZSUZSANNA 

 – SIPOSNÉ NÁNDORI ESZTER – NAGY ZOLTÁN 

A SZOLIDÁRIS GAZDASÁG SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON 

1.Bevezetés 

A szociális és szolidáris gazdaságot (SSG) eredeti formájában a 19. században a modern tőkés piacgazdaság 

„társadalmi vaksága”, szegénység növekedése hívta életre (MOULAERT és AILENEI, 2005; CSOBA, 2010). A 

globalizáció hatására mára a munkanélküliség, a környezetszennyezés, az élelmiszerbiztonság, a klímaváltozás, 

az urbanizációs problémák, a szegénység, a migráció, az informatika szerepének felerősödése a Föld bármely 

pontján megkerülhetetlen és egyben a hagyományos tőkés gazdasági struktúrák keretei között kezelhetetlen 

problémát jelent (ALLARD AT AL., 2008). 

A szolidáris és szociális gazdaság igyekszik a profitszerzés primátusát letörni és a gazdaságot a társadalomba 

visszahelyezni. Bár a fogalmak értelmezése körül ma is számtalan vita dúl, a mélyebb tartalommal bíró szolidáris 

gazdaság a társadalmi felelősségérzet és a közösségi érdekek előtérbe helyezését, a nem anyagi természetű 

dolgok felértékelődését foglalja magába. Alapértékei a szolidaritás, a méltányosság és a párbeszéd (BIRKHÖLZER, 

2000). A koncepció lényegét képező hárompólusú gazdaságban az anyagi érdekeltségre, a kereslet és kínálat 

egyensúlyának megteremtésére alapozottan, autonóm módon működő piacgazdaság, a jóléti állam és intézményei 

által működtetett nem-piacgazdaság mellett feltételezi egy nem-pénzügyi, a reciprocitás elvére alapozott 

gazdaság létét és működését is (EVERS és LAVILLE, 2004). A szolidáris gazdaságot gyakorta tekintik a kapitalista 

fejlődés alternatívájának, egy lehetséges új fejlődési modellnek is (NEAMTEN, 2002). Ezzel függhet össze, hogy 

míg Dél-Amerika vagy Ázsia fejlődő országaiban inkább ezt a terminológiát használják, Európában inkább a 

szociális gazdaság koncepciója az elterjedtebb. A szociális gazdaság a piacgazdaság keretei között, de nonprofit 

alapon működő társadalmi vállalkozások tevékenységét foglalja magába (MONZÓN és CHAVES, 2008). 

2.Szociális és szolidáris gazdaság létrejötte és jellemzői 

A 19. században az egyesületeken keresztül megmutatkozó szolidaritás gazdasági, politikai és társadalmi célok 

egyesítésével egy olyan szociális gazdaság előtt nyitott utat, amely magába foglal számos, nem kapitalista 

státusszal rendelkező szervezetet (szövetkezetek, egyesületek, segélyegyletek). Ám a későbbiekben hiába lett 

gazdasági súlya az ilyen szervezeteknek, valós politikai erejük továbbra sem keletkezett. 

Lipietz (2001) szerint a szolidáris gazdaság a szociális gazdaságot kiegészíti az elérni kívánt célok (a 

környezetitől a kulturális célokig) fontosságának tudatosításával és a tagok közötti formális egyenlőség 

megvalósításának szükségességével, amit a közvetlen részvétel módszerein keresztül valósít meg. Az SSG 

kritikával illeti a nonprofit megközelítést, amely a civil társadalom természetét és szerepét illetően a nemzetközi 

fejlesztésről szóló vitákban meghatározóvá kezd válni, és egy saját vizsgálati keretrendszert teremt a szociális és 

szolidáris gazdasági megközelítések összevetésével. A szociális gazdaság kifejezésen az európai értelmezés 

szerint a nonprofit szektornál tágabban értelmezett szervezetek halmazát értjük (SALAMON és ANHEIER, 1997).  

Gazdasági szempontból a szolidáris gazdasági szemlélet olyan fogalmi meglátásokon alapszik, amelyek a 

gazdasági alapelvek pluralitásához ragaszkodnak és a következőkön alapuló, tágan értelmezett gazdasági 

definíciót javasolja (POLÁNYI, 1967): 

a piac elve, amely lehetővé teszi a javak és szolgáltatások kínálatának és keresletének a találkozását, a csere pedig 

az árak kialakítását követően lezajlik; 

újraelosztás elve, amely szerint egy központi hatóság felelőssége a termelt javak szétosztása;  

valamint a reciprocitás elve, amely azon kapcsolatoknak felel meg, amelyek, csoportok vagy egyének között 

alakulnak ki az olyan tevékenységeknek köszönhetően, amelyek egészen addig léteznek, amíg az érintettek 

közötti társadalmi kapcsolat kifejezésének szándékát jelentik. 

A szolidáris gazdasági megközelítés emiatt ennek a három alapelvnek a kombinációját hangsúlyozza, még ha 

azok mindenkori súlya és formája változik is. A három alapelv erőforrásainak elegyítése az intézményi 

marginalizációnak nevezett jelenséggel szembeni védekezésre is alkalmas módszer (LAVILLE, 2010).  

A dimenziók összekapcsolása egy olyan alapvető meggyőződésből indul ki, hogy az emberek végtelenül 

kreatívak és képesek kialakítani saját megoldásaikat a gazdasági problémákra, illetve, hogy ezek a megoldások 

másképpen öltenek testet különböző helyeken és helyzetekben (G. FEKETE, 2017).  

A szolidáris gazdasági megközelítés arra törekszik, hogy a létező és születőben lévő alternatívákat láthatóvá 

tegye. Az alapgondolat egyszerű: az alternatívák mindenütt ott vannak, a feladatunk beazonosítani és összekötni 
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őket olyan módokon, amelyek révén egy eltérő gazdasági rend koherens és erőtől duzzadó társadalmi mozgalma 

épül fel. Ily módon a szolidáris gazdaság nem annyira egy gazdaságszervezési modell, hanem inkább egy 

gazdaságszervezési folyamat, nem egy látomás, hanem inkább a kollektív előrelátás egy tevékeny folyamata 

(YUNUS, 2010). 

A Polányi-féle szubsztantív gazdaság és a formális gazdaság összevetése sok érdekes eltérésre világít rá.  

A szociális gazdaság közelebb áll a Polányi-féle elképzeléshez, mint a formális gazdasághoz (1. táblázat).  

A szubsztantív gazdaságban a közösségi érdek és a munka társadalmi haszna kiemelt jelentőséggel bír. 

1. táblázat: A szubsztantív és a formális gazdaság jellemzői 

Szempontok Szubsztantív gazdaság Formális gazdaság 

A gazdaság célja A szükségletek kielégítése 

A gazdaság nem öncél 

A gazdaság növekedése 

A munka motivációja Motívumok, ösztönzők és célok 

sokrétűsége 

Csak a haszon és a növekedés 

A munka funkciója A munka természetes létezési mód A munkaeszköz, ill. cél 

A munka jellege A munka társadalmi tartalmának 

elsődlegessége 

A munka gazdasági tartalmának 

előtérbe helyezése 

A gazdaság függetlensége A gazdasági tevékenység nem 

önállósodott, társadalmi 

viszonyokkal átszövődik 

A gazdasági tevékenység 

önállósodik, önálló alrendszer 

Termelő-fogyasztó 

szerepek alakulása 

A termelő egyben fogyasztó is A termelő és a fogyasztó 

elválik 

A haszonelvűség jelenléte A számolás és a méltányosság 

érzése jellemző 

A számító gondolkodás és a 

nyereség számszerűsítése 

jellemző 

Érdekrendszerek Közösségi érdek előtérben Egyéni érdek előtérben 

A szolidaritás foka A közösség felelősségvállalása az 

egyénért 

Növekvő individualizmus 

Forrás: Csoba, 2010, 16. o. 

A társadalmi vállalkozások, mint az SSG alappillérei, a világ legtöbb részén különböző dimenziókban 

léteznek egymás mellett, Európát is beleértve. Az EMES (a legfontosabb európai társadalmi 

vállalkozásokkal foglalkozó szervezet) kutatásai olyan hasznos nézőpontot biztosítanak, mely révén 

komoly hasonlóságok és különbségek fedezhetőek fel Európa és az Egyesült Államok között, nem csupán 

a társadalmi vállalkozási koncepciók terén, hanem a közpolitikák helyét és szerepét illetően is (DEFOURNY 

és NYSSENS, 2012). A társadalmi vállalkozásokra általában úgy tekintenek, mint jelentős szintű gazdasági 

kockázatot hordozó szervezetek. Az EMES kritériuma szerint ez azt jelenti, hogy a társadalmi vállalkozások 

pénzügyi életképessége a tagok által a vállalkozás társadalmi küldetésének támogatásához szükséges 

megfelelő források biztosítására tett erőfeszítésektől függ. A forrásoknak hibrid jellege lehet: 

származhatnak kereskedelmi tevékenységekből, állami támogatásokból vagy önkéntes felajánlásokból 

(NYSSENS, 2006). 

3.A perifériákon élők gyenge szervezőképessége 

A kreativitás olyan folyamat, amely saját magát „szüli”, teremti meg, bontakoztatja ki, eredetét és célját is 

önmagában hordozva. A kreativitás lehet személyes és csoport ismérve is, de a kreatív csoportok kialakításához 

fontos, hogy az egyének is kreatívak legyenek. A kreativitás olyan folyamat, amit a csoportok talán még 

könnyebben elsajátíthatnak, mint az egyének, de hiánya megöli az egyéni gondolatokat is. Az innováció nem 

csak a magukat kreatívnak tartó egyénektől (vagy az egyének alkotta csoportoktól) származhat.  

A kreativitás, bár minden egyénben megvan, tudjuk, hogy a környezet vagy támogatja kibontakozását, vagy 

csírájában elfojtja. Egy olyan kultúrában, ami megszállottja a hatékonyságnak, az ábrándozást gyakran 

lustálkodásnak vagy fegyelmezetlenségnek könyvelik el, korántsem a termelékenység jelének tekintik, 

mindazonáltal a napjainkban egyre inkább azt hangsúlyozzák, hogy ez korántsem így van. A szabályok célja az, 

hogy egy kiszámítható és stabil világot adjanak a közösségnek, és hogy kordában tartsák egymással szembeni 

viselkedésünket. A perifériákon kevésbé van jelen a kreatív cselekvő erő. Az alapfokú oktatás elvégzése gyakran 

teljesen lezárja a tanulást, pedig ahhoz, hogy valaki jó szakembernek, potenciális munkaerőnek számíthasson, 

nem elég egy szakmát fiatalon „kitanulnia”. Egész életében folyamatosan képeznie kell magát, hogy szakmailag 

elismert lehessen. A gazdasági és pénzügyi világválságok, a társadalmakban folyamatosan végbemenő 
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változások azt is megkövetelik, hogy ne csupán egy dologhoz értsünk, hanem legyünk képesek az élet más 

területein (több területén) is megállni helyünket. Napjainkban a tanulás nem állapotot, hanem folyamatot, 

méghozzá egész életünkön át tartó folyamatot jelent. Minden életszakaszunkban többféle módon is tanulunk, 

hisz nem csak az iskolában megtanult ismeretek számítanak tanulásnak, hanem minden más is, tehát az is, amit 

akár informális módon, nem direkt tanulással sajátítunk el. Bár különböző programokkal az elmúlt években 

igyekeztek ezt megvalósítani, azonban ezek csak a projekt erejéig tartó szakaszok és nem támogató folyamatok. 

Napjainkban a társadalom igényeihez való alkalmazkodás egyik legfontosabb jellemzője az aktivitás, amely 

szerint nem feltétlenül az egyénnek kell ötletelni, hanem az egyes intézmény megy a használóhoz, az egyénhez. 

Ennek a jelenségnek az egyik oldala, amikor a szolgáltatásokat elektronikus úton, otthonról tudjuk elérni.  

A másik oldala pedig, amikor a szolgáltatások új kontextusokban jelennek meg, amellyel kényelmesebbé, az 

adott helyzethez adekvátabbá, a szolgáltatások integráltsága és egymást kiegészítő erősítő jellege miatt 

komplexebbé, s nem utolsósorban izgalmasabbá, érdekesebbé lehet tenni a kínált tartalmat. Mindezekből látható, 

hogy a periférikus területeken a szervező erő és a kreativitás kevésbé jellemző, természetesen vannak kivételek 

és ismerünk sikeres társadalmi vállalkozásokat vidéken is, de alapvetően a nagyvárosi területekre jellemző a 

csoportosulásuk.  

A rendszerváltás következtében sajátos fejlődési utat járt be a kelet-közép-európai térség (LIPTÁK, 2012a). 

Ezeknek az országoknak és főleg a hátrányosabb helyzetű régióknak az egyetlen kitörési lehetőség a fenntartható 

foglalkoztatás megvalósítása és a szolidáris gazdaság irányába való nagyobb fokú elmozdulás. Ahogy korábban 

is láthattuk a kapitalista rendszer és a profit- és piacorientáció már nem tud elégséges megoldást adni a fennálló 

munkaerő-piaci és társadalmi problémákra (LIPTÁK, 2012b). A munkaerőpiacról kiszorulók és a leszakadók 

számának növekedése indokolja a társadalmi gazdaság szükségességét, ugyanakkor a periférikus területeken a 

kreativitás és a helyi közösségek szervező ereje és társadalmi innovációra való hajlandósága alacsony fokú, így 

a társadalmi vállalkozások gyakorisága is alacsonyabb, mint a centrum térségekben. (G. FEKETE ET AL., 2018) 

Egyértelműen azonosítható a periférikus térségekben, településeken, hogy a fennálló kedvezőtlen gazdasági és 

társadalmi folyamatok mellett (fogyó és elöregedő társadalom, csökkenő munkalehetőségek, alacsony 

életszínvonal, megélhetési nehézségek) a lakosság kreativitása és a szervező erő hiánya az oka annak, hogy 

ezekben a térségekben a társadalmi szektor – amire éppen ezekben a térségekben lenne fokozottabban szükség – 

nem, vagy csak korlátozottan tud kialakulni a fenti hiányosságok miatt. Ennek bizonyítására és cáfolására is 

hozunk példákat a következő fejezetben. 

4.Hazai jógyakorlatok ismertetése 

Korábbi OTKA kutatásunk keretében hazai terepkutatást végeztünk több társadalmi vállalkozásnál és ezek közül 

két olyan példát ismertetünk, amelyek közül az egyik településen jól működik a lakosság kreativitása és jelen 

van a szervező erő, a másik településen ennek részbeni hiánya érzékelhető. A terepkutatást interjúkészítéssel 

egészítettük ki és az eredményeket esettanulmány formájában ismertetjük.  

4.1. Alsómocsoládi Falugazdász Közhasznú Szociális Szövetkezet 

Az Alsómocsoládi Falugazdász Közhasznú Szociális Szövetkezetet hét magánszemély alapította 2008-ban.  

Az alulról jövő kezdeményezés kevésbé jellemző az Alsómocsoládi Falugazda Szociális Szövetkezetre, inkább 

felülről jövő önkormányzati kezdeményezésről van szó, amit „társadalmasítottak” és a település lakóinak egy 

részét bevonták. Az alsómocsoládi fejlesztésekben központi szerepet tölt be a polgármester, aki a rendszerváltás 

óta látja el ezt a pozíciót, őt „helyi hősnek” is tekinthetjük, mivel az ötletek generálója, a komplex fejlesztési 

stratégia irányítója. A legtöbb sikeres társadalmi vállalkozás egy személy köré épül, ezért fontos, hogy ezek a 

személyek milyen képességekkel, kompetenciákkal, szervező erővel bírnak. Alsómocsoládon az önkormányzat 

és a polgármester szervező tevékenysége kulcsfontosságú, a hatékony működés egyik kulcsa. 

A Szociális Szövetkezet küldetése az alternatív jövedelemszerző- és kiegészítő lehetőségek felkutatása, 

megvalósítása, a község munkanélküliségi rátájának csökkentése, az esélyegyenlőség javítása, a társadalmi 

reintegráció, a közösségi élet fellendítése, valamint a településen élők identitás-tudatának, együttműködésének 

erősítése. A küldetés inkább közösségi célokon és kölcsönösségen és nem az üzleti haszonszerzésen alapul. A fő 

célkitűzés a munkahelyteremtés és a jövedelemszerzés, amit a biodiverzitás megőrzésével és a természeti 

erőforrások kiaknázásával kívánnak elsősorban elérni. Mezőgazdasági tevékenység végzése áll a fókuszban, 

melyet egyrészt az önkormányzat tulajdonában álló földeken végeznek, másrészt az állattartás a tagok saját 

háztáji gazdálkodásában folyik. A célokhoz szorosan kötődik a folyamatos kapacitás-építés, az oktatáshoz-

képzéshez, információhoz való hozzáférés biztosítása és a „képessé tevés”. A megvalósítás közösségfejlesztési 

módszereken alapul, aminek része alkalmanként a konfliktuskezelés. A gazdasági demokrácia kialakítása és az 

esélyegyenlőség biztosítása szintén kiemelt célkitűzés.  
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Alsómocsoládon – bár aprófalu – 7 bejegyzett és 5 informális civil szervezet működik, tehát elmondható, hogy 

közösségfejlesztés terén szép eredményekkel bírnak. Vállalkozásfejlesztési célból létrehozta az önkormányzat a 

Tranzit Foglalkoztatási Nonprofit Kft-t. Elsőként a településen lévő gabonatárolót vásárolták meg, amiben 

felújítást követően a helyben megtermelt gabonát tárolták, emellett megtörtént egy beszerző és értékesítő 

szövetkezet kialakítása is. Belevágtak a szeszfőzésbe is, egy korábban elhanyagolt pálinkafőzőt vásárolt meg az 

önkormányzat Kht-je, felújította, piacot teremtett a pálinkának, s amikor már prosperált az üzem, akkor kiadta 

egy vállalkozónak – azóta is vállalkozásban működik. Hasonlókép történt a helyi bolt és a kocsma esetében is, 

az önkormányzat cége kivásárolta, felújította, majd átadta az ott dolgozóknak, illetve egy vállalkozásnak. 

Működtetnek erdei iskolát is 40 fős szálláshellyel. 

A legfőbb probléma a munkanélküliség csökkentése és a közfoglalkoztatás kiváltása. A település fejlesztési 

programjában a gazdaságfejlesztés áll a központban, amihez megfelelő stratégia kidolgozása és megvalósítása, 

valamint hozzárendelt erőforrások biztosítása szükséges. Jelen szociális szövetkezet egy egészen új aspektusát 

jelenti a közösségi munkahelyteremtésnek. Egyrészt közösségfejlesztést, másrészt munkahelyteremtést, 

gazdaságfejlesztést, vállalkozásfejlesztést végez. Megpályáztak és létrehoztak egy 42 fős, nagy népszerűségnek 

örvendő bentlakásos idősotthont. Az igénybevevők egynegyede alsómocsoládi lakos. A szövetkezet az 

önkormányzat saját intézményei számára – valamint a környéken működő intézmények számára – közvetített 

szolgáltatásként mosodai, takarító és karbantartó szolgáltatásokat nyújt támogatottsági időszakokban. Amikor 

nincs rá támogatás, a közfoglalkoztatási programokkal váltják ki ezt. 

Az önkormányzat 400.000 Ft-ot biztosít a lakosoknak házfelújításra, ebből 200.000 Ft visszatérítendő, 200.000 

Ft pedig vissza nem térítendő támogatás, ennek 50%-át rigacban (helyi pénzben) számolják el. Ennek a 

programelemnek a megvalósítása megmaradt az önkormányzatnál, a szövetkezet koordináló szerepet lát el.  

A harmadik programelem a növény- és állatkihelyezés volt. A növénykihelyezést kevesen vették igénybe, az 

állatkihelyezésre fokozottabb igény volt. Az önkormányzat visszaigényelt egy olyan 17 hektáros területet, 

amelyen takarmánytermelés zajlik. Ezt az állattartó gazdáknak adják át. Kihelyeztek két fiatal állatot, ezeket adott 

időtartam (5 hónap) alatt fel kellett hizlalniuk/nevelniük a gazdáknak. Az állatokból a munkájuk fejében az 

egyiket megtartják, a másikat pedig a szövetkezetnek leadják, amit az értékesít. Jelenleg jellemzően 

állatkihelyezéssel foglalkozik a szövetkezet. Ezt önkéntes munkában végzi, ami tevékenység a küldetésébe 

leginkább illeszkedik.  

Az alsómocsoládi példa nemcsak egy jól működő szociális szövetkezet, hanem a komplex helyi fejlesztési 

stratégiának az egyik eleme. Alsómocsolád titka, hogy ott megvan az a szervező erő a polgármester személyében, 

aki képes ötleteivel és lelkesedésével megmozgatni a település lakóit, és ők hajlandóak is tenni a településért. 

4.2. Hidasnémeti Szivárvány Szociális Szövetkezet 

2008-ban polgármesteri megkeresésre indult el a Szivárvány Szociális Szövetkezet szervezése Hidasnémetiben. 

A helyi önkormányzattal közösen fogalmazódtak meg az alapgondolatok. Az időzítés éppen jó volt, ugyanis a 

gazdasági válság előszele már érezhető volt. A Szivárvány Szociális Szövetkezet küldetése, főbb céljai: a vidék 

megmentése, azaz a helyben való foglalkoztatás megoldása, az elvándorlás megállítása, a fiatalok helyben tartása, 

a vidék lecsúszásának megakadályozása.  

Az első körös „Szövetkezz” című OFA-s pályázatban indult el az első tevékenység, a rönk bútorkészítés. Ezt 

piackutatás előzte meg és mintakollekció készült. Első lépésben sikerült megteremteni a működés 

infrastrukturális feltételeit, a munkavégzés körülményeit és beszerezték a szükséges szerszámokat és gépeket is. 

A gazdasági válság hatására azonban a rönkbútor iránt csökkent a kereslet, így a termelés is visszaesett.  

A technológiát és a gyártást elsajátított dolgozók azonban továbbra is készítenek rönkbútort, csak már nem a 

szociális szövetkezet keretei között. Mivel az értékesítés többnyire a környékre koncentrálódott, így sikerült a 

piacot is elvinniük. 

A Szivárvány Szociális Szövetkezet életben tartására a helyi önkormányzat nyújtott segítséget, így 

alvállalkozóként közreműködtek az önkormányzat projektjeiben, az általános iskola felújításában és 

környezetének parkosításában, az energia park (napelem park) létrehozásában, a szükséges terület rendezésében. 

Az OFÁ-s pályázathoz kapcsolódó továbbfoglalkoztatási kötelezettségüket így teljesíteni tudták. Nagymértékben 

visszavetette a fejlődést, hogy nem volt olyan tőke, amiből olyan tevékenységre térhettek volna át, amely annyi 

profitot hozott volna, amivel hosszútávon is életképessé válhat a szervezet. Elsősorban mezőgazdasági 

tevékenységben gondolkoztak, de akkoriban még a szociális szövetkezetek nem végezhettek mezőgazdasági 

tevékenységet, illetve nem kaphattak rá támogatást. A második OFA-s pályázat során álltak át faapríték 

készítésre. Ez a tevékenység a tereprendezési feladatokból nőtte ki magát. A faapríték gyártáshoz csak részben 

állt rendelkezésre megfelelő eszközpark, nagyjából az, ami a rönkbútor készítésből megmaradt. A további 

szükséges gépeket a település vállalkozói biztosították kölcsön formájában.  
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Új vállalkozási ágként létrejött egy brikettáló üzem és egy csomagoló üzem is, ahol brikett csomagolással tudtak 

a szövetkezet dolgozóinak munkát biztosítani. Foglalkoztatás-bővítés volt a cél, de ez sajnos nem valósult meg. 

A pályázat lezárásáig mindössze 2-3 ember foglalkoztatását tudták vállalni.  

A település vezetői elsősorban a fiatalok elvándorlását szerették volna megelőzni, növelve a település megtartó 

erejét. Az eredeti ötlet (rönkbútor készítés) valós piaci igényen alapult, amit aztán a gazdasági válság megingatott, 

viszont azóta is működik, csak nem a szociális szövetkezet keretei között. A munkahelyteremtéssel és a 

bútorkészítéssel igyekeztek lehetőséget és alternatívát adni azoknak a lakosoknak, akik korábban az elvándorlás 

gondolatával foglalkoztak a munkalehetőségek hiánya miatt. Hidasnémeti esetében nincs olyan erős szervező és 

cselekvő erő, mint azt Alsómocsoládon láthattuk. A szociális szövetkezet életképessége is kérdéses.  

Következtetések 

Megállapítható, hogy a társadalmi és területi különbségek növekedésével nem feltétlenül a leghátrányosabb 

csoportokban és térségekben találhatók a legerősebb társadalmi gazdasági kezdeményezések, a társadalmi 

innováció feltételei a fejlettebb térségekben erősebbek. Ugyanakkor az alsómocsoládi példa éppen ennek mond 

ellent, ugyanis a „helyi hős” miatt mégiscsak működik a szociális szövetkezet, és a település jól átgondolt 

komplex fejlesztései egy irányba tartanak. Egyre több társadalmi ötlet alakul át társadalmi innovációvá, ezek 

megfelelő keretek között társadalmi vállalkozás formájában működhetnek. Magyarországon még mindig 

viszonylag kevés a jól működő társadalmi vállalkozás, vannak szép kezdeményezések és nagyon jól ismert, 

„befutott” sikerek is, de ezek nagyrészt a centrum térségekben vannak jelen. A periférikus területeken, ahol 

fokozott szükség lenne a társadalmi vállalkozásokra, valami hiányzik. Általában az ötlet, a kezdeményezés, a 

vállalkozói szellem nincs meg, de gyakori, hogy a piaci háttér hiányzik, vagy finanszírozási nehézségek merülnek 

fel, úgy mint Hidasnémeti esetében is. A szociális gazdasági szektor kialakulása Magyarországon ugyan lassan, 

de mégis jó irányban halad. A lassúság részbeni oka a posztszocialista múlt: a bizalmatlanság, a paternalizmus 

továbbélése, a társadalmi szolidaritás eszméjének leértékelődése. Nagyon pozitívnak ítéljük, hogy az Európai 

Unió társadalmi és gazdasági modellje megjelenik a hazai kormányzati politikákban, és fontos a nemzeti 

sajátosságoknak megfelelő szabályozás megléte is. 
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OROSZ FLÓRA 

A SZOCIÁLIS FARMOK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁSBAN 

1. Bevezetés 

Az agráriumban a mezőgazdasági tevékenységek és kiegészítő tevékenységek végzése valamilyen jellegű 

foglalkoztatási, munkavégzési jogviszonyt feltételez (kivételt képez, ha valaki saját, otthoni felhasználásra végzi 

azt), amely a mezőgazdaság és a foglalkoztatási lehetőségek sokszínűsége révén széleskörű, különböző 

jogágakban szabályozott munkavégzési viszonyokban ölt testet. A hagyományosnak mondható munkavégzési 

lehetőségek mellett új típusú, társadalmi innovációs megoldások, kezdeményezések is megjelennek a 

foglalkoztatás terén, melyek közvetett szerepet töltenek be a biogazdálkodás és a környezetvédelem területén is. 

Ezek esetében a mezőgazdasági tevékenységek végzése által való foglalkozatás szociális jelleggel történik. Ide 

sorolható a közfoglalkoztatás, a szociális szövetkezet, a start szociális szövetkezet és a szociális farm keretében 

történő munkavégzés. Ezek közül jelen tanulmány a szociális farmok keretében megvalósuló foglalkoztatást 

vizsgálja. A hazánkban is létező és működő szociális farmok kapcsán tehát egy olyan innovatív jellegű 

foglalkoztatással találkozhatunk, ami a hátrányos helyzetű célcsoporti kör felkarolására fókuszál, és ahol a 

mezőgazdasági tevékenységek végzése gyakorlatilag eszközül szolgál ezeknek az embereknek az 

integrációjában. 

A szociális farm működése alternatív megoldásként szolgál az állami szociális szolgáltatásokkal szemben, ahol 

az nem megfelelő vagy hiányos. A szociális farm a hagyományos mezőgazdasági tevékenységek végzése mellett 

társadalmi és ökológiai funkciót is ellát. Mindezekkel célja többek között az, hogy felkarolja a hátrányos helyzetű 

személyeket, és munkát biztosítson a számukra; ezek az emberek kiszorulnak a munkaerőpiacról, de ezáltal 

(vissza)integrálja őket a munka világába. A szociális farm működésének célja az is, hogy erősítse a vidéki 

területek kohézióját, továbbá egyfajta hidat képezzen a lakosság és a mező- és erdőgazdaság között. 

Munkavégzési szempontból azonban a szociális farmok esete bonyolultabb és összetettebb. Egyrészt a szociális 

farm fogalma nem jelenik meg a hazai jogi szabályozásban jelenleg, bármely szervezeti formában működhet, 

viszont az egyes szervezeti formákra eltérő munkavégzési szabályok vonatkoznak. Másrészt a szóba jöhető 

munkavégzésre irányuló jogviszonyok is különböző jogágakban lelhetők fel. Továbbá a célcsoporti kör 

sokszínűsége is nehezítő körülmény, ugyanis más szabályok vonatkoznak pl. egy megváltozott munkaképességű 

személyre, és más szabályok előírtak egy fogyatékos személy esetében. 

A tanulmány azt vizsgálja, kik számára és hogyan nyújt foglalkoztatási lehetőséget a szociális farm, és milyen 

jellemzők keretében valósul meg a foglalkoztatás a farmon. A tanulmány elsősorban a dogmatikai módszert 

alkalmazva a hazai jellemzőket, szabályozást mutatja be a szociális farm keretében megvalósuló foglalkoztatás 

kapcsán, más Kárpát-medencei ország elemzésére nem terjed ki, azokra csak reflektál. A leíró jelleg mellett 

helyet kap a kritikai elemzés is, melynek keretében a jogi szabályozás hiányosságaira, az abból fakadó 

nehézségekre hívja fel a figyelmet a tanulmány. A tanulmány fontos elemét képzi egy hazai farmon végzett 

primer kutatás, ami közvetlenebb tanulmányozást tett lehetővé. A téma tekintetében feldolgozott szakirodalom 

kapcsán megjegyzést érdemel, hogy a kifejezetten szociális farmokat taglaló hazai irodalom csekély – a szociális 

farmok rövidnek mondható hazai múltja és a jogi szabályozatlanság miatt –, főként a nyugat-európai országok 

esetén virágzik a farmok léte, jelentősége.139  

2. A szociális farm fogalma 

A szociális farm fogalma ekként határozható meg: egy olyan multifunkcionális mezőgazdasági tevékenységi 

forma, amely a hagyományos agrártevékenységeken (gazdasági funkció) túl fontos társadalmi és ökológiai 

funkciót is ellát. (OROSZ, 2018, 221. o.)  Fontos hangsúlyozni, hogy nem egy elkülönült szervezeti formáról, 

hanem tevékenységi formáról beszélünk, amely alapvetően bármely formában működhet.140 A multifunkcionális 

farmok több vonatkozásban is túllépnek a hagyományos gazdaságokon. Kiszélesítik, elmélyítik, és új alapokra 

helyezik tevékenységeiket, kapcsolatrendszerüket. Az agrárium szociális szerepe a mezőgazdasági 

tevékenységeken kívül számos más funkciókra is kiterjed. Így pl. munkát ad, integrálja a hátrányos helyzetűeket 

(szociális és foglalkoztatási szempontból), egyben hagyományokat őriz, gondozza a vidéki tájat stb. (CSÁK, 

 
139 A tanulmány „Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai 
támogatásával készült.” 
140 A szociális farm lehetséges jogi formájáról bővebben lásd (Orosz, 2019, megjelenés alatt) 
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2015b, 1–10. o.; CSÁK és KENDERES, 2016a, 145–152. o.; CSÁK és KENDERES, 2016b, 1–11. o.) Ez jelenti a 

szociális farmszolgáltatás rendszerét és lényegét.  

Összességében tehát két pillérre épül a modell: mezőgazdasági tevékenység végzésére és a támogató szolgálatra. 

Az alapkövet maga a farm képzi, amely biztosítja a farm szolgáltatásait igénybe vevőknek a biztonságos, 

helyreállító környezetben való készségfejlesztést, rehabilitációt, integrációt. A farm elsődleges célja a célcsoporti 

kör foglalkoztatása, a munkalehetőség biztosítása és ezen keresztül pedig az, hogy ezek az emberek is a 

társadalom, illetve a munkaerőpiac aktív, teljes értékű tagjaivá válhassanak. Mindezt a mezőgazdaság keretein 

belül, mezőgazdasági tevékenységek által kívánja elérni.  

A hazai tapasztalatok alapján a szociális farmok három típusát különböztetjük meg: Rehabilitációs Farm, 

Gondoskodó Farm, Társadalmi Farm. A Rehabilitációs Farmon belül azokat a hátrányos helyzetű személyeket 

fogadják, akik speciális támogatásra szorulnak, és a farmokon való aktív bevonásuk elősegíti a rehabilitációjukat. 

A gondoskodó Farmon már sokkal intenzívebben jelenik meg a munkára való ösztönzés. Az érintettek 

ténylegesen is dolgoznak, az így szerzett tapasztalat pedig hozzájárul ahhoz, hogy képesek legyenek önmagukról 

gondoskodni, önállóan élni. A Társadalmi Farm főként a szemléletformálás és az ismeretátadás színhelye. Itt a 

célcsoport tagjai megismerkedhetnek a mezőgazdasági munkálatokkal, illetve ez a farmtípus elősegíti a 

társadalmi szemléletformálást. A gyakorlatban azonban nem jelennek meg ilyen élesen elkülönülten az egyes 

típusok, gyakorta mindhárom típus jegyeit ötvözi egy farm. (JAKUBINYI, 2015, 28–34. o.)  

Hazánkban a szociális farm még mindig egy új modellnek tekinthető, jó 10 évvel ezelőtt jelent meg 

Magyarországon. A Magyar Szociális Farm Szövetség141 fogja össze a hazai farmokat, melyek egy közös 

védjeggyel, a Szociális Farm Tanúsító Védjeggyel rendelkeznek. A szövetség 2019-ben 12 farm számára osztott 

ki védjegyet, de a szövetség ennél több szervezettel kezdeményezéssel is kapcsolatban142 áll. Bár egyre több 

kezdeményezés jelenik meg, felismerve a farmok jelentőségét, sajnos még mindig nem hozta meg az igazi 

áttörést a szociális farm hazánkban. Tovább nehezíti a helyzetet az a tény is, hogy jogszabályi keretek hiányában 

kezdtek el működni és működnek még ma is a farmok, ami a hatékony működést meglehetősen gátolja. (CSÁK, 

2015a, 171–182. o.) Az érintett minisztériumokkal már többször történt egyeztetés a farmok szabályozása 

kapcsán, amelyhez policy paper is készült, azonban a szabályozás, az állami elismerés még várat magára. 

Magyarországgal szemben Nyugat-Európában már nagyobb hagyománya van a farmoknak, fontos szerepet 

töltenek be a hátrányos helyzetű személyek felkarolásában. (HAUBENHOFER, 2010, 106–111. o.) A Kárpát-

medence országait tekintve nem Magyarország az egyedüli példa,143 ahol működnek farmok. Szerbiában és 

Romániában találunk szociális farmkezdeményezéseket, melyek kifejezetten a fiatal hátrányos helyzetűekre 

koncentrálnak. Szerbiában a „People to pepple Serbia”144, Romániában a „Asociatia Allons-y”145 kezdeményezés 

említhető meg – ezek ismertetésére azonban nem terjed ki a tanulmány.  

3. A célcsoporti kör 

A szociális farmok által történő foglalkoztatás megvalósulása, jellemzői vizsgálata előtt elengedhetetlen a 

célcsoporti kör megnevezése, azaz kik érdekében, mely személyek számára történik a foglalkoztatás a farmon. 

A szociális farmszolgáltatás, farmtevékenységek köre a hátrányos helyzetű személyek széles körét öleli fel.146 

Olyan gondoskodásra szoruló hátrányos helyzetű személyek számára nyújt lehetőséget, akik segítség nélkül nem 

képesek helyzetükön javítani. Főként valamilyen fogyatékossággal, vagy tartós betegséggel élő személyek és 

megváltozott munkaképességű személyek alkotják a célcsoporti kört, de szenvedélybetegek, hajléktalanok, 

tartósan munkanélküliek, börtönviseltek, fogvatartottak, egykori fogvatartottak, bűnelkövetői rehabilitációs 

programok résztvevői, romák, menekültek, egyéb kirekesztettnek, illetve hátrányos helyzetűnek számító 

társadalmi csoportok is megjelennek az alanyi körben. (DR. GAZSI és JAKUBINYI és MATTHEW, 2015, 37–45. o.) 

A hátrányos helyzetű személyek, vagy azok családja rendkívül érdeklődő a szociális farm kínálta lehetőség, 

foglalkoztatás kapcsán, hiszen a farmon értékteremtő munkát végezve a társadalom hasznos és aktív tagjának 

érezhetik magukat, arról nem is beszélve, hogy fejlődésükben jelentős eredmények érhetők el a farm kínálta 

szolgáltatás által.  

A tanulmány részletesebben a hátrányos helyzetű személyek közül a fogyatékos személyekre és a megváltozott 

munkaképességű személyekre fókuszál. A fogalmi tisztánlátás a foglalkoztatás jogi kérdései és a rehabilitáció-

foglalkoztatás kapcsán bír jelentőséggel. A két fogalmat gyakran szinonimaként kezelik, elméletben és 

gyakorlatban is egyaránt, azonban míg a megváltozott munkaképességű személyek egy biztosítási jogviszonyhoz 

 
141 A Magyar Szociális Farm Szövetségről lásd: http://szocialisfarm.hu/halozat/szovetseg 
142 Lásd: http://szocialisfarm.hu/halozat/partnerseg 
143 Lásd az alábbi oldalon: https://socialfarmyouth.eu/partner-organizations/ 
144 A kezdeményezés honlapját lásd: http://people2peopleserbia.org/ 
145 A kezdeményezés honlapját lásd: https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/organisation/asociatia-allons-y.5838/ 
146 A célcsoporti kör kapcsán egy másodlagos személyi kör is megjelenik – amely személyek körének tárgyalása nem képzi jelen tanulmány 
részét –, akik valamely nevelési-oktatási intézmény tanulói. Számukra a farm szemléletformálási szerepet tölt be, illetve gyakorlati 

ismereteket sajátíthatnak el a farmon. 

http://szocialisfarm.hu/halozat/szovetseg
http://szocialisfarm.hu/halozat/partnerseg
https://socialfarmyouth.eu/partner-organizations/
http://people2peopleserbia.org/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/organisation/asociatia-allons-y.5838/
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kötődő kategóriát képeznek, addig a fogyatékossággal élő emberek nagy része meg sem jelenik a 

munkaerőpiacon, így biztosítási jogviszonnyal sem rendelkeznek. (JAKAB, 2014, 33–35. o.) A hazai terminológia 

kifejezetten meg is különbözteti a fogyatékos személy és a megváltozott munkaképességű személy fogalmát – 

szemben az Európai Unió más országaival, ahol a „disabled people” (fogyatékos személy) fogalmat használják 

mindkét kifejezésre. A két fogalom halmaz–részhalmaz viszonyban áll egymással, a megváltozott 

munkaképességű személyek a fogyatékos személyek halmazának részét képzik. (JAKAB, 2017, 205–209. o.) A 

fogyatékos személyt valamilyen bekövetkezett károsodás akadályozza a társadalomban és a foglalkoztatásban 

való részvételében; a megváltozott munkaképességű személy pedig a munkaerőpiacon szerzett valamilyen 

maradandó egészségkárosodása folytán korlátozott a munkavégzésben. A fogyatékos személy fogalmát az 1998. 

évi XXVI. törvény147 határozza meg, miszerint: „az a személy, aki tartósan vagy véglegesen érzékszervi, értelmi, 

fizikai, kommunikációs károsodással él, amely az egyelő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja”.148 A 

megváltozott munkaképességű személy fogalmát az 1991. évi IV. törvény149 határozza meg: „a rehabilitációs 

hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs 

hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, b) aki legalább 40 százalékos 

egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági 

bizonyítvány alapján, c) akinek a munkaképesség-csökkenése 50–100 százalékos mértékű; vagy aki a komplex 

minősítés alól jogszabály rendelkezése alapján mentesül, rokkantsági ellátás folyósításának időtartama alatt”.150  

A fogyatékosság fogalmat még részletesebben, munkajogi szempontból vizsgálva is meg kell különböztetni a 

cselekvőképtelen személyek foglalkoztatásától a fogyatékos személyek foglalkoztatását. Azt gondolnánk, hogy 

egy fogyatékos személy cselekvőképtelen is egyben, azonban ez nem feltétlenül igaz, nem lesz valaki 

automatikusan cselekvőképtelen amiatt, hogy valamilyen fogyatékossággal él. A mentálisan sérült emberek 

foglalkoztatása érdekében többen, közöttük Jakab Nóra is szót emel amellett, hogy a cselekvőképesség nem 

egyenlő a munkaképességgel, vagyis a munkavállalói minőséget nem a cselekvőképességtől, hanem a 

munkaképességtől kellene függővé tenni. (JAKAB, 2014, 133–135. o.) 

4. A célcsoporti kör rehabilitációja 

A szociális farmok foglalkoztatása esetén a célcsoporti kör tagjainak többségét először is képessé kell tenni a 

munkavégzésre, azaz szükség van a rehabilitációjukra. A rehabilitáció151 általánosságban véve a fogyatékos 

személy önálló életvitelét, legalább is bizonyos feladatok önálló vitelét, célozza meg úgy, hogy felkészíti a 

foglalkoztatásra és biztosítja az elhelyezést. Ez bizonyítja, hogy a rehabilitáció és a munkaerőpiac között szoros 

a kapcsolat. (JAKAB és HOFFMAN, 2017, 33. o.) Alapvetően a szociális farm tevékenysége is ezt célozza, hogy 

képessé tegye a fogyatékos személyeket a munkavégzésre, és a megváltozott munkaképességű személyeket 

integrálja a munkaerőpiacra. 

Problémát okoz azonban az, hogy Magyarországon a rehabilitáció alanyai a megváltozott munkaképességű 

személyek, a fogyatékos személyek ellenben nem. És bár az állam diszkrecionális jogkörébe tartozik, hogy 

milyen módon, milyen intézkedések révén biztosítja a munkához és szociális biztonsághoz való alkotmányos 

alapjogot, egyetértek Jakab Nóra és Hoffman István meglátásával, miszerint ez sérti az egyenlő bánásmód elvét. 

(JAKAB és HOFFMAN, 2017, 32. o.)  

A rehabilitáció szűkebb értelemben kapcsolódik a munkajoghoz. Úgy és akkor, amikor a rehabilitáció 

eredményeként munkát talál a rehabilitált. A munka törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.)152 kifejezett 

rendelkezést nem tartalmaz a rehabilitáció kapcsán, de kapcsolódási pontokat fellelhetünk benne, így: a 

fogyatékos személy foglalkoztatása során biztosítani kell az ésszerű alkalmazkodás feltételeit153; 50%-os 

egészségkárosodást elszenvedett személyt nem lehet kötelezni a más helységben való munkavégzésre154; 

felmondási védelem illeti a rehabilitációs ellátásban vagy járadékban részesülő személyt155 – egészségi ok miatt 

 
147 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fogy. tv.) 
148 Fogy. tv. 4.§ a) pont 
149 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Fogl. tv.) 
150 Fogl. tv. 58.§ m)  
151 A magyar szabályozásban a rehabilitáció fogalmát egyrészt a Fogy. tv. 4.§ b) pontja, másrészt a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 1.§. 9. pontja határozza meg.  

A Fogy. tv. értelmében: „az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, átképzési, foglalkoztatási, szociális rendszerekben megvalósuló 

folyamat, amelynek célja a fogyatékos személy képességének fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben való részvételének, valamint 
önálló életvitelének elősegítése” 

Az Mmtv. értelmében: „orvosi, szociális, képzési, foglalkoztatási és egyéb tevékenységek komplex rendszere, amelynek célja a megváltozott 

munkaképességű személy munkaerő-piaci integrációja, megfelelő munkahelyen történő foglalkoztatásra való felkészítése, továbbá a 
munkaképességének megfelelő munkahelyen történő elhelyezés biztosítása” 
152 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  
153 Mt. 51.§ (5) bekezdés 
154 Mt. 53.§ (3) bekezdés d) pont 
155 Mt. 66.§ (7) bekezdés 
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akkor mondhat fel az ilyen személynek a munkáltató, ha az eredeti munkakörben nem tudja foglalkoztatni, és 

más megfelelő munkakört nem tud felkínálni. Ez a leszűkítés szintén amiatt problematikus, hogy nem terjed ki a 

fogyatékos személyekre. (JAKAB, 2017, 203–221. o.) Összességében az a következtetés vonható le a rehabilitáció 

és az Mt. kapcsolata vonatkozásában, hogy az Mt. nem következetes a fogyatékos személyek foglalkoztatása 

esetében. 

A szociális farmok azonban ezt a hézagot igyekszenek kitölteni, hiszen a célcsoporti kör között nemcsak a 

megváltozott munkaképességű személyek, hanem a fogyatékos személyek is megtalálhatók. Célja valamennyi 

hátrányos helyzetű személy segítése, esélyegyenlőségük megteremtése, amelyben az inklúzió, az integráció 

fontos szerepet tölt be. 

5. Foglalkoztatás a farmon 

A szociális farmon a munkavégzés, a foglalkoztatás a korábban meghatározott (3. fejezet) célcsoporti kör 

tekintetében, mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységek végzése által történik: alaptevékenységek végzése – 

növénytermesztés, állattartás –, feldolgozás – pl. tejből sajt készítése –, szolgáltatásnyújtás – erdei iskola, 

szállásadás. A foglalkoztatás egy erőteljes szociális célon alapul, nevezetesen a hátrányos helyzetű személyek 

integrációján, helyzetük javításán, felkarolásukon, ennek nyomán szociális célú, jellegű foglalkoztatásról156 

beszélhetünk, nevezetesen fejlesztő foglalkoztatásról. 

Elméleti szempontból vizsgálva a szociális farm keretében megvalósuló foglalkoztatás jellegét tekintve, 

bonyolultabb és összetettebb esettel állunk szemben. Egyrészt amiatt, hogy a szociális farm fogalma nem jelenik 

meg a hazai jogi szabályozásban jelenleg. Alapvetően bármely szervezeti formában működhet. Az egyes 

szervezeti formákra azonban eltérő munkavégzési, foglalkoztatási jogviszonyok érvényesülnek, amely 

jogviszonyok továbbá különböző jogágakban lelhetők fel – ide tartozik a munkajogi szabályozás alá eső 

munkaszerződés, a szövetkezeti jog hatálya alá tartozó tagi munkavégzés, a polgári jog szabályai alá eső 

vállalkozási és megbízási szerződés. Másrészt amiatt bonyolultabb a szociális farmon való foglalkoztatás, hogy 

az előfordulható foglalkoztatási jogviszonyok sokszínűsége mellett a célcsoporti kör sokszínűsége is nehezítő 

körülmény, ugyanis más szabályok előírtak pl. egy megváltozott munkaképességű személy és egy fogyatékos 

személy esetében.  

A gyakorlatot tekintve, a szociális farmon a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatása fejlesztő 

foglalkoztatásnak157 minősül. A fejlesztő foglalkoztatás 2017. április 1-eje óta létezik hazánkban – az addigi 

szociális foglalkoztatás helyett került bevezetésre –, amelynek célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs 

tervben foglaltak szerint az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre, vagy a nyílt munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedésre, egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és 

foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján.158 Egy olyan köztes jellegű szociális szolgáltatás, amely esetében 

munkavégzés történik, de nagy hangsúlyt fektetnek a fejlesztő foglalkoztatást igénybevevők terápiás 

szükségleteire. Tehát komplex módon nyújt foglalkoztatási és fejlesztési szolgáltatást az érintettek számára. Az 

igénybevétel önkéntes, az érintett és törvényes képviselőjének együttes kérelme alapján. A fejlesztő 

foglalkoztatás kétféle jogviszony keretében valósulhat meg: a) az Mt. szerinti munkaviszonyban, illetve b) a 

Szoc. tv. szerinti  fejlesztési jogviszonyban. Mindkét féle jogviszony esetében, annak létrejöttét követő 30 napon 

belül egyéni foglalkoztatási tervet159 kell készíteni, amely tartalmazza az érintett állapotára, képességeire, 

készségeire vonatkozó adatokat, a foglalkoztatásra vonatkozó szükséges információkat, valamint fejlesztési 

jogviszony esetén a munkavégzéssel kapcsolatos szakvéleményt.  

Miskolcon, a Szimbiózis Alapítvány által működtetett szociális farmmal folytatott konzultációm alapján, a 

statisztikai adatokat tekintve, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek kb. 80%-nak fejlesztő 

foglalkoztatása munkaviszony keretében történik, míg a többi 20% esetében, a súlyos fogyatékosság miatt, 

fejlesztési jogviszony áll fent. A munkaszerződés vagy a fejlesztési szerződés megkötését követő 30 napon belül 

el kell készíteni az érintett személy egyéni foglalkoztatási tervét, amelyben foglaltaknak megfelelően történhet 

az érintett foglalkoztatása.  

 
156 Fontos megjegyezni, hogy nem szociális foglalkoztatásról beszélünk, ugyanis az 2017. április 1-eje óta nem létezik Magyarországon. 

Célját tekintve beszélünk szociális jellegű foglalkoztatási formáról a szociális farmok esetében. 
157 A fejlesztő foglalkoztatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 

szabályozza. A fejlesztő foglalkoztatásról, a Szoc. tv. 88.§ (1) bekezdése értelmében az államnak az állami fenntartói feladatainak ellátása 

kapcsán köteles gondoskodni.  
158 Szoc. tv. 99/B.§ (1) bekezdés  
159 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM 

rendelet 110/L. § alapján kell elkészíteni az egyéni foglalkoztatási tervet.  
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Az Mt. szerinti munkaviszony keretében történő fejlesztő foglalkoztatás160 esetében, amely a fejlesztő 

foglalkoztatás „alapesetének”161 tekinthető, főszabály szerint az Mt. rendelkezései az irányadók. Ebben az 

esetben munkaszerződésben kell meghatározni az ellátott személy munkakörét, alapbérét és munkavégzésének 

helyét. Cél az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok 

megismerése, új szakma elsajátítása, illetve felkészítés a nyílt munkaerőpiacra történő kilépésre. 

Munkaalkalmassági vizsgálaton kell átesnie az érintett személynek foglalkoztatásának megkezdése előtt, ugyanis 

csak ennek során kiállított szakvélemény keretében foglalkoztatható az illető személy. A foglalkoztatás 

határozott időre szól, de az az Mt. rendelkezésétől eltérően meghaladhatja az 5 évet. A hosszabbítást megelőzően 

azonban felül kell vizsgálni az érintett egyéni foglalkoztatási tervét. A napi munkaidő maximum 8 óra és heti 40 

óra lehet. Havi munkaidőkeret és egyenlőtlen napi munkaidő-beosztás alapján is foglalkoztatható az ellátott, ami 

az egészségi, mentális állapotához rugalmasan igazodó foglalkoztatást biztosít. A fejlesztő foglalkoztató az 

érintett munkavégzéséért köteles bért fizetni, aminek legalább a minimálbért el kell érnie.  

A Szoc. tv. szerinti fejlesztési jogviszonyban162 történő foglalkoztatásra akkor van szükség, amikor az ellátott 

kompetenciái nem érik el az önálló munkavégzéshez szükséges szintet. Ebben az esetben a cél az egyén testi és 

szellemi képességeinek és a munkavégzéssel összefüggő készségeinek a helyreállítása, megőrzése, fejlesztése és 

felkészítése az önálló munkavégzésre. Ebben a jogviszonyban való részvételhez szükség van a foglalkozás-

egészségügyi orvos, a munka-szakpszichológus vagy munka- és szervezet-szakpszichológus, valamint a szociális 

szolgáltatást biztosító intézmény vezetőjének együttes javaslatára. Fejlesztési szerződéssel jön létre a fejlesztési 

jogviszony, amit az ellátott és törvényes képviselője írásban köt meg a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szolgáltató, 

vagy intézmény vezetőjével. Alapvetően nem minősül önálló munkavégzésnek a fejlesztési jogviszony keretében 

végzett tevékenység, nincs önálló munkakör. Az ellátott részt vehet például fejlesztési tevékenységben, vagy 

betanulhat egyes munkafázisokat, de a foglalkoztatás keretében csak olyan feladatot végezhet, amelyet egészségi 

állapota és értelmi képességei alapján tartósan és folyamatosan képes ellátni. A foglalkoztatás napi időtartama 

maximum 6 óra, hetente maximum 30 óra lehet, de az egyéni szükségletekre tekintettel egyenlőtlen napi munkaidő-

beosztással is foglalkoztatható az érintett. A fejlesztésben részt vevő ellátott is jogosult díjazásra, ún. fejlesztési 

foglalkoztatási díjra. A Szoc. tv. szerint a fejlesztési foglalkoztatási óradíj összege nem lehet kevesebb a mindenkori 

kötelező legkisebb órabér 30%-ánál. 

6. Összegző gondolatok 

Tanulmányomban a szociális farmok keretében megvalósuló foglalkoztatás jellemzőit vizsgáltam meg, ami a 

hátrányos helyzetű személyek széles köre számára biztosít egy alternatív foglalkoztatási megoldást. A célcsoporti 

kör meghatározását követően került bemutatásra a szociális farmok esetében jellemző foglalkoztatási forma, a 

fejlesztő foglalkoztatás. Ennek keretében egy speciális, köztes jellegű – munkavégzés a terápiás szükségletek 

figyelembe vétele által – szociális szolgáltatással találkozunk. A tanulmány elméleti kutatás mellett empirikus 

kutatást is feldolgoz, amely, még ha kis mértékben is, de bepillantást enged egy farm gyakorlati működésébe.  

Az államnak az Alaptörvényből eredő kötelezettsége a munkához való jog és a szociális biztonság érvényesítése, 

a társadalmi esélyegyenlőség érvényesítése, és az ehhez szükséges intézkedések megtétele, a szükséges 

intézmények létrehozása. Amennyiben ez nem megfelelő, hiányos, úgy alternatív megoldások szolgálhatnak ezek 

kitöltésére. A szociális farm ezt hivatott szolgálni, lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű személyek 

foglalkoztatására, integrációjára. Továbbá a fogyatékos személyek munkaerőpiaci helyzetének javítása az Unió 

politikájában is megjelenik. Az Európai fogyatékosságügyi stratégia (2010–2020) célkitűzései között találjuk a 

fogyatékos személyek részvételének növelése iránti szándékot a munkaerőpiacon. Mindezek nyomán a szociális 

farmok szerepe a fogyatékos személyek foglalkoztatásában fontos szerepet tölt be. 
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SIPOSNÉ NÁNDORI ESZTER 

ÚJSZERŰ MEGOLDÁSOK A SZEGÉNYSÉG ELLENI 

HARCBAN A SOZIAL MARIE DÍJ PÉLDÁJÁN KERESZTÜL 

Bevezetés 

A szegénységet sokan az alacsony jövedelemmel azonosítják, amit az a megfontolás indokol, hogy a pénz egy 

általános és univerzális eszköz, ami más javakra is átváltható. A jövedelmi helyzet kizárólagos figyelembevétele 

továbbá azért is előnyös és hasznos, mert így viszonylag egyszerűen és egyértelműen definiálható a szegénységi 

küszöb, és könnyen mérhető a vizsgált sokaság jövedelmi szintje (SPÉDER, 2002). A szegénység jövedelmi 

mérőszáma lehet a létminimum mint abszolút szegénységi küszöb, de a szegénység relatív módon is definiálható 

(HEGEDŰS és MONOSTORI 2005). Az Európai Unióban a mediánjövedelem 60%-a a legáltalánosabban elfogadott 

relatív szegénységi mutató (KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 2013). A szegénység sok szegénységkutató 

meggyőződése szerint azonban komplex fogalom, és nem lehetséges csupán egy tényező, a jövedelem alapján 

vizsgálni azt. Érdemes lehet a szegénység vizsgálatánál figyelembe venni az öröklött vagyon vagy a saját termelés 

értékét, a felvett hiteleket vagy a rokonok támogatásait is. Ezek ugyanis úgy tudják növelni a jólétet, hogy közben 

az egyén jövedelmi szintje nem változik. A komplexebb megközelítés azonban rendkívül megnehezíti és 

költségessé teszi a szegénység mérését (SPÉDER, 2002). 

Magyarországon a világgazdasági válság hatására 2010 és 2012 között jelentősen megnövekedett a jövedelmi 

szegénység, a jövedelemegyenlőtlenség és a súlyos anyagi depriváció mértéke. 2013-tól azonban mind a relatív 

szegénység, mind a súlyos anyagi depriváció nagysága csökkenni kezdett (BRANYICZKI és GÁBOS, 2018). (1. ábra) 

1. ábra: A legfontosabb szegénységi és jövedelemegyenlőtlenségi mutatók alakulása Magyarországon, 2005–2019 

Forrás: saját szerkesztés az Eurostat és a Világbank adatbázisa alapján 

A tanulmány bemutatja a szegénység csökkentésére létrehozott társadalmi innovációkat célcsoportjaik és 

tevékenységeik alapján. Az innovációkat a Sozial Marie társadalmi innovációs díj adatbázisa alapján elemzem. 

A Sozial Marie díj jelöltjei közül hármat részletesen is bemutatok. Végezetül a szegénységet csökkentő 

társadalmi innovációk sűrűsége és a fejlettség közötti kapcsolatot vizsgálom.   
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Hipotézisek, módszertan és adatbázis 

A szegénység csökkentésére létrehozott innovatív magyarországi projekteket a legrégebbi európai társadalmi 

innovációs díj, a Sozial Marie díj adatbázisa alapján elemzem. A projekt honlapján 2019 októberéig elérhető volt 

valamennyi pályázó és díjazott projekt főbb jellemzője és rövid leírása a 2008–2019 közötti időszakra 

vonatkozóan. A vizsgált időszakra vonatkozóan 147 magyar szegénységcsökkentő innovatív projektet tartalmaz 

az adatbázis. A szegénységcsökkentő projektek számszaki elemzése esetén kizárólag a magyarországi 

szegénységcsökkentő projekteket veszem figyelembe. A jógyakorlatok bemutatásánál azonban a határon túlról 

is bemutatok egy projektet, kiemelve a nem magyarországi, mégis magyar kötődésű innovatív projektek 

fontosságát a szegénységkezelés gyakorlatában. 

Hipotézisem, hogy mivel az elmaradottabb térségekben égetőbb szükség van a szegénység mérséklésére, ott 

magasabb a szegényeket megsegítő társadalmi innovációk lakosságszámhoz viszonyított aránya. A hipotézist 

megyei és regionális adatok felhasználásával tesztelem a Pearson-féle korrelációs együttható segítségével. 

Társadalmi innovációs díj Európában 

A Sozial Marie díj a legrégebbi európai társadalmi innovációs díj, melyet egy osztrák magánalapítvány, az Unruhe 

Privatstiftung hozott létre. 2005-ben alapították, és azóta minden évben 15 projektet díjaznak. Ma Magyarország, 

Ausztria, Csehország, Szlovákia, Horvátország egész területéről, valamint Szlovénia esetén Bécstől 300 km-en belülről 

lehet a díjra innovatív ötletekkel pályázni. A Kárpát-medencéből Magyarországon kívül elsősorban a Felvidékről, 

Ausztria keleti részéről és Horvátország, valamint Szlovénia északi részéről lehet pályázni. 

 

A díjra megalapítása óta 3404 innovatív ötlettel pályáztak, ezek közül 225 projektet díjaztak összesen 690.000 

euró értékben. A pénzjutalom mellett a díj a nyertes és díjazott projekteknek nyilvánosságot biztosít. A díj a 

társadalmi innovációt a következőképpen definiálja: 

– "A társadalmi innováció sürgető társadalmi kihívásokra kínál megoldásokat. Új megközelítésekkel, 

innovatív válaszokkal szolgál, és új utakat mutat.  

– A társadalmi innováció egy korábban ismeretlen társadalmi kérdésre reflektál, vagy egy már ismert 

problémát old meg újszerű eljárással.  

– Az új eljárás kezdeményezője valamely érintett társadalmi csoport is lehet, de minden esetben magáévá 

kell tegye, részt kell vennie az alkalmazásában.  

– A társadalmi innováció ily módon fenntartható és példaértékű megoldásokkal szolgál, amelyek másokat 

is ösztönöznek."(sozialmarie.org) 

A Sozial Marie díj odaítélésének kritériumai az alábbiak: 

– újszerűség, vagyis a projektötlet mennyire innovatív; 

– részvétel, vagyis a projekt mennyire fér hozzá a célcsoporthoz; 

– hatékonyság, ami a megvalósítás módjára vonatkozik; 

– példaszerűség, vagyis az innováció mennyire szolgál követendő példaként mások számára. 

(www.sozialmarie.org) 

Szegénység mérséklésére létrehozott hazai innovációk  

A szegénység csökkentésével foglalkozó innovációk számtalan területen próbálják a hátrányos helyzetűeket 

segíteni. Az innovációk célcsoportját leggyakrabban (a vizsgált projektek 17%-ánál) a gyermekek alkotják, de a 

hajléktalanok (13%), a romák (8%) és a betegek, illetve a fogyatékkal élők (6%) is gyakran kerülnek a projektek 

középpontjába. Az idősekkel és a menekültekkel csupán a projektek kis hányada (3% és 1%) foglalkozik (1. 

táblázat). 

1. táblázat: 2008–2019 között a szegénység csökkentésére létrehozott magyarországi 

 innovatív projektek leggyakoribb célcsoportjai 

 
Forrás: saját szerkesztés a Sozial Marie adatbázisa alapján  

A vizsgált társadalmi innovációk tevékenységi köre sok esetben erősen korrelál a célcsoportokkal. A projektek 

12–12%-a foglalkozik a lakhatás és az oktatás biztosításával a szegények számára. A lakhatás a hajléktalanok, 

Célcsoport Projektek száma

gyerekek / ifjúság 25

hajléktalanok 19

roma 12

fogyatékkal élők / betegek 9

idős 4

menekültek 1
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az oktatás a fiatalok helyzetén igyekszik javítani. Az ételosztás a projektek 11%-ában jelenik meg 

tevékenységként, ami a szegények egyik alapvető szükségletének (étkezés) kielégítését segíti. Az érzékenyítés 

általában más tevékenységek mellett jelenik meg a projekteknél, és a társadalom tagjainak az adott szegénységi 

problémára való érzékenyebbé tételét jelenti. Az érintettek bevonása (8%) szintén fontos eleme a projektek egy 

részének, ami annak is köszönhető, hogy ez a Sozial Marie díj elbírálásának kritériumai között is szerepel. A 

szegények számára jogsegély biztosítása, és az egészségügyi fejlesztés a projektek 6–6%-ánál jelenik meg. A 

foglalkoztatás bővítése és a területi hátrányok kompenzálása a projektek 5–5%-ánál, míg a környezetvédelem 

3%-ánál, és az állatok bevonásával megvalósuló segítségnyújtás 2%-ánál valósul meg. (2. táblázat) 

2. táblázat: 2008–2019 között a szegénység csökkentésére létrehozott magyarországi innovatív projektek főbb tevékenységi körei 

 

Forrás: saját szerkesztés a Sozial Marie adatbázisa alapján 

2009 és 2012 között a szegénység csökkentésére létrehozott és a Sozial Marie díjra pályázó hazai társadalmi 

innovációk száma folyamatosan emelkedett, és 2012-ben már a 20-at is meghaladta. Ezt követően a pályázó 

projektek száma drasztikusan csökkent egészen 2017-ig a vizsgált témakörben. A vizsgált időszakban (2008–

2019) csupán négy olyan év volt, amikor ezen projektek közül egy sem kapott jelölést a díjra. Örvendetes, hogy 

az összesen 14 jelölt közül 8 projektet díjaztak is. (1. ábra) A 14 Sozial Marie díjra jelölt projekt főbb jellemzőit 

(a pályázás évét, az elnyert díjat és a projekt fő tevékenységének rövid leírását) a 3. táblázat tartalmazza. 6 projekt 

a Sozial Marre díj jelöltje lett, míg 2011-ben sikerült 1. díjat, 2019-ben pedig 3. díjat elnyernie magyarországi 

projekteknek. A vizsgált díjazott projektek közül a legtöbb projekt a lakhatás biztosításával és az oktatással 

foglalkozik. Bár a táblázatban nem szerepel, de örvendetes, hogy 2020-ban egy felvidéki, a szegények segítésével 

foglalkozó projekt első díjat nyert. 

2. ábra: A szegények megsegítésére létrehozott magyarországi társadalmi innovációk eredményei  

a Sozial Marie díjazásban, 2008–2019 

 
Forrás: saját szerkesztés és saját számolás a Sozial Marie adatbázisa alapján  

  

Tevékenységi kör Projektek száma
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3. táblázat: A díjazott és a szegénység mérséklésével foglalkozó magyarországi társadalmi innovációk főbb jellemzői 

 

Forrás: saját szerkesztés Sozial Marie adatbázisa alapján 

Jógyakorlatok a szegénység csökkentésére a Kárpát-medencéből 

A jógyakorlatok bemutatásánál a projektek kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy egyrészt jelölt vagy 

díjazott projekteket mutassak be, másrészt, hogy szerepeljen egy projekt egy fejlett régióból (ami a Kárpát-

medence esetén leginkább a Közép-Magyarországi régió), valamint egy projekt egy kevésbé fejlett régióból és 

egy harmadik a határon túlról. A Házkezelőség a lakhatási válságból kivezető úton Budapesten működik, míg a 

Lépések István-aknáért a Dél-Dunántúlon, Pécs városában, a Project Home pedig a Kassai, az Eperjesi és 

Besztercebányai kerületekben. 

Házkezelőség a lakhatási válságból kivezető úton 

A Házkezelőség a lakhatási válságból kivezető úton c. projekt 2019-ben a Sozial Marie díj 3. helyezettje lett, és 

ezzel 5000 eurós pénzjutalomban részesült. A projekt egy társadalmi vállalkozás a hajléktalanok, az 

önkormányzatok és a magántulajdonosként belépő befektetők összekapcsolására. A Magyarországon jelenleg 

fennálló lakhatási válságot és a jóformán alig létező magántulajdonú bérlakások okozta hiányt igyekszik kezelni 

egy újonnan kidolgozott mintaprojekttel. A projekt kidolgozását megelőző kutatásba a Corvinus Egyetem 

hallgatóit is bevonták, és számos külföldi példát tanulmányoztak. Ezekből bizonyos elemeket átvéve dolgozták 

ki a nemzetközi szinten is mintaértékűnek számító Mobilház-programot. 

(https://www.sozialmarie.org/files/7603/pdf_loc.pdf) 

A projekt Budapesten működik a 2012-ben alapított Utcáról Lakásba Egyesület vezetésével. Az Egyesület 

nevéhez fűződik a Kunyhóból lakásba program is, amelynek keretében korábban 30 ember lakhatását oldották 

meg. Az Egyesület tavaly díjazott Mobilház-programja hajléktalanokat segít bérlakáshoz juttatni. Kísérleti 

modelljük lényege, hogy az Egyesület önkéntesei üres, rossz állapotú önkormányzati bérlakásokat újítanak fel 

hajléktalanok bevonásával, akik később a lakások bérlői lehetnek. Mindezt más civil szervezetek 

együttműködésével és adományozók támogatásával valósítják meg. A program úgy működik, hogy a befektető 

megvásárol egy mobilházat, amit az Egyesület egy lízinghez hasonló szerződés alapján használ oly módon, hogy 

azt bérbe adja hajléktalanoknak. A bérlők által fizetett bérleti díjakból a befektető éves fix összeget kap, ami 

nyereségessé teszi számára a programban való részvételt. (https://utcarollakasba.hu/mobilhaz/) A projektben 

Projekt neve Pályázás éve Jelöltség / díj Tevékenysége

Programm Aufnahmedorf 2008 jelölt
Hajléktalan családok segítése közösségi 

szociális munkával.

Senior Mentor Program 2010 jelölt Mentor program 55 év fölöttieknek. 

Szociális Építőtábor 2011 1. díj
Önkormányzati lakások felújítása 

lakbérhátralék jóváírására.

Újíts magadért és a közösségért! 2013 jelölt Házfelújítási program önkéntesekkel.

Dreams of Junk 2013 1000 eurós díj
Művészeti alkotások létrehozása lomokból 

együtt az utca embereivel.

Összefogás a hajléktalanság 

kriminalizációja ellen
2014 1000 eurós díj

Összehangolt érdekérvényesítés és 

jogvédelem

Hajléktalanból szociális gondozó 2014 jelölt Tanulás a munkáért és az önfenntartásért.

Járókelő.hu 2014 1000 eurós díj
Köztéri problémabejelentő oldal a dunántúli 

városoknak

Nincs rajtuk kalap 2015 2000 eurós díj

A szegénységből és társadalmi 

egyenlőtlenségekből adódó problémák 

megértése, enyhítése.

Lépések István aknáért 2016 jelölt Gyermekek oktatásának segítése

Otthonokat teremtünk 2017 jelölt A lakhatás legyen jog, ne kiváltság!

Budapest Bike Maffia 2017 közönségdíj
Jótékony bringások segítik a szociális 

munkások tevékenységét.

Mikor van a tetteknek ideje, ha nem 

ilyenkor?!
2017 2 000 eurós díj Kutatás a budapesti lakhatási mozgalmakról

Házkezelőség a lakhatási  válságból 

kivezető úton
2019 3. díj Mobilházak és apró otthonok

https://www.sozialmarie.org/files/7603/pdf_loc.pdf
https://utcarollakasba.hu/mobilhaz/
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hangsúlyos szerepet kap a lakásügynökség, amely a bérlők átmeneti fizetésképtelensége esetén a befektetők 

számára a lakbért garantálja, a bérlőknek pedig ilyen esetben részletfizetési lehetőséget biztosít. A bérleti 

szerződés felmondására vagy kilakoltatásra csak a legvégső esetben (az esetek kevesebb mint 10%-ánál) kerül 

sor. (https://www.sozialmarie.org/files/7603/pdf_loc.pdf) 

A projekt a Budapesten és környékén (sokszor erdőkben vagy az utcákon) élők lakhatását innovatív módon 

hivatott biztosítani, az érintettek bevonására helyezve a hangsúlyt. A projekt társadalmi vállalkozás abban az 

értelemben,  

– hogy nem a segítő és a segített között fennálló alá-fölé rendeltségen alapuló segélyezést folytat, hanem az 

érintetteket – egyenrangú félként kezelve – bevonja a megvalósításba. A hajléktalanok nemcsak célcsoportként, 

hanem vásárlóként (lakásbérlőként) is megjelennek a projektben. 

– hogy – a kezdeti adományokat leszámítva – ma már fenntarthatóan, piaci alapon működik. 

(https://www.sozialmarie.org/files/7603/pdf_loc.pdf) 

Lépések István-aknáért 

A Lépések István-aknáért c. projekt 2016-ban a Sozial Marie díj jelöltje volt. Az „Apró lépések István-aknáért” 

című projekt 2014. október 1. és 2015. november 30. között valósult meg. A projekt Pécs egyik legelmaradottabb 

városrészének, István-aknának a fejlesztését célozza meg. A Pécs belvárosától mintegy 10 km-re fekvő, 

közigazgatásilag Pécshez tartozó városrész több szempontból is rendkívül hátrányos helyzetű. A lakásállomány 

nagyon rossz állapotú, a tömegközlekedés nem működik megfelelően, emiatt az egészségügyi ellátás és a 

megfelelő oktatás sem elérhető a lakosság nagy része számára. A város vezetése évekig ennek a városrésznek a 

felszámolását tervezte, azonban ennek nehezen kivitelezhető volta (önkormányzati bérlakások alacsony száma a 

városban, az itt élők alacsony mobilitási hajlandósága) miatt 2014-tól a város inkább a városrész fejlesztését tűzte 

ki célul. (https://www.sozialmarie.org/files/5062/pdf_loc.pdf) 

Mivel a szegregátumban az átlagnál magasabb a gyermekek aránya, az ő fejlesztésükkel igyekszik a program az 

első lépésekhez hozzásegíteni a célcsoportot a szegénységből kivezető úton. 

(https://www.sozialmarie.org/files/5062/pdf_loc.pdf) Az UNICEF megállapítása szerint a szegénységgel sokszor 

együtt járó alultápláltság  és  a  nem megfelelő  higiéniai viszonyok  meggátolhatják a gyermekek egészséges 

fejlődését, ami később iskolai lemaradáshoz, majd a munkaerőpiacon is hátrányokhoz vezet, és újratermeli a 

szegénységet. (BRITTO ET AL., 2016) A korai (0–5 éves kor közötti) fejlesztés ezen hátrányokat igyekszik 

mérsékelni, illetve felszámolni. A projektbe 2014–2015 között 33 kisgyermek (a városrészben élő gyermekek 

több mint 60%-ának) korai fejlesztése valósult meg egyéni fejlesztési tervek alapján. A projekt keretében 

akciónapokat, baba-mama klubokat tartottak, ahol a gyermekek korai fejlesztése mellett a szülők figyelmét is 

igyekeztek felhívni a gyermek fejlődése szempontjából fontos szempontokra. 

A projekt a Roma Oktatási Alappal együttműködve valósult meg. Az alap jelentős, 30.000 eurós támogatást 

biztosított a projekthez. Az alap mellett önkormányzati támogatás is segítette a projekt megvalósulását, mivel 

segítségükkel egy átfogó, integrált fejlesztési tervet sikerült kidolgozni és megvalósítani. 2015 után azonban az 

anyagi források hiánya miatt a projektet szüneteltetni kellett; további befektetők érkezéséig nem tudják 

újrakezdeni a működést. (https://www.sozialmarie.org/files/5062/pdf_loc.pdf) 

A Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület az István-aknán lakó gyerekeket jelenleg is igyekszik segíteni. 

Legfontosabb céljai közé tartozik a roma lakosság életkörülményeinek javítása, valamint a roma gyerekek 

oktatása, nevelése és a roma identitásuk erősítése. A személyi jövedelemadó 1%-ából összegyűlt pénzt az István-

aknán élő hátrányos helyzetű roma családok egynapos balatoni kirándulására, valamint az István-aknán található 

közösségi házuk felújítására, gyerekbaráttá tételére tervezik az idén fordítani. 

(https://adjukossze.hu/szervezet/khetanipe-a-romak-osszefogasaert-egyesulet-3244)  

Az Egyesületnél telefonos megkeresésemre elmondták, hogy az elmúlt években javultak az István-aknán lakó, 

10-11 éves roma gyerekek tanulmányi átlagai. Jelenleg CEF (Máltai) pályázat keretén belül dolgoznak. A Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat tanyagondnoki szolgálatának célja az István-aknán élők esélyegyenlőségének 

megteremtése, valamint az alapvető szükségleteik kielégítésének biztosítása. Emellett fontos szerepet kap a 

hátrányos helyzetben élők tájékoztatása a különböző szociális vagy gyermekvédelmi ellátások részleteiről, 

valamint a rászorulók számára szociális étkeztetés és a ritka tömegközlekedés okozta problémák ellensúlyozására 

személyszállítás biztosítása. (https://www.maltai.hu/tevekenyseg/intezmeny/131) 

Projekt domov (Otthon projekt) 

A Projekt domov 2020-ban a Sozial Marie díj első helyezettje lett. A projekt a Szlovákia legkevésbé fejlett 

területein élő roma közösségek lakhatását és ezzel a generációkon át öröklődő szegénység felszámolását 

igyekszik biztosítani. A projekt mikrohiteleket nyújt azoknak a családoknak, akik egyébként nem hitelképesek 

(létminimum alatti jövedelemmel rendelkeznek, nincs állandó munkahelyük), így más módon nem juthatnának 

hitelhez.  

https://www.sozialmarie.org/files/7603/pdf_loc.pdf
https://www.sozialmarie.org/files/7603/pdf_loc.pdf
https://www.sozialmarie.org/files/5062/pdf_loc.pdf
https://www.sozialmarie.org/files/5062/pdf_loc.pdf
https://unicef.hu/korai-fejlesztes/
https://www.sozialmarie.org/files/5062/pdf_loc.pdf
https://adjukossze.hu/szervezet/khetanipe-a-romak-osszefogasaert-egyesulet-3244
https://www.maltai.hu/tevekenyseg/intezmeny/131
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A mikrohitelezés ötlete Muhammad Yunus-tól származik, aki úgy vélte, hogy a szegények nem maguk tehetnek 

a szegénységükről, hanem azt a gazdasági rendszer, és a vagyonnak a kis létszámú elit kezében való 

összpontosulása okozza (YUNUS, 2017). A szegények megsegítésére az 1970-es években Bangladesben 

létrehozta az úgynevezett Grameen bankot. Az ötlete onnan származott, hogy tapasztalatai szerint a bankok nem 

hajlandóak a szegényeknek hitelt nyújtani, akik emiatt gyakran uzsorakölcsönöket kényszerülnek felvenni, 

aminek a visszafizetése sok esetben modern kori rabszolgaságba sodorja őket. Yunus (2010) először úgy segített 

a szegényeken, hogy ő maga vállalt garanciát a bankoknál a szegényeknek nyújtott kölcsön visszafizetésére. 

Ennek a rendszernek a sikerén felbuzdulva 1976-ban aztán megalapította a Grameen Bankot, amely ma már 

Banglades valamennyi településén nyújt hiteleket, és 8 millióan vettek már fel hitelt ennél A BANKNÁL. A 

Grameen Bank sikerét jól jelzi, hogy annak ellenére, hogy a legszegényebbeknek hitelez, a hitelek visszafizetési 

aránya 98% körüli. 

A Projekt domov keretében megvalósuló mikrohitelezés hasonló elvek szerint működik. A projekt 

megvalósításának fontos szereplői az önkormányzatok, valamint az építtetők. (www.sozialmarie.org) A projekt 

nagy hangsúlyt helyez az érintett családok aktív részvételére, ami a projekt kidolgozói szerint az egyetlen módja 

annak, hogy a döntően romák lakta települések riasztó életkörülményei javíthatóak legyenek. 

(http://projektdomov.sk/) 

A programban részt vevő hét településen hét családot már lakáshoz juttattak, és további 30 család számára már 

kijelölték azokat a földterületeket, ahol a lakásépítés megkezdődhet. Valamennyi lakásban található konyha, 

hálószoba, vezetékes víz, angol WC és a villany is be van vezetve. Egy úgynevezett építési koordinátor segít a 

családoknak lebonyolítani az építkezést: segít az építési engedélyek igénylésében, az építőanyagok 

megvásárlásában és az építési munkák megrendelésében. (http://projektdomov.sk/) 

A projekt hatására a peremhelyzetben élő családoknak és közösségeknek nemcsak a lakhatását oldották meg, 

hanem a pénzügyi ismereteik is bővültek és pénzügyi kultúrájuk is javult (mivel a hitelek törlesztése csak 

rendszeres megtakarítással valósítható meg). Mindezek mellett nőtt az önbizalmuk és a szaktudásuk. A 

családokat szociális munkások segítik a projekt megvalósítása során felmerülő problémák megoldásában. 

Mindezek hatására a gyerekeknek javult az egészségi állapota, magasabb iskolai végzettséget szereznek, és esélyt 

kapnak a generációkon át öröklődő szegénységből való kitörésre. (www.sozialmarie.org) 

Szegénység mérséklésére létrehozott hazai innovációk és a fejlettség kapcsolata 

A szegénység csökkentésével foglalkozó innovációk aránya és a fejlettség közötti kapcsolatra vonatkozó hipotézis 

teszteléséhez meghatározom Magyarország megyéi és régiói esetén a tízezer lakosra jutó innovációk számát. Ehhez a 

KSH által publikált 2017. évi népességszám-adatokat használom. Majd ezt összevetem az egy főre jutó GDP és az egy 

főre jutó nettó átlagkereset 2017. évi értékeivel, és lineáris korrelációs együtthatókat számolok. 

4. táblázat Lineáris korrelációs együtthatók a tízezer lakosra jutó szegénységcsökkentő innovációk aránya, valamint 

az egy főre jutó GDP és az egy főre jutó nettó átlagkereset között (zárójelben a szignifikanciaszintek) 

 

Forrás: saját szerkesztés a Sozial Marie és a KSH adatbázisa alapján  

A korrelációs együtthatók (4. táblázat) gyenge, nem szignifikáns kapcsolatot mutatnak az innovációk aránya és 

a fejlettség között mind megyei, mind regionális adatok esetén. A kapcsolat pozitív, vagyis a fejlettségi szint 

növekedésével minimális mértékben együtt jár a szegénycsökkentő innovációk arányának emelkedése. 

Összegzés 

Magyarországon az elmúlt években számtalan innovatív megoldás született a szegénység felszámolására, amit 

jól bizonyít az a tény, hogy a Sozial Marie díjra 2008–2019 között összesen 147 olyan innovatív projekttel 

pályáztak hazánkból, amelyek a szegénység felszámolásáért küzdenek. Ezen projektek célcsoportjai 

leggyakrabban a gyerekek, a hajléktalanok, a romák, a fogyatékkal élők, az idősek és a menekültek. A 

célcsoportok jól tükrözik a hazánkban leginkább hátrányos helyzetben élők összetételét, hiszen a 

szegénységvizsgálatok eredményei szerint a gyermekek száma, a lakhatási körülmények és a roma származás is 

fontos kockázati tényezők Magyarországon (DARVAS és TAUSZ, 2002). Győri (2017) rámutat arra is, hogy az 

ezredforduló óta kirajzolódó tendencia alapján a hajléktalanok körében egyre magasabb a romák és a 

sokgyermekesek aránya, vagyis a lakhatási válság, az etnikai hovatartozás és a gyermekszegénység egymással 

összefonódva, halmozott hátrányokként jelennek meg. Ez a három terület jól tükröződik a társadalmi innovációk 

leggyakoribb célcsoportjainál. 

Egy főre jutó GDP Egy főre jutó nettó átlagkereset

Megyei adatok 0,064 (0,790)   -0,016 (0,946)

Regionális adatok 0,113 (0,810) 0,158 (0,736)

http://www.sozialmarie.org/
http://projektdomov.sk/
http://projektdomov.sk/
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A célcsoportokhoz kapcsolódóan a leggyakrabban előforduló tevékenységek az innovatív projektek esetén a 

lakhatás segítése, az étkezés biztosítása, az oktatás fejlesztése és az ahhoz való minél szélesebb körű hozzáférés 

garantálása, és a társadalom érzékenyítése a szegénység problémája iránt. Számtalan projekt esetén hangsúlyos 

elemként jelenik meg az érintettek bevonása csakúgy, mint a rászorultak számára a jogsegély biztosítása. A 

részleteiben bemutatott Házkezelőség a lakhatási válságból kivezető úton elnevezésű projekt a hajléktalanok 

lakáshoz juttatásának egy újszerű modelljét mutatja be, a Projekt domov pedig szintén a lakhatást hivatott 

biztosítani egy másik hátrányos helyzetű célcsoport, a romák esetén. Mindkét projektnél lényegi elemként jelenik 

meg az érintettek bevonása és aktív részvétele. 

Megállapítható, hogy a kevésbé fejlett térségekben nagyobb fokú társadalmi aktivitás lenne szükséges a 

szegénység mérséklésére, hiszen több innovatív projekt, vagy a már máshol működő projektek adaptálása 

segíthetné a szegénység felszámolását. A részleteiben bemutatott Lépések István-aknáért egy ilyen, kevésbé 

fejlett területen működő projektet mutat be, csakúgy, mint a Projekt domov. 

Köszönetnyilvánítás 

A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom 

fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális 

gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és 

Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg. 
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HAJDÚ ZOLTÁN 

ÁLLAMHATÁROK, PERIFÉRIÁK, HATÁRVILÁGOK  

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉSZAKKELETI SZEGLETÉBEN A KÉTPÓLUSÚ 

VILÁG ÖSSZEOMLÁSA UTÁN, AZ EURÓPAI UNIÓS 

CSATLAKOZÁSOK ELŐTT 

Bevezetés 

A Kárpát-medence északkeleti szegletét a történeti magyar térszemléletben Északkeleti-Felvidéknek 

nevezzük.
163

 (Ezt ma már egyetlen érintett szomszédos közösség sem tartja magára nézve elfogadhatónak.) 

Magterülete a mai Kárpátalja. Ma Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Ukrajna szomszédos, 

belső és közös külső periférikus területei jelentik az „államhatárok szabdalta térséget”. A földrajzi nagytáj egyes 

részei történetileg, különösen a 20. században, többször uralomváltók voltak (1920, 1938, 1939, 1940. 1945), 

szinte mindenkor államterületi perifériaként fejlődtek. A többszöri területi-, államhatár- és uralomváltások szinte 

permanens „átmeneti” tudatot alakítottak ki a térségben élő sok nemzet és nemzetiség körében. 

A kétpólusú világ időszakában a Szovjetunió „nyugati éke” (Kárpátokon túli terület, magyar térszemléletben 

Kárpátalja) határozta meg a szűkebb szomszédsági környezet kapcsolatrendszerét, méghozzá sajátos módon a 

„szocialista vasfüggöny” kialakításával (lényegében már1945-ben) és működtetésével az ország megszűnéséig. 

A szigorúan ellenőrzött kettős drótkerítésen csak az úgyszintén szigorúan ellenőrzött, tudatosan korlátozott 

számú határátkelők biztosították a nagymértékű nyersanyag, áru, haditechnika, a hivatalos-intézményes 

kapcsolatok, valamint a szinte minimálisra korlátozott "magán kapcsolatok" fenntartását. 1988-tól kezdve 

fokozatos „enyhülés” következett be a szovjet határpolitikában, 1989-ben új határátkelők nyíltak meg, különösen 

Magyarország irányában. 

A lengyelországi, magyarországi, csehszlovákiai, romániai belső rendszerváltásokat kísérte a Szovjetunió belső 

átalakulása, majd válsága, végül felbomlása 1991 karácsonyán. Ukrajna független állammá vált ismét, s új 

államépítési filozófiájában és gyakorlatában keveredtek a szovjet, a történeti saját, s részben az újrafogalmazódó 

belső nacionalista megfontolások. Csehszlovákia „bársonyos szétválása” (1993. január 1.) után Szlovákia is ismét 

független állammá vált, s kereste saját állam-, nemzet- és társadalomépítési útját. A „csak” társadalmi, gazdasági, 

politikai rendszert váltó országok (Lengyelország, Magyarország,
164

 Románia) is új kihívásokkal találták szembe 

magukat, s részben történeti tapasztalataik bázisán, részben nacionalista színezettel adtak válaszokat az időszak 

problémáira. 

A perifériák, különösen az államhatárok által szabdalt perifériák mind az országokon belül, mind pedig az 

országok között sajátos és kényes társadalmi, gazdasági, politikai, biztonságpolitikai stb. kérdéskomplexumot 

képeznek. Minden nemzetközi, vagy belső politikai váltás, „rezdülés” megjelenik a lakosság körében a 

kapcsolatok alakításánál. Így azok „felülről determináltak”. Az államok szinte minden tekintetben 

meghatározóak maradtak mind a határ menti térségek, mind a határokon átnyúló folyamatok formálásában. 

Magyarország és Lengyelország 1999-ben csatlakozott a NATO-hoz, majd Szlovákia és Románia is a szervezet 

tagjává vált. 2004-ben Lengyelország, Magyarország, Szlovákia az EU tagjává vált, s Románia is 2007-ben. 

Különösen az EU csatlakozások teremtettek a későbbiekben új feltételeket és lehetőségeket a határokon átnyúló 

együttműködések számára. Ukrajna számára az EU szomszédság eltérő módon kezelt kérdéseket vetett fel a 

szomszédság kialakulásától kezdve. 

Az elemzés során az egész térség általánosabb jellegű problémáinak a vázolására vállalkozunk, de – a terjedelmi 

korlátok között - érintjük a határon túli magyarság helyzetének, a nagytérségi folyamatokba való 

beágyazódásának, a többségi közösségekhez és az anyaországhoz fűződő kapcsolatainak alakulását is. 

2. Egymásmellettiség, avagy együttélés? 

A Kárpát-medence természetföldrajzi értelemben az Alpok, a Kárpátok, a Dinári-hegység által meghatározott, 

nagyrészt zárt, szinte klasszikus medence. A medence nem csak formális tekintetben osztható két 

 
163 A mai magyar földrajztudomány meghatározó vonulata a Kárpát-medence regionális struktúráit feldolgozva elszakadt a történeti 

felfogástól. A Kárpát-medence földrajza (Dövényi Zoltán főszerk. 2012) külön egységben elemezte a Felvidéket, a Kárpátalját és Erdélyt. 
164 A Horváth Gyula sorozatszerkesztésében, az MTA RKK szervezésében elkészült és megjelent Kárpát-medence régiói sorozat térségünket 
érintő kötetei (Baranyi Béla szerk. 2009: Kárpátalja, Baranyi Béla szerk.2008: Észak-Alföld, Horváth Gyula szerk. 2006: Északnyugat-

Erdély, Horváth Gyula szerk. 2004: Dél-Szlovákia) az egyes országok térségünkben lévő periférikus területeiről adtak átfogó képet. 
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„félmedencére”. A Kárpátok által ténylegesen lehatárolt hatalmas „félmedence” északkeleti része a hegység 

legkeskenyebb, leginkább átjárható része. 

A mai államföldrajzi viszonyokat tekintve az „északkeleti szeglettel” kapcsolatban meg kell állapítanunk, hogy 

a térséget illetően az ukrajnai Kárpátokon túli terület (Kárpátalja) sok szempontból kitüntetett helyzetben van. A 

szovjet örökségnek köszönhetően egyedül Ukrajna ezen „ékterülete” határos minden más érintett ország határ 

menti területeivel.  Lengyelország szempontjából ez a közös határpont csaknem érdektelen, a kétoldalú és 

távolsági kapcsolatok fő tengelye jóval északabbra van. Románia felé kicsi a jelentősége az itteni közös határnak, 

a kétoldalú kapcsolatok meghatározó közlekedési vonalai jóval keletebbre húzódnak. Szlovákia és Magyarország 

szempontjából viszont Ukrajna tekintetében az itteni közös határszakaszok és határon átnyúló kapcsolatok teljes körűek. 

A közös hármashatár érintkezési pontja (Tiszacsernyő, Csap, Záhony) Európa egyik legnagyobb vasúti átrakó 

körzeteként funkcionált évtizedeken keresztül. A jelentősége az átrendeződések következtében csökkent, de ma is valós 

lehetőségeket hordoz. 

Ukrajna függetlenedési folyamata és belső viszonyainak újrarendezési kérdései egyszerre vetődtek fel 1990-1991-ben. 

A kárpátaljai magyarság szinte egyöntetűen támogatta az ország függetlenségének a kivívását, de ezzel együtt 

megerősítette a kárpátaljai területi autonómia kialakítására vonatkozó igényét is. Ukrajna függetlensége perfektuálódott, 

a területi autonómia és a magyar autonóm körzet kialakításának kérdése azóta is a „levegőben lóg”. 

1. ábra: Az államhatár-perifériák összekötő területe Kárpátalja 

Jelmagyarázat: 1. az Európai Unió határa, 2. államhatárok 

 

Forrás: Hajdú Z. (szerk.) 2015 

Az 1990-es évek legelején az összeomlások, újrakezdések időszakában valódi félelmek jelentek meg a térségben 

az etnikai, nemzetiségi problémák kiéleződése okán. A Szlovákia, Ukrajna, Románia közös határ menti területein 

élő magyarság számára a belső társadalmi, gazdasági, politikai rendszerváltások általános hatásai mellett 

megjelentek a nemzetiségi, kisebbségi lét sajátos, inkább hátrányos elemei is. (A nyelvtörvények, az oktatási 

törvények stb. a nemzetállamok építését szolgálták minden szomszédos államban.) A határok megnyitása 

Magyarország felé, a magyar–magyar kapcsolatok épülése előnyöket is hordozott. 

A Kárpát-medence északkeleti szegletében, döntően a síksági részeken élő magyarság legnagyobb létszámú 

közösségét a Kárpátalja területén élő magyarok alkották a rendszerváltás időszakában (KOCSIS és KOCSISNÉ 

HODOSI, 1991). Szlovákiában „a Kassától keletre” élő magyarok a keskeny határ menti sávban élnek, legnagyobb 

számban a történelmi Zemplén megye bodrogközi területein és a volt Ung megye „áteső” településeinek egy részén. 

Romániában a magyar–ukrán–román hármashatár térségében (Szatmár és Máramaros megye) az alföldi területek 

magyar lakossága a legjelentősebb (GYURGYÍK és SEBŐK (szerk.), 2003). 



MULTIDISZCIPLINÁRIS TANULMÁNYKÖTET A KÁRPÁT-MEDENCE ÉS MAGYARSÁGÁNAK EGYES 

 TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI JELENSÉGEIRŐL ÉS KIHÍVÁSAIRÓL 

151 

 

A kétoldalú államközi kapcsolatok formálódásában kitüntetett szerepet kaptak a nemzeti kisebbségek jogaival és az 

államhatárok elismerésével kapcsolatos megállapodások. Ha csak a magyar–ukrán relációt részletezzük egy kicsit, 

akkor ki kell emelnünk a Budapesten 1991. május 31-én aláírt magyar–ukrán jegyzőkönyvet – Ukrajna ekkor még 

a Szovjetunió tagállama – a két ország együttműködésének elveiről, illetve a nemzeti kisebbségek jogairól. A nagy 

belső és nemzetközi visszhangot kiváltó kormányközi megállapodás az „Alapszerződés” volt, melyet a Magyar 

Országgyűlésben hihetetlenül éles viták után tudott csak elfogadtatni az Antall-kormány. A Szlovákiával és 

Romániával megkötött alapszerződések már kisebb vitákat váltottak ki. 

A kétoldalú és többoldalú államközi kapcsolatok alakulása szinte lenyomat jelleggel jelent és jelenik meg a 

területközi, településközi határon átnyúló kapcsolatokban, azon túl, hogy néha a mikro jellegű érdekek is szerepet 

kapnak azok formálásában. 

3. Két eltérő jellegű és tartalmú euroregionális szerveződés 

3.1 A Kárpátok Eurorégió 

Alapvetően biztonságpolitikai megfontolások vezették a nemzetközi, főként amerikai politikai tényezőket a 

Kárpátok (eredetileg Kárpátok–Tisza lett volna, de a Tisza „bevétele” gondot okozott a külföldi partnereknek) 

Eurorégió tervének kidolgozásában, majd intézményesülésének az elősegítésében. 1993. február 14-én alakult 

meg Debrecenben lengyel, magyar, szlovák, ukrán területi közigazgatási egységek részvételével (mintegy 53 

ezer km2 területet és 5 millió főt összefogva), majd 1997-ben csatlakoztak az érintett román régiók is (2. ábra). 

Az óriási terület (ekkor 161 ezer km2), a nagy népességszám (16 millió fő) „nagy országnyi” formációt képezett 

(www.carpatianeuroregio.org). 

A határokon átnyúló együttműködések tervezése megindult, értek is el kisebb sikereket, de az egész térséget 

átfogó, s különösen nem átformáló folyamatokról és eredményekről nem beszélhetünk. A szerveződés működése 

különböző okoknál fogva többször megakadt (SÜLI-ZAKAR 2003) Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, 

majd Románia EU belépése minden tekintetben új helyzetet teremtett az egész térségben. 

2. ábra: A Kárpátok Eurorégió közigazgatási egységei,1997 

 

Forrás: www.carpatianeuroregio.org 

3.2 A „megyetörténeti” alapokon álló Zemplén Eurorégió 

A korábban kialakult terület- és településközi együttműködések kiszélesítésének reményében hívták életre 

Magyarország és Szlovákia közös EU csatlakozása előtt egy héttel az eurorégiót (3. ábra) A Sátoraljaújhely 

központú Zemplén Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, és a Királyhelmecen működő Királyhelmeci 

Regionális Fejlesztési Ügynökség osztott módon készítette elő a szerveződést, majd vált az együttműködés 

motorjává. A megfogalmazott célok területközi, gazdasági dominanciával bírtak, de a lakosságközi (magyar–

http://www.carpatianeuroregio.org/
http://www.carpatianeuroregio.org/
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magyar, magyar–szlovák) kapcsolatok fejlesztését is kiemelten kezelték. A történelmi Zemplén mellett a tágabb 

környezetet illetően számoltak Unggal és Ungvárral is. 

 Az együttműködés szorgalmazója Sátoraljaújhely volt, a történelmi Zemplén megye egykori központja. 

A valóságos települési „erőviszonyok” alapvetően megváltoztak a több évtizedes csehszlovák településfejlesztési 

politika eredményeként. Sátoraljaújhely volt járási székhelyei közül egyesek „túlfutottak” a városon 

(népességszám, gazdasági potenciál, intézményi ellátottság), mások pedig „ráfutottak”. Bonyolultabbá váltak a 

városközi együttműködés keretei a későbbiekben az EU keretei között. 

3. ábra: A Zemplén Eurorégió területe 

 

 

Forrás: www.zrva.hu/euroregio.html 

4. Testvérvárosi kapcsolatok 

A több évtizedes államszocialista korszakban lényegében leépültek a határ mentén fekvő, a „bennfoglaló 

országok” által eltérő módon fejlesztett, egyes esetekben korlátozott városok közötti kapcsolatok. A 

rendszerváltások és a határnyitások után természetes módon „ismertek újra egymásra”, különösen a nagyobb 

városok között jöttek létre a testvérvárosi kapcsolatok. Ezek a kapcsolatok, ha nem is hoztak hatalmas áttöréseket, 

de egy tekintetben eredményesnek minősíthetőek: az egymásról, egymás helyzetéről, lehetőségeiről való tudást 

megteremtették, illetve elmélyítették. 

A testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésének térségi motorja Nyíregyháza lett, mely különösen Ungvárral, részben 

pedig más városokkal alakított ki eredményes együttműködési kapcsolatokat. 

 

  

http://www.zrva.hu/euroregio.html
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4. ábra: Testvérvárosi kapcsolatok, 2015 

 

Forrás: Hajdú Z. (szerk.) 2018 

5. Határátkelő-nyitási bonyodalmak 

A határátkelők nyitása egyetlen országban sem helyi, vagy regionális kompetencia, hanem államközi döntés 

kérdése. A négy új határátkelő megnyitása – hosszú előkészítés után – szinte örömünnep számba ment a magyar–

szovjet határon 1989 februárjában. (A határátkelők megnyitását a gorbacsovi politika tette lehetővé. 

Megváltozott a Szovjetunió határpolitikája a „testvéri szocialista országok” irányában.) Az államközi döntéssel 

közúton átjárhatóvá vált a korábbi szocialista vasfüggöny, alapvetően megjavultak a lakossági kapcsolattartás 

feltételei és lehetőségei. A döntés szinte azonos időpontban született meg, mint a nyugati vasfüggöny lebontása. 

Ezzel szemben – már a rendszerváltások után – két új határátkelő (egy a magyar–szlovák, egy pedig a szlovák–

ukrán határon) – nyitása sokkal bonyolultabb volt, s lényegében mindkét esetben külső nyomásgyakorlásra is 

szükség volt hozzájuk. 

6. Kisszelmenc–Nagyszelmenc 

Az új Szlovákia és a független Ukrajna közös, sztálini öröksége volt az államhatár által kettéosztott, döntően 

magyar lakosságú települések elzárása egymástól. Az önállóság megszerzése után egyik új államnak sem az volt 

az első gondja, hogy új határátkelőt létesítsenek a „magyarok számára”.  

Kárpátaljai, szlovákiai magyarok kezdeményezésére, a külföldi (főleg az USA-ban élő) magyarok erőteljes 

támogatásával (az ügyben meghallgatást tartott az amerikai Szenátus) és a magyarországi kormányzatok 

diplomáciai munkájával 2005 decemberében – mintegy „karácsonyi ajándékként” – megnyílt a gyalogos közúti 

határátkelő a két ország, a két szétszakított település között. A két ország és az európai térség állampolgárai 

vehették igénybe, gyalogosan és kerékpárral közlekedve. 

A határ megnyitása többféle hatást váltott ki, illetve sajátos mikro szintű határvilágot alakított ki mindkét oldalon. 

Az ukrán oldalon valóságos vásári kereskedelmi központ jött létre, szinte minden kapható. (Leginkább magyarok, 

szlovákok, ukránok a vásárlók.) A szlovák oldal sajátos „gépkocsi parkoló sújtotta térséggé alakult”. Különösen 

a nagy ünnepeket megelőző időszakban több száz Közép- és Nyugat-Európából érkező ukrajnai vendégmunkás 

hagyta gépkocsiját a szlovák oldalon hazalátogatása időszakára. 

A korábban csendes, szinte minden tekintetben zárt világ a határátkelő nyitása után „zajossá vált”. A helyi 

lakosok a „határérdekeltségük függvényében”, a negatív következményeket is elviselve alkalmazkodtak az új 

feltételekhez s éltek a lehetőségekkel. 
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6.1 Pácin–Nagykövesd 

A kettévágott Bodrogköz zárt világ volt az államszocialista korszak egészében, nem volt határátkelő a hosszú 

bodrogközi közös szakaszon. Az új szlovák–magyar határ megnyitásának igénye a mindkét oldalon élő magyarok 

részéről fogalmazódott meg. A magyar oldalon Pácin, a szlovákon Nagykövesd polgármestere vállalták fel a 

küzdelmet. Nem volt egyszerű dolog a két „baráti, visegrádi ország” között határátkelőt nyitni a rendszerváltások 

után sem. A szélesebb körű politikai vita, a két polgármester 13 napos éhségsztrájkja, a látványos, határon átnyúló 

ebédelés stb. (de főképpen hazai és nemzetközi visszhang) kellett ahhoz, hogy 1995-ben megnyíljon az átkelő. 

(Ha az ember megnézi a pácini kastélymúzeum különtermének a kiállítását a határátkelő megnyitásáról, akkor a 

szinte teljes dokumentációt tanulmányozva mélyen elgondolkodhat az egyén, a közösség, az állam, a nemzetközi 

tényezők stb. mozgásterének alakulásáról a kétpólusú világ összeomlása utáni időszak eltérő szinteken megjelenő 

sajátos érdekrendszeréről.) 

6.2 Egy kis „határzárás” – majd újra nyitás 

Sátoraljaújhely és a szlovákiai Slovenské Nové Mesto között a történelmi határátkelő Sátoraljaújhely 

belvárosától gyalogosan néhány percre jött létre 1920-ban. Nem igazán nagy kapacitású volt, de a szinte mindig 

korlátozott közúti és gyalogos forgalmat le tudta bonyolítani. Az EU tagságra készülve a város északi részén új 

határátkelő nyílt, mely a várható megnövekedett forgalmat jobban ki tudta szolgálni. 

A régi határátkelő „leértékelődött”, de mind a szlovák, mind pedig a magyar oldalon élők számára ez maradt a 

városi kapcsolattartás hordozója, az új inkább a távolsági forgalmat szolgálta ki. A két ország schengeni belépése 

után minden tekintetben megszűnt az ellenőrzés a közös határon, illetve átkelőn. Slovenské Nové Mesto 

képviselő testülete, illetve polgármestere virágládákkal keresztben eltorlaszolta a gépkocsi forgalom lehetőségét. 

(A szlovák település polgármesterével készített személyes interjúm során a polgármester alapvetően környezet- 

és zajvédelmi kérdésként fogalmazta meg a határforgalom korlátozásához való viszonyát.) A helyi közvélekedés 

ezt a helyzetet nevezte „újhelyi vasfüggönynek”. A kérdés végül is a két kormányzat szintjén oldódott meg, 

újranyitották a gépkocsiforgalom előtt az átjárás lehetőségeit.  

Ha a határátkelő legszűkebb környezetében vizsgálódunk, akkor azt kell megállapítanunk, hogy mindkét fél 

oldaláról egyfajta „történelmi jelképverseny” (tudatosan nem nevezzük háborúnak) folyik. A határ szlovák 

oldalán (az egyik újhelyi lakótelep közvetlen szomszédságában megépült játszótér) használatának lakóhely 

szerinti önkormányzati korlátozása – amelyet hatalmas színes tábla ismertet a játszóteret megközelítőkkel – a 

legrosszabb üzenet a felnövő nemzedékek számára… 

7. Összegzés 

Az 1989–1993 közötti globális, európai változásoknak meghatározó eleme az volt, hogy összeomlott a szocialista 

világrendszer, felbomlott annak meghatározó tényezője, a Szovjetunió, függetlenné vált Ukrajna, szétvált 

Csehszlovákia, eltűnt a korábbi szocialista vasfüggöny a szovjet határokról. Az államhatárok nem változtak meg 

a hatalmas átrendeződésben (ez a térségben élők számára szinte „meglepetés” volt), de alapvetően átalakultak a 

határok funkciói. A határok már nem csak elválasztottak (sajnálatos módon ebben a térségben ez a szerepük 

erőteljesebben megmaradt, mint más, szerencsésebb sorsú területeken), hanem – ha néha jelentős küzdelmek 

árán is – össze is kötöttek a megnyíló új határátkelők révén.  

Nem vált minden gondtalanná az itt élő népesség számára, a pozitív változások meghatározó tartalmi elemei 

mellett negatív hatások egyaránt érintették az adott többségi és kisebbségi lakosságot. A kisebbségek helyzete – 

így a három szomszédos ország határterületein élő magyarságé is – annyiban volt kedvezőtlenebb, hogy őket 

még járulékosan sújtotta az új államok nemzetpolitikai és nyelvpolitikai törekvéseinek az alakulása is. 

Az Európai Unió a korszak kezdetén alapvetően a térségi biztonságban volt érdekelt, majd az integrációs 

folyamatok kiszélesedése után – ma már csak Ukrajna nem tagja a szervezetnek – szorgalmazója és részben 

anyagi finanszírozója is lett a határokon átnyúló kapcsolatoknak. 

A térségben élő, vállalkozó kedvű lakosság viszonylag „korán ébredt”, hátrányos és periférikus helyzetét 

tömegesen próbálta meg a határokon átnyúló mikro szintű kapcsolatok tömegesítésével, a sajátos határvilág és 

határgazdaság kialakításával előnyére változtatni. Az érintett államok változó szabályozásokkal reagáltak a 

lakosság korrekciós törekvéseire, a szürke és a fekete különböző árnyalataival illetett, tömegesedett kapcsolatok 

felszámolására törekedtek.  
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LETENYEI LÁSZLÓ, HIRES-LÁSZLÓ KORNÉLIA ÉS HORZSA GERGELY 

A JÓ ÜZLET TÖBBNYELVŰ.  

EGY NYELVITÁJKÉP-KUTATÁS EREDMÉNYEI A KELET-SZLOVÁK–

MAGYAR HATÁRRÉGIÓBAN 

Bevezetés  

Az egynyelvű/többnyelvű feliratok kérdése a Kárpát-medencében sokáig nemzetiségi politikai diskurzusok 

tárgya volt. Mi, magyarok, többnyire sérelmezve éltük meg, hogy Szlovákiában, Romániában, az egykori 

Jugoszláviában vagy újabban Ukrajnában nyelvtörvények szabályozzák a közterületi feliratok nyelvhasználatát. 

A téma átpolitizáltsága ritkán tette lehetővé, hogy kellő figyelem jusson a többnyelvű feliratok gazdasági 

vonatkozásaira. Jelen tanulmány e hiány pótlására tesz kísérletet: a szlovák–magyar határrégió keleti felén zajló 

terepmunka azt tette mérhetővé, lehet-e turisztikai-üzleti jelentősége a többnyelvű feliratoknak. 

2018–19-ben a Budapesti Corvinus Egyetem, a szlovákiai Nadácia pre Budúcnosť polgári társulás és a 

magyarországi Interregió Fórum Egyesület egy, a szlovák–magyar határon átnyúló együttműködési projektet 

valósított meg.
165

 A projekt középpontjában a többnyelvűség állt: túllépve a kisebbségtudomány megszokott 

kérdésen, arra kereste a választ, hogy a határon átívelő idegenforgalom, munkavállalás és nem utolsósorban 

bevásárló-turizmus szempontjait figyelembe véve, szükség van-e a kétnyelvű feliratok üzleti gyakorlatának 

átgondolására. A projekt több hullámból állt, először egy igényfelmérésből, amelynek része volt egy 

nyelvitájkép-kutatás, majd egy pilot akcióból, amelynek keretében 50–50 kétnyelvű táblát és 20–20 kétnyelvű 

étlapot helyeztek ki a projekt résztvevői, külön mérve a pilot beavatkozásnak hatását is. A projekt célja nemcsak 

a vonatkozó problémák megértése, hanem egyfajta akció is volt, amely az idegen nyelv hozzáférhetőségét 

minősítő turisztikai védjegy bevezetését takarja. Jelen összefoglaló írás mindezekre a tapasztalatokra alapoz, 

amikor összességében arra a kérdésre igyekszik választ találni: jót tesz-e a kétnyelvűség az üzletnek. 

A nyelvi tájképkutatás története 

Bourhis 1992-ben fogalmazta meg kutatási tervét, amely szerint az egyes területek nyelvi kompetenciáinak 

méréséhez nem is szükséges az embereket megszólítani, inkább egyfajta kinyilvánított preferenciaként a 

lenyomatukat, azaz a feliratokat kell vizsgálni. Ennek a kutatásnak a végeredménye lett a 1997-es cikk, amelyben 

Bourhis és Landry (1997) megalkották a nyelvi tájkép fogalmát. Mind ebben, mind az 1992-es kutatási tervben 

kijelentik, hogy a kétfajta utcai feliratot, azaz a közcélú (public) és magáncélú (üzleti célú, commercial) feliratok 

vizsgálatát azért kell megkülönböztetni, mert más szempontok, más motivációk vezérlik a feliratok készítőit. Míg 

az egyik esetben a nyelvi dominancia szempontja nyilvánvalóan egyfajta helyi politikai kérdés, a másik esetben 

a legfőbb szempont a fogyasztó preferenciáinak megnyerése.  

 Szoták (2016) mutatott rá, hogy a táblák nyelve különösen a nyelvi konfliktus-zónákban keltette fel a 

kutatók érdeklődését: Brüsszel (TULP, 1978, WENZEL, 1996), Montreal (MONNIER 1989; BOURHIS 2012), Izrael 

(SPOLSKY és COOPER, 1991; BEN-RAFAEL ET AL., 2004), India (ITAGI és SINGH, 2002). A kutatások egyaránt 

fókuszálnak az őshonos kisebbségi nyelvhasználatra (baszk, fríz) (lásd: CENOZ és GORTER, 2006), vagy migráns 

közösségek nyelvhasználatára (COLLINS és SLEMBROUCK, 2004), vagy éppen az angol mint világnyelv 

előretörésére a nyelvi tájképekben (BACKHAUS, 2007; GORTER, 2006; SHOHAMY és GORTER, 2009; SHOHAMY, 

BEN-RAFAEL és BARNI, 2010; SOUKUP, 2016). A nyelvi tájképes módszert gyakran használják a gazdasági és 

azon belül főként turizmusra jellemző tendenciák kiértékelésére (RUZAITĖ, 2017, TORKINGTON, 2014). Ruzaitė 

(2017) és Dégi (2012) a helyi termékek, a lokalitás áruba bocsátását elemzik.  

A hazai tudományos közösség Petteri Laihonen munkáin keresztül tapasztalhatta meg először a nyelvitájkép-

kutatások hasznosságát. Laihonnen magyar nyelvi tájképeket kisebbségi területeken kutatott, elsősorban 

Erdélyben (LAIHONEN, 2009a; LAIHONEN, 2009b), de más magyar nyelvterületen is folytatott kutatást 

(LAIHONEN, 2012), valamint a nyelvideológiák elméletét és használhatóságát is vizsgálta a magyar nyelvvel 

kapcsolatos kutatásokban (LAIHONEN, 2011).  

Laihonen hazai munkássága egy diffúziós folyamatot indított el. A fiatal kutató munkásságát Bartha Csilla 

karolta fel, közös publikációban mutatták be ezt az „új” kutatási területet (BARTHA, LAIHONEN és SZABÓ, 2013). 

A 2010-es évek elején Kárpátalján elsősorban Csernicskó (1998; 2013), Erdélyben Horváth István és Tódor Erika 

 
165 Linguistic Landscape: innovative methodologies strengthening bilingualism in the Hungarian-Slovakian border region. Supported by 

www.skhu.eu 
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fogták össze a nyelvitájkép-kutatásokat (HORVÁTH és TÓDOR, 2009, 2011). A Termini Magyar Nyelvi 

kutatóhálózat módszeresen térképezte fel a kisebbségi nyelvi tájképeket a környező országokban, beleértve 

Ausztriát (SZOTÁK, 2016) a Balkán-félsziget országait és – hogy közeledjünk a mi vizsgálati régiónkhoz – 

Szlovákia és Magyarország határ menti területekeit is (ZABALAI, 1995; SZABÓMIHÁLY, 2009; LAIHONNEN, 2016; 

BAUKÓ, 2018; PRESINSZKY, 2018). Napjainkra jó pár, nyelvi tájképekkel foglalkozó gyűjteményes kötet 

gazdagítja nyelvi tájképekkel kapcsolatos tudásunkat (TÓDOR, TANKÓ és DÉGI, 2018; MARKU és HIRES-LÁSZLÓ, 

2015). A téma kutatásában kétségkívül a magyar kisebbséghez tartozó kutatók jártak az élen, de ma már jó pár 

román, szlovák indíttatású kutatást is ismerünk (lásd pl. WACHTARCZYKOVÁ, SATINSKÁ és ONDREJOVIČ, 2015). 

Módszertan és mintavétel 

Nyelvitájkép-kutatásunk során terepmunka-eszközöket használtunk a magyar–szlovák határrégió vendéglátói, 

szálláshely-szolgáltatói és turizmushoz kapcsolódó üzletei körében. Kérdés lehet az olvasó előtt, hogy miért volt 

szükség egyáltalán antropológiai terepmunkára, miért nem volt elég például a google street view alkalmazás 

használata. A kérdezőbiztosok a külső (utcai) feliratok mechanikus rögzítésén túl más, szintén fontos feladatokat 

végeztek. 

1. A kérdezőbiztosok először is megnézték, lefotózták és értelmezték a külső (azaz homlokzati, kirakati) 

feliratokat; ez az a munkarész, amelyet akár egy online motor is el tudna végezni.  

2. Ezután bementek és a beltéri (azaz belső) feliratokat, pl. árlapot vizsgálták meg, szintén a többnyelvűség 

szempontjából. 

3. Majd szóba elegyedtek a kiszolgáló személyzettel, aminek keretében résztvevő megfigyelést végeztek: 

különböző helyzetekben különböző idegen nyelveken próbálkoztak. A terepmunkát végző csapat tagjai 

között volt magyar, ukrán-szlovák és orosz anyanyelvű.  

4. Engedélyt kértek néhány beltéri fotó készítésére.  

5. Majd, ha mód nyílt rá, egy egyszerű igényfelmérő kérdéssort is végigkérdeztek, strukturált interjú 

keretében.  

6. Végül – a látogatás után – a kérdezőbiztosok rögzítették a benyomásukat a helyről, közte olyan kvázi-

kemény adatokat is, mint az üzlet becsült alapterülete, és olyan nehezen megfogható jelenséget is, mint a 

hely presztízse. 

A terepmunkát a magyar–szlovák határrégió szűkebb, keleti részében valósítottuk meg. (Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye északi és keleti részében: Putnoki, Edelényi, Szikszói, Encsi, Gönci, Sátoraljaújhelyi, Sárospataki, Tokaji, 

Szerencsi járások; továbbá a Nyugat- és Kelet-Kassai kerületben: a Gölnicbányai/Gelnica, Iglói/Spišská Nová 

Ves, Rozsnyói/Rožňava, Nagymihályi/Michalovce, Szobránci/Sobrance, Tőketerebesi/Trebišov kistérségek, 

illetve a régió nagyvárosai). 2018. június 21. és június 31. között hét turnusban látogattunk meg összesen 231 

üzlethelyiséget, 90-et Szlovákiában és 141-et a határrégió magyar oldalán.  

Kutatásunk során mindkét ország esetében a gazdasági ágazaton belül a turizmusra és a benne megjelenő 

többnyelvűségre mint gazdasági erőforrásra fókuszáltunk. A turisták által látogatott térségek, települések, 

turisztikai desztinációk esetében elsősorban a szolgáltatóegységeken belül próbáltuk feltérképezni a különböző 

nyelvek használatát.
166

 A célunk nem az volt, hogy a régióra általánosítható képet kapjunk az írásos 

többnyelvűségről a turisztikai gazdasági szervezetek vonatkozásában, sokkal inkább az, hogy első ilyen 

kutatásként érvényes adatokat szerezzünk azokról az elvekről, amelyek mentén szerveződik a többnyelvű 

feliratok megjelentetése az üzletek turisták számára látható külső és belső tereiben, s főleg, hogy ezen üzletek 

körében mennyiben meghatározó a vélt gazdasági nyereség. 

Eredmények  

Külső terek nyelvisége 

Az üzlethelyiségek külső nyelvisége kapcsán a terepmunkások rögzítették, hogy milyen nyelven tüntették fel a 

következőket: az üzlet neve, az esetlegesen a homlokzaton megjelenő reklám-, vagy a főtáblát kiegészítő egyéb 

táblák, a mottók és feliratok. Külön rögzítettük, hogy a kirakatban használt feliratok milyen nyelvűek, vagy még 

pontosabban: a kirakatban megjelenő bármilyen szöveges üzenet milyen nyelvű, illetve hogy kifejezetten a nyitva 

tartásra vonatkozó táblán milyen nyelveken tüntették fel az információt. A rögzítendő lehetséges nyelvek a 

magyar, a szlovák, az ukrán, az angol és a német voltak. Külön kategóriába kódolva rögzítették a terepmunkán a 

kétnyelvű, szlovák–magyar feliratokat (ez esetben sem a magyar, sem a szlovák nyelvet nem jelölték meg önálló 

 
166 A kutatási terv összeállításakor törekedtünk a vizsgált régió területi és településnagyság szerinti lefedésére, noha valamiféle területi 

reprezentativitásra nem törekedhettünk, illetve ezt az alkalmazott kvalitatív módszertan nem is követelte meg. 
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nyelvként).
167

 Fontos hangsúlyozni, hogy nem vettük figyelembe, hogy az egyes nyelveken írt szövegeket 

mekkora betűkkel és mennyire szembe ötlően tüntették fel, a kérdésünk csak az volt, megjelenik-e egyáltalán a 

feliratok többnyelvűsége. 

A külső terek nyelviségének vonatkozásában elmondható, hogy a vártnál sokkal ritkábban fordultak elő 

kétnyelvű, magyar–szlovák feliratok, és ez a megállapítás éppúgy vonatkozik a határrégió magyar, mint szlovák 

oldalára. A kétnyelvű feliratok leggyakrabban a főtáblákon, az üzlethelyiség megnevezését tartalmazó táblákon 

fordultak elő Szlovákiában és Magyarországon is, ám még ezek aránya is 12 százalék körüli volt Szlovákiában. 

Magyarország ehhez képest jóval rosszabbul teljesített, itt a feliratok 5 százaléka volt kétnyelvű, magyar–szlovák. 

Szlovákiában erre a tendenciára egyértelműen hat a magyar kisebbség jelenléte. Mivel a tulajdonosok gyakran 

magyarok, náluk nem elsősorban vagy nem feltétlenül üzletpolitikai megfontolások vezetnek a többnyelvű 

feliratok feltüntetésre. Magyarországon az angol feliratok aránya haladta meg a Szlovákiában tapasztalt arányt, 

ezek aránya akár hatszorosan is meghaladta a szlovák–magyar kétnyelvű feliratok arányát. A többi felület 

kétnyelvűségében is Szlovákia megelőzi Magyarországot; a reklámtáblák esetében 3 százalékpont, a kirakatok 

esetében majdnem 7, a nyitvatartási információs tábla vonatkozásában pedig 4 százalékpont Szlovákia előnye 

Magyarországgal szemben, ami kétszeres-háromszoros előnyt jelent. 

1. ábra: Külső terek nyelvisége a kutatás során felkeresett intézmények esetén  

 

Forrás: saját szerkesztés 

Belső terek nyelvisége 

A terepmunkások összesen 92 üzlettől, ezen belül 30 szlováktól és 62 magyarországitól kaptak lehetőséget arra, 

hogy feltérképezzék a belső terek nyelviségét. Amellett, hogy fényképes dokumentációt készítettek a gazdasági 

szervezetek épületeinek belsejéről, három tényező nyelviségét rögzítették tételesen:  

– A terméktáblák feliratait, amelyekről a helyiségbe érkezők tájékozódhatnak a szolgáltatások és megvásárolható 

termékek tulajdonságairól és áráról – ez kereskedelmi üzletek esetében lehetett a polcokra tett árcédula, éttermek, 

szállodák és egyéb turisztikai szervezetek esetében pedig a szolgáltatások listáját, az árlistát tartalmazó tábla.  

– Az étlapokon használt nyelveket: számos étteremben fordulhat elő, hogy, bár a nagy táblákra nem írják fel több 

nyelven a termékek árát, a menüt több nyelvre is lefordítják. Főként éttermek és büfék vonatkozásában, de az 

egyéb turisztikai szolgáltatók étkezőrészei esetében is igaz ez.  

 – Egyéb kereskedelmi információs táblák és az olyan, helyiségeken belüli irányítótáblák (signage), amelyek nem 

tartoznak az előző két kategóriába, vagyis nem közvetlenül a szolgáltatásokra vonatkoznak (ilyenek a különböző 

reklámtáblák, illetve a belső tájékozódást szolgáló egyéb táblák és feliratok). 

 

 
167 Az egyéb nyelvek megadására is volt lehetőség, ezt igen gyakran éttermek által képviselt nemzeti konyhák saját nyelve jelentette – így 

például az olasz nyelv a pizzériák és fagyizók, kávézók kirakatában. 
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A belső tereket illetően a szlovákiai, illetve magyarországi üzlethelyiségek közötti különbségek jóval 

kiegyenlítettebbnek bizonyultak, mint a külső feliratok esetében. Ezt a külső feliratokhoz képest tapasztalható 

különbséget a kétnyelvű, szlovák–magyar feliratoknál a szlovákiai üzletek alul- és a magyarországiak 

túlteljesítése magyarázza. Ebben a tekintetben a belső szolgáltatás- és terméktáblák esetében Magyarországon 

kétszer olyan gyakori, hogy a magyar mellett szlovákul is fel vannak tüntetve az információk. Itt a menük kapcsán 

kicsit több mint egy százalékpontos előnyt találtunk összességében a vizsgált üzletekben, míg a kiegészítő 

információs táblák vonatkozásában a szlovákiai üzleteknek volt 2 százalékpontos előnye. Összességében a 

menük 7–8 százaléka, a terméktáblák 3–7 százaléka, az egyéb információs tábláknak pedig 5–7 százaléka 

tartalmaz egyszerre magyar és szlovák feliratot is. A külső feliratokhoz képest viszont megdöbbentően népszerű 

az angol nyelv használata az üzletek belső terében, mind Magyarországon, mind pedig Szlovákiában. Bármelyik 

országban, mindhárom belső feliratfajta esetében 40-50 százalék körüli volt az angolul feltüntetett információk 

aránya. Emellett a szlovák–magyar határrégió üzleteit vizsgálva a menük esetében a német nyelv használata is 

másfélszer gyakoribb volt a szlováknál. 

 

2. ábra: Belső terek nyelvisége a kutatás során felkeresett intézmények esetén.  

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Beszélt nyelvek 

A terepkutatás során az üzlethelyiségekben a válaszadó dolgozók nyelvhasználatára is rákérdeztük. Összesen 5 

nyelvre kérdeztünk rá, ezek a magyar, a szlovák, az angol, a német és az ukrán nyelvek voltak – utóbbiakat nem 

tüntetjük fel. Az adott nyelvek kapcsán a megkérdezettek válaszaikat egy négyfokú skálán adhatták meg, ahol 1 

jelentette, hogy egyáltán nem, 2, hogy kicsit, 3, hogy jól beszéli az adott nyelvet, és 4-es értékkel jelezhették, 

hogy az adott nyelv az anyanyelvük vagy anyanyelvi szintű a tudásuk. Összességében 70 százalék közeli volt 

azoknak az érvényes választ adóknak (53 fő) az aránya Szlovákiában, akik egyáltalán nem beszélnek magyarul. 

Ugyanakkor a Magyarországon érvényes választ adók (66 fő) mintegy 40 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kicsit 

beszél szlovákul. Ez különösen kiemelkedő, és előzetesen nem számíthattunk ilyen arányú nyelvtudásra. 

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a kölcsönös nyelvtudás egyforma a két országban, a válaszadók bő 

harmadát (nagyjából felét) teszik ki a másik nyelvét beszélők, igaz, a magyar nyelvtudás szintje Szlovákiában, 

azok körében, akik beszélnek magyarul, magasabb, mint a szlovákul beszélő magyarok körében. Ez a szintű 

nyelvtudás a régió turisztikai potenciáljaként is értelmezhető. Az angol nyelvtudás ennek ellenére gyakoribb: 

Szlovákiában a válaszadók háromnegyede, Magyarországon pedig több mint 80 százalékuk tud legalább egy 

kicsit angolul. Német nyelvtudásban a magyarországi megkérdezettek jócskán megelőzték a szlovák 

partnereiket: csak bő negyedük nem tud semennyire sem németül, míg Szlovákiában ez az arány a 80 százalékot 

is meghaladta. 
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3. ábra: A turisztikai szektorban dolgozó megkérdezettek által beszélt nyelvek  

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Attitűdök 

A megkérdezett alkalmazottak és tulajdonos munkatársak számára egy további kérdésblokkban a nyelviséggel 

kapcsolatos állításokat fogalmaztunk meg, amelyek kapcsán 5 fokú skálán jelezhették egyetértésük mértékét. Az 

állítások közül az első kettő és a negyedik sokkal inkább az üzlet üzemeltetésével kapcsolatos információkra 

vonatkozott, a továbbiak voltak az attitűdre vonatkozó kérdések. Noha korábban a kölcsönös nyelvismeretet 

hasonló értékre mértük a szlovákiai és magyarországi üzletek megkérdezettjei körében, a magyarországi 

válaszadók átlagosan magasabb értékeket adtak arra az állításra, miszerint magyarul és szlovákul beszélő 

munkatársuk is szokott lenni. A második állásfoglalást azzal az állítással kapcsolatban kértük, hogy szerintük a 

környéken lakók többnyelvűek-e. Ezzel érdekes módon a szlovákiaiak átlagosan kevésbé értettek egyet, mint a 

magyarországi válaszadók, noha a magyar kisebbség szlovákiai jelenléte erőteljesebb, mint a szlováké a határ 

magyar oldalán. Magyarországon a válaszadók 44 százaléka értett egyet ezzel az állítással (legalább 4-es 

skálaérték), míg Szlovákiában 13,5 százalék ez az arány, teljesen pedig szlovák oldalról egyetlen válaszadó sem 

értett egyet ezzel.  

A vásárlók többnyelvűségét a határ mindkét oldalán hasonlóan magasra értékelték. Az állítással, miszerint a 

vendégeik/vásárlóik többnyelvűek, magyar oldalon csak 4, szlovák oldalon pedig 19 százalék részben vagy 

egészben nem értett egyet (1-es és 2-es skálaértékek). 
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4. ábra: Nyelviséggel kapcsolatos attitűdök  

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Témánk szempontjából a két legérdekesebb attitűdkérdés arra vonatkozott, hogy meglátásuk szerint a vásárlóik 

mennyire értékelik, ha saját nyelvükön szólítják meg őket, illetve hogy hogyan látják: jót tesz-e az üzletnek, ha 

többnyelvű megoldásokat alkalmaznak. Jóllehet, már az előbbi kérdésre is rendkívül magas skálaérték-átlagokat 

kapunk, az utóbbi vonatkozásában ezek az átlagok, ha lehet, még magasabbak. Azzal, hogy a többnyelvűség jót 

tesz az üzletnek magyar oldalon a válaszadók majdnem háromnegyede, szlovák oldalon pedig több mint a fele 

teljes mértékben egyetértett. Összességében „legalább” egyetértett az állítással a szlovákiai válaszadók 89, a 

magyarországiak 83 százaléka. A semleges válaszok aránya a válaszadók körében 8-9 százalék volt, az egész 

mintában pedig egyetlen válaszadó adott csupán 3-asnál alacsonyabb értéket. Ha összevetjük ezeket az 

eredményeket a külső és belső nyelviségben megfigyelt helyzettel, azt láthatjuk, hogy azokon a helyeken, ahol a 

főtábla szlovák–magyar kétnyelvű volt, a megkérdezettek 100%-a teljes mértékben egyetértett az állítással. A 

csak szlovák főfelirattal rendelkező üzletek megkérdezett munkatársai körében alacsonyabb, csak 57 százalékos, 

a csak magyar feliratosakban megkérdezettek körében pedig 69 százalékos volt a teljes mértékben egyetértők 

aránya. A menük egy-, vagy kétnyelvűsége kapcsán nagyon hasonló eredményeket kaptunk.  

Az egynyelvű (provinciális, vidékies) és többnyelvű (fancy, korszerű, divatos) érzések közötti különbség minden 

bizonnyal üzleti előnnyel is jár – gondoltuk mi. De mit gondolnak róla a vállalkozók? A kérdés 

megválaszolásához – megkérdeztük a vállalkozások képviselőit, illetve az általunk kihelyezett kétnyelvű táblák 

közönségét. A kérdés, szándékosan egyszerű volt: Ön szerint a kétnyelvűség jót tesz az üzletnek?  

A stakeholderek (szállás- és vendéglátóhelyek, turisztikai célpontok vezetői/dolgozói) többnyire erősen 

egyetértettek azzal, hogy a többnyelvűség jót tesz az üzletnek. Ötfokú skálán mérve 4,56 (Magyarországon), 

illetve 4,4 (Szlovákiában) értéket kapott az állítás, iskolából ismert kifejezéssel élve „négyötöd”. Ahol kétnyelvű 

táblák voltak, ott a válaszadó stakeholderek 100%-a értett maximálisan (5-ös) egyet a kijelentéssel. 

Az angol nyelv mint lingua franca?  

Nem várt tapasztalatunk volt az angol nyelvű feliratok kiugróan magas aránya: 25%-nyi angol nyelvű feliratot 

észleltünk (a külső feliratokban). A magas arányt nemcsak a történelmi hagyományok nem indokolják (a térség 

nem volt brit gyarmat, sosem voltak jelentős kulturális kapcsolatok a közép-európai és angolszász országok 

között), de a térségbe látogató angol anyanyelvű idegenforgalom sem. Több nyelvi tájképes elemzésben is arra a 

közvetkeztetésre jutottak, hogy a magas presztízsű angol nyelv használatával az innováció, a globalizáció és a 

nyugati értékek követését kívánják szimbolizálni (PAVLENKO, 2009, 258. o.; CSERNICSKÓ 2019, 125–140. o.), és 

valójában ugyanezt láthatjuk ezeken a területeken is. Egy teljesen más aspektus felől közelítve az angol nyelv 

használatát, azt is látnunk kell, hogy azzal a nyelvi feszültségek elegánsan feloldhatók: nem sértik vele sem a 
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magyar, sem a szlovák fogyasztókat, miközben a nyelvi szimmetria és ezzel együtt a méltányosság elvét is 

tiszteletben tartják. Az angol nyelv térhódítását tovább erősítette a résztvevő megfigyelés eredménye is. Magyar, 

szlovák, ukrán és orosz anyanyelvű kérdezőbiztosaink anyanyelvüket egyaránt próbáltak használni az angol 

mellett. A kérdezőbiztosok azt az utasítást kapták, hogy az egyes kommunikációs szituációkban igyekezzenek az 

anyanyelvüket mint idegen nyelvet használni (természetesen különösen a szlovákot Magyarországon és a 

magyart Szlovákiában). A valóságban azonban a kommunikáció nem tört szlovák, vagy tört magyar nyelven 

folyt tovább, hanem többnyire tört angolsággal. A feliratokban tapasztalt angolosodás tehát a kommunikációban 

is megjelenik, tehát az nem a helyi kisebbség, a szomszédos államból érkező turisták nyelvén folyik. 

 

Amit azonban következtetésként levonhatunk: mindkét ország sokat tesz a saját anyanyelve védelméért és 

ápolásáért. Ha azonban nem tesznek lépéseket a szomszéd ország nyelvének ápolásáért is, akkor a két 

szomszédos ország lakosai előbb-utóbb angolul fognak kommunikálni egymás között. 

Összefoglalás  

A kétnyelvűség üzleti értékét két adatfelvétel alapján kérdeztük a szlovák–magyar határ keleti szakasza mentén. 

Az elsőként a kérdezőbiztosok terepbejárásuk során több szempont szerint rögzítették a benyomásaikat a 

helyekről. Ezen szempontok között voltak kézzelfoghatóbbak (pl. becsült négyzetméter vagy a feliratok fotói), 

és képlékenyebbek (pl. milyen magas a hely presztízse). Emellett a terepmunkások elbeszélgettek a tulajdonossal 

vagy az alkalmazottal és egy kérdőívben rögzítették válaszaikat. Mint az elemzés fejezetben bemutattuk, a 

többnyelvű helyek kivétel nélkül jobban teljesítettek, mint az egynyelvű helyek: több külföldi látogatót vonzanak, 

jobb minőségű szolgáltatásokat nyújtanak, magasabb presztízst sugallnak stb. Ez az eredmény nem meglepő, ha 

megfordítjuk az állítást: az újabb, korszerűbb, „fancy” helyek napjainkban jobbára többnyelvűek is. 

 A kutatásnak volt két meglepő, előre nem várt tapasztalata. Az egyik nem várt tapasztalat, hogy a kétnyelvűség 

(értsd: szlovák–magyar kétnyelvűség) de facto nincs jelen a térségben. Korábbi megérzéseink, terepbejárásaink, 

úgy látszik, megtévesztettek: a reprezentatív minta adatai alapján úgy tűnik, hogy a keleti szlovák–magyar 

határrégióban a turisztika, szállás, vendéglátás főbb helyein a magyar–szlovák kétnyelvű feliratok aránya 

rendkívül alacsony. Emlékezzünk csak az 1. ábra adataira: Szlovákiában 12 %, Magyarországon mindössze 5% 

volt a kétnyelvű feliratok (pontosabban: cégnevet is tartalmazó külső feliratok, főtáblák) aránya.  

A másik meglepő eredmény az angol nyelvű feliratok magas aránya volt ebben a térségben, amelyből többet 

találtunk, mint akár magyarországi szlovák vagy szlovákiai magyar feliratból. Nem vagyunk naivok, tisztában 

vagyunk az angol nyelv globális jelentőségével, ám a megfigyelés annak fényében meglepő, hogy a térségben 

nincs kulturális hagyománya az angol nyelvnek.  

A kutatás fő eredménye, hogy a megkeresett válaszadók (azaz a pult mögött álló emberek, legyenek bár 

vállalkozók, pincérek vagy eladók) nagy többségben, mondhatni egybehangzóan egyetértettek azzal, hogy a 

többnyelvűség jót tesz az üzletnek. A vizsgálat arra is rávilágított ugyanakkor, hogy a többnyelvűség a feliratozás 

gyakorlatában nem feltétlenül valósul meg.  

Jelen tanulmány nem keresi a gazdasági szándék és a megvalósult eredmények közötti ellentmondás okait, csak 

megállapítja, hogy valami mélyebb, a gazdasági racionalitás határain túlmutató okok lehetnek a háttérben.  
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SAMU ISTVÁN ÉS KULCSÁR LÁSZLÓ 

A VÉGET NEM ÉRŐ TÖRTÉNET – A TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI 

KAPCSOLATOK REKONSTRUKCIÓJA KÉT IPOLY MENTI FALUBAN A 

FOLYÓ SZEMKÖZTI OLDALÁN 

1. Bevezetés és a kutatási cél 

Az 1990-es években ugyan megerősödött, alapvetően McLuhan (1964) „global village” elméletére támaszkodva 

a „határok nélküli világ” víziója, amely a gazdasági és politikai események hatására nem sokkal később 

látványosan össze is omlott. A határtérségi tanulmányok
168

 ennek következtében az elmúlt évtizedben 

erőteljesebben a geopolitika, regionális tudományok, a szociológia és a kulturális antropológia érdeklődésének 

középpontjába kerültek. Ennek a változásnak egyik kulcs kategóriája a globalizáció fogalma és jelensége volt és 

maradt is. A globalizáció körüli szakmai vitában Burawoy (2001) például annak „top-down” koncepcióját az 

etnográfia „bottom-up” megközelítésével állította szembe, s a lokális viszonyok, az egyes kultúrák regionális 

sajátosságainak, összefüggéseinek kutatását hangsúlyozta akár abban a vonatkozásban is, hogy a globalizáció 

elemei miként hatolnak be a helyi társadalomba, kultúrába. Ezt a kutatási területet hívta „globális etnográfiának”, 

jelezve, hogy a globalizációs törekvések, amelyek igen gyakran a politika által támogatottak, így nyerik el a 

kultúrákon átnyúló jellegüket.
169

 Ezt észlelte Gille és Ó Riain (2002) is egy magyar falu etnográfiai 

kutatótáborában az Európai Unióba való belépéssel kapcsolatos helyi vita során. Shimoni (2002) a kulturális 

határok ütközéseivel kapcsolatos kutatásaiban használta Burawoy etnográfiai megközelítését. Véleménye szerint 

egy másik kultúrából érkező asszimilációs hatások látszatra ugyan sikeresek, mivel gazdasági és/vagy politikai 

nyomások a célzott kultúra „rugalmasságát” váltják ki, de ez önmagában még nem jelent asszimilációt. A 

viszonyok megváltozásával ez a rugalmasság csökken, esetleg el is tűnik.
170

  

A megélénkült érdeklődés a „határtanulmányok” iránt tehát több okra vezethető vissza. Így például a világban 

történő geopolitikai változásokra, konfliktusokra, másrészt az Európai Unió keleti bővítése következtében 

megváltozott határviszonyokra. Ezek között is különös jelentőséggel bírnak a száz évvel korábban történt, főként 

a Magyar Királyságot érintő területi változások, köztük a magyar és a szlovák határkérdések. Mindezek a 

tényezők azt jelzik, ahogyan Kolossov és Scott (2013) megjegyezték, a határok nem állandó intézmények, hanem 

inkább véget nem érő folyamatok termékei. A következő tanulmányunkban megvizsgáljuk a szociológia és a 

kulturális antropológia megközelítésével egy, az Ipoly folyó menti magyar-szlovák határmenti kistérség 

kapcsolatrendszerének alakulását az Európai Unióba való belépés előtt és után. A kapcsolatrendszer kutatásának 

sajátosságait az a körülmény jelenti, hogy a határkutatások fő irányaival szemben egy olyan kérdéskört elemez, 

amely a nemzeti identitás fennmaradását és újraépülését követi nyomon. 

Vajon ugyanilyen mélyen élnek és életképesek lehetnek még az azonos kultúra és identitás összetartó, pozitív 

elemei is a hosszú mesterséges különválás után? Még az EU csatlakozás előtt jóval egy olasz–szlovén példa, ahol 

hasonlóképpen „kettévágott” térség korábbi, történelmileg mély és szerves kapcsolatrendszerét igyekezett a két 

falu önszántából újrateremteni (BUFON, 1993), adta az egyik lökést arra, hogy vizsgáljuk meg az Ipoly mentén 

hasonló sorsot átélt két falu helyzetét, törekvéseit. Ez a kérdés motiválta tehát kutatásunkat, azaz, vajon a 

történelem jelentős fordulói során a Nagy Háborútól az EU tagság által előállott új szituációig az események 

sorozata hogyan hatott az emberi, gazdasági, kulturális mindennapi kapcsolatokra, a kapcsolatok 

fennmaradására, újraéledésére az azonos kulturális, történeti bázissal rendelkező, de egy mesterségesen 

létrehozott új határral elválasztott településeken. 

2. Szakirodalmi háttér 

2.1. A határ sokfélesége 

Wilson és Donnan (2012) által szerkesztett kötet a határtérségi tanulmányokról, több mint hatszáz oldalon 

tárgyalja a témakör érdeklődési körébe tartozó jelenségeket. Ez a terjedelem önmagában is jelzi, milyen sokrétű 

 
168 Borderland studies, border studies. 
169 Ez a kutatási terület igen népszerű. A holland Leiden-i egyetem például önálló mesterszakot tart fenn (Global Ethnography (MSc) a 

kulturális antropológia és fejlesztő szociológia szakon belül. Megtalálható ez a képzési forma számos amerikai egyetem programjában is. 
170Ilyen eset volt például az ókorban, az időszámításunk szerinti első évszázadban a zsidó kulturális, majd a kilátástalan fegyveres ellenállás 

a római-hellén kultúra befolyása ellen, vagy ehhez hasonlítható napjainkban a muszlim ultraradikális mozgalmak tevékenysége. 
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kérdéskörről van szó, és milyen sokrétű tudományos megközelítés lehet adekvát a határmenti térségek 

elemzésénél. A határtanulmányok több típusba sorolhatók.  

A határtanulmányok fontos részét jelentik azok az írások, amelyek egy térség határainak nemcsak természeti 

vagy politikai definícióját tekintik kiindulópontnak, hanem társadalmi, vagy éppen mentális kérdéseknek 

tulajdonítanak jelentőséget. Vizsgálatunk témájához nagyon közel áll ez a felfogás, amelyet például Houtum 

(1999) és Müller (2011) képviselnek.  Mint látni fogjuk, eredményeink szintén e megközelítés fontosságát 

hangsúlyozzák. Beszélhetünk továbbá regionális, határon átnyúló gazdasági kapcsolatokról, 

együttműködésekről, amelyeket az Európai Unió az eurorégiók keretében egy időben erőteljesen szorgalmazott, 

különösen a keleti bővítés után. Először a határon átnyúló kapcsolatok (cross-border cooperation) erősítését 

szorgalmazta az EU, majd az Eurorégiók megalakítását ösztönözte, de később az Interreg program az előzőkhöz 

hasonlóan a határokon átnyúló, döntően gazdasági kapcsolatok erősítését célozta. A siker azonban korlátozott 

volt, s különösen a volt keleti-blokk országai között, s azoknak a nyugati országokhoz kapcsolódó projektjei 

keltettek sokszor csalódást (NELLES és WALTHER, 2011; ZIMMER, 2014; HOLC, 2018; SIWEK, 2018). Mik lehettek 

a csalódás okai? Scott (2015) szerint egyrészt igaz az, hogy a projektekhez tartozó dokumentáció praktikus, bár 

nehezen követhető volt, de az elképzelés, aminek alapján kialakították, idealisztikus volt, ami nem illeszkedett 

az adott társadalmi viszonyokhoz. Szólhatunk továbbá az egyenlőtlenségek vizsgálatáról, amely megközelítés a 

gazdasági, földrajzi nézőpontot kibővítette az etnikai, kulturális dimenziókkal, de ezeket az EU nehezen vette 

figyelembe (SZCZEPAŃSKI, 1998). Beszélhetünk továbbá a határ mint történelmi jelentőséggel bíró 

konfliktustényező fontosságáról is. Ez a határkérdéskör szoros összefüggésben van a geopolitikai kérdésekkel, a 

politikai befolyási övezetek alakulásával. Kutatási helyszínünk ugyan éppen egy ilyen övezetbe tartozik, de 

annak kialakulását, geopolitikai hátterét nem vizsgálja a tanulmány, csupán annak bizonyos következményeit, 

amelyek vizsgálatunk fő célkitűzésével kapcsolatosak. 

2.2 Az elválasztó és összekötő folyamatok 

Külön típust jelent a határtanulmányoknak az a csoportja, amely azzal foglalkozik, hogy a többnyire erőszakos 

módon újrarajzolt határ, amely nemzeteket, népcsoportokat és az általuk képviselt kultúrákat szakított szét, és 

többnyire a politikai retorikáknak ellentmondóan erőltetett asszimilációra próbálta kényszeríteni az ott élő 

embereket, milyen folyamatokon mentek keresztül. Az erőltetett asszimilációra természetes ellenlépésként a 

határon túlra került népcsoportok az anyaországi segítségekkel, saját intézményépítéssel, a kapcsolataik 

szorosabbá tételével igyekeztek reagálni. Ebben a helyzetben az identitás veszélyeztetésére adott válaszként a 

történelmi, kulturális események, személyek szerepének aktivizálódása következett be a közösségben, a 

köztudatban (BODÓ és BÍRÓ, 2000; BODÓ, 2007; SCOTT, 2012). Láthatjuk ennek reprezentációit, köztük a 

szimbolikus térfoglalásokat és „ellen térfoglalásokat”, mint például magyar–szlovák vonatkozásban a Štúr szobor 

felállítása körüli konfliktust Párkányban, vagy Erőss Ágnes (2017) nagyváradi tanulmányát az utca névtáblákon 

keresztüli szimbolikus térfoglalásról.  

Az elszakított területek elvesztették addigi gazdasági, társadalmi kapcsolataik jelentős részét. Több esetben 

ennek a gazdasági, kulturális háttérnek elvesztése a perifériára való sodródást is eredményezett, vagy a korábbi 

hátrányosabb helyzetet tovább erősítette. Ez a periférikus, vagy félperiférikus helyzet a rendszerváltozás után is 

komoly hatást gyakorolt a fejlesztési lehetőségekre (PÁSZTOR, 2012). Ebben a helyzetben jelent meg új elemként 

az Európai Unió szabályozása, amely a belső határok megszüntetésére irányult. A nagy várakozásokat tartalmazó 

eurorégiók többsége mára kiüresedett, főként a keleti bővítés által érintett országokban. Jaschitz (2017) 

elsősorban az Európai Területi Társulások szerepét ítélte reménykeltőnek az eurorégiók helyett, bár ezen a 

területen is együttműködési problémákról számolt be. Az azonos nyelv és kultúra előnyt jelent az 

együttműködések területén Jaschitz szerint, de más kutatási eredmények azonban ellentmondásosak. Így például 

Siwek (2018) a cseh és lengyel határmentén, mindkét oldalon elterülő sziléziai területen élők identitását vizsgálva 

arról számolt be, hogy a „sziléziai identitás” erősebb ugyan a lengyel oldalon, mint a másikon, de általában egyik 

oldalon sem játszik lényeges szerepet az emberek mindennapi életében. Knotter (2002–2003) „határ paradoxon” 

-nak nevezte azoknak a tényezőknek az összességét, amelyek hátráltatják a határon átnyúló együttműködéseket, 

mint például az eltérő jogrendszer, életszínvonal, árrendszer, az eltérő nyelv és kultúra, az eltérő módon megítélt 

és megélt történelem. Mindamellett arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek az egyenlőtlenségek bizonyos 

előnyökkel is járnak az érintettek számára, például a bevásárlásoknál, a szolgáltatások, a szociális és kulturális 

kapcsolatok területén. A bevásárlásoknál és a szolgáltatások igénybevételénél Bygvrá (2019) külön figyelemre 

méltónak tartotta a szlovák–magyar viszonylatot, ahol kiemelte a történelmi együttélés és a magyar nemzetiség 

jelenlétét, azaz a közös nyelv alapvető hatását. Ebben az esetben tegyük hozzá, hogy nem egyszerűen a közös nyelv, 

hanem a közös kultúra játssza a legfontosabb szerepet. A közös kultúra és az arra épülő bizalom fontosságát emelte 

ki Balogh és Pete (2018) is a határom átnyúló integrációs kapcsolatok sikerességének feltételéül.  

Bertram (1998) már korán jelezte, hogy a határon átnyúló kapcsolatokat nem lehet „felülről” tervezni. Azok a 

helyi cselekvésekben fognak testet ölteni, s így a helyi társadalmi, gazdasági és tegyük hozzá tudati, kulturális 
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viszonyok ismerete, és helyi közreműködés nélkül történő tervezés esetében „borítékolni lehet” a kudarcot. 

Természetesen vannak példák arra is, hogy éppen az ellenérdekelt helyi elit csoportok küzdelme a gazdasági 

befolyásért hátráltatja a fejlesztések megvalósulását a határ két oldalán meglévő közös kultúra és identitás 

ellenére (LLERA ET AL., 2011). 

Frątczak-Müller és Mielczarek-Żejmo (2016) hasonlóan, mint Jaschitz szkeptikusan ítélték meg az eltérő nyelvi 

közösségek együttműködési hajlandóságát az általuk vizsgált eurorégióban a német–lengyel határtérségben, 

főként az eltérő kultúra és az eltérő „megélt történelem” következtében. A schengeni övezetbe való tartozás, a 

határok nyitottsága nem szünteti meg a határokat az emberek tudatában, gondolkodásában. Erre hívta fel a 

figyelmet az eurorégiók elemzésénél Matusková et al. (2018), mivel ez a tudati változás hosszú időt igényel. 

Mint láttuk, igen mélyen élnek még az emberekben a kulturális különbségek, az előítéletek, az idegenkedés 

történelmi gyökerei a határmenti együttműködések vonatkozásában is.  

A határtérségek viszonyát az együttműködések szemszögéből vizsgálta többek között Martinez (1994). Ismert 

tipológiáját sok szerző használta, például Ilyés (2003), Wróblewski (2013), Hardi (2017) és többen is kiegészítették 

az évek során. Martinez a határmenti térségek viszonyát négy típusba sorolta. Az első típusra (1) a határmenti 

térségek elidegenedett, alapvetően konfliktusos, elzárkózó viszonya jellemző, amely részben az eltérő nyelv, kultúra 

és történelem következtében és a két állam ellenséges viszonyán alapul. Ebben a típusban gyakran megfigyelhető a 

határok közötti mozgás ellehetetlenítésére irányuló törekvés. Az együttműködést „támogató” politikai retorika 

hátterében komoly ellenérdekeltségek húzódnak meg. A második típus (2) az egymás mellett lévő határtérségek 

típusa, amelyek között elsősorban a mindennapi életet könnyítő érzelmi, kulturális kapcsolatok, bizalom (DURAND 

és DECOVILLE, 2019) léteznek. A harmadik típust (3) a kölcsönös egymásrautaltság jellemzi. A kulturális és a 

gazdasági, szociális kapcsolatok kiépülnek, s ez különösen fontos a hátrányos helyzetű településeken. A negyedik 

típus (4) az integrált határtérség, ahol a legfontosabb jellemző az emberek, szolgáltatások, termékek, tőkék szabad 

áramlása, a kölcsönös előnyök biztosítása érdekében. Martinez tipológiájának dinamizmusát esetünkben az adja, 

hogy modellezhetők az egyes típusok átalakulásának folyamatai a történelem során. A Martinez és mások által 

megalkotott és felülvizsgált tipológia jelzi azt, hogy az általunk vizsgált két falu kapcsolatában beállott változások 

milyen bázison nyugodnak, illetőleg mely folyamatok erőteljes hatásaként alakulnak. 

3. A kutatási terep és módszer 

Kutatásunk helyszínei az Ipoly folyó mentén található Ipolyhídvég és a vele szemközt elhelyezkedő 

Drégelypalánk falvak voltak. Ipolyhídvég lakosságának száma 2011-ben 633 fő volt, amelyből 79% magyar 

nemzetiségű. Drégelypalánk lakosainak száma 2019-ben 1459 fő, 91%-a magyar nemzetiségű. A két falu 1920 

előtt az integrált térség martinezi kategóriájába tartozott, bár határjelleg nélkül. Ez azt jelentette, hogy családi, 

társadalmi, gazdasági, kulturális kapcsolatai igen intenzívek, komplementer jellegűek voltak már a középkortól 

kezdve. Ez a típus jelenti a társadalmi és mentális bázist, amelyet a szlovák politikai és társadalmi „térfoglalás” 

próbált megbontani, részben sikerrel.  

A két falu közötti kapcsolatot évszázadok óta az Ipolyon átívelő híd jelképezte. Komoly forgalmat bonyolító híd 

kötötte össze a településeket, s ennek az átkelőhelynek gazdasági és katonai jelentőségét már a török hadvezetés 

is felismerte (1. kép).  

1. kép: Ipolyhídvég és Drégelypalánk (Palánka) képe, 1617 

 

Forrás: Ipolyhídvég és Drégelypalánk Houfnagel 1617. Csáky K. repr. 
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A képen látható a két települést összekötő híd, amely modern formájában a 2. világháború végéig funkcionált, 

összekötötte az embereket, kultúrájukat, gazdaságaikat a folyó két oldalán. A 2. képen a harmincas évekből 

látható kőhíd, amely a háború pusztulásának esett áldozatul. A híd szimbolikus jelentősége a pusztulása után is 

fennmaradt. Ennek fényében értelmezhető az úgynevezett „szeretethíd” megépítése a két falu közössége által (3. kép).  

A szociológiai-antropológiai kutatás egy falukutató tábor keretében, két ütemben 2018–2019-ben valósult meg a 

két faluban.
171

 Mélyinterjúk (24 db.) készültek és személyes kérdőíves felmérés (252 db.) történt.
172

 A 

mélyinterjúkat a két település vezetőivel (polgármester, plébános, turisztikai központvezető), jelentősebb 

vállalkozóival és idősebb lakosokkal készítettük. A kérdőívet személyes kérdezés útján, a településeket 

körzetekre bontva töltötték ki az egyetemi hallgatók. 

4. Eredmények 

4.1 Kapcsolatok régen és most 

A két falu közös életébe durván beavatkozó politikai folyamatok, köztük az Ipoly országhatárrá válása akár meg 

is szüntethette volna a két falu organikus egységét. Kilátástalanná tehette volna a kapcsolatok, az együttműködés 

újraéledését. A frusztrációval küzdő többségi nemzet elitcsoportjai hajlamosak az ilyen „megoldásokra”, például 

a lakosság belső arányait megváltoztató betelepítési politikai akciók révén. Kutatásunk eredményei azonban azt 

mutatták, hogy a két település között évszázadok alatt kialakult együttműködés, egymásrautaltság szilárd bázist 

jelentett a komplexebb együttműködés újraéledésére (1. táblázat). 

1. táblázat: Emberi kapcsolatok a két falu lakosai között (%) 

 
Forrás: saját kutatás 

A megkérdezett emberek fele a másik faluban rokoni és a baráti kapcsolatokkal régen is rendelkezett, és ma is 

rendelkezik. A két falu lakosai tehát erősen kötődnek egymáshoz. Új rokoni kapcsolatok (házasságok alapján), 

amelyeknek nem volt korábban előzménye, még nem jellemzők, de mindenképpen figyelemreméltó, hogy az új 

baráti kapcsolatok kiépülése jelentős mértékben már megkezdődött. Az Ipolyhídvégiek havonta átlagosan 2,4 

alkalommal mennek át a másik oldalra, a Palánkiaknál ez az átlag havonta 2,0 alkalom. Ezek a számok elég 

gyakori kapcsolattartást jelentenek. A megkérdezettek 20,5%-a havonta 3 vagy több alkalommal kel át az Ipolyon 

a szomszéd településre. 

1. ábra: Vélemények a látogatás motívumairól (%) 

 
Forrás: saját szerkesztés, 2019. 

 
171 A kutató tábor megrendezését és lebonyolítását A Nemzetstratégiai Kutatóintézet támogatta.  
172 A táborban miskolci, budapesti, soproni és nyitrai egyetemisták vettek részt a szerzők irányításával. Külön köszönet Sipos Éva tanárnőnek. 

Rokoni Baráti

kapcsolatok kapcsolatok

régen és most is 48,4 52,2

csak régen 10,3 10

csak most 2,4 14,7

nincsenek 38,9 23,1

Összesen 100 100

Rokoni és baráti kapcsolatok

létezésének időbeni alakulása
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Az 1. ábra mutatja, hogy az Ipolyhídvégiek szerint a másik faluból elsősorban a kapcsolatok, az együttlétek miatt 

járnak át hozzájuk. A Drégelypalánkiak az említettek mellett a vásárlás és a munkavégzés motívumait említették. 

A másik oldalról vizsgálva az átjárás motívumait, ugyanazt a sorrendet kaptuk. Az Ipolyhídvégiek saját látogatási 

motívumaiként is ugyanolyan mértékben sorolták fel indokaikat, mint ahogyan őket a Drégelypalánkiak 

jellemezték. A helyzet fordítva is hasonló volt, tehát a másik falu róluk szóló jellemzése szinte ugyanaz volt, 

ahogyan saját magukat jellemezték a látogatások motívumait illetően. Az egyező vélekedések a két falu kialakult 

és reálisan értékelt kapcsolatrendszerét jelenti. Másoldalról az is igen lényeges, hogy a település saját 

reprezentációja a kapcsolatok motívumait illetően egyezik a másik település róluk alkotott reprezentációjával. Ez 

az egyezés lényeges feltétele az organikusan szerveződő együttműködéseknek, mivel jelentős 

feszültségforrásokat küszöböl ki. 

4.2 .A híd már nincs „túl messze” 

A II. világháborúban felrobbantott, és azóta újjá nem épített híd igen komoly problémát jelentett a két falu 

kapcsolatában. A megszokott érintkezések a folyó országhatárrá válásával az egész Ipoly mentén szétszaggatták 

a hosszú évek, évszázadok alatt organikusan kialakult kapcsolati hálókat, amely hátrányosan érintette a 

gazdaságot, s rövid idő alatt perifériává minősítette a térséget.  

2. kép: A régi híd, ami összekötötte a két települést 

 
Forrás: Az ipolyhídvégi önkormányzat tulajdona 

A mélyinterjúkból kiderült, hogy az emberek talán a legnagyobb problémának a folyó két oldalán lévő magyar 

közösségek szétszakítását és az ezzel járó emberi, családi, közösségi hátrányokat tartják. A két falu közösségének 

organikus kapcsolata viszont nem enyészett el az elmúlt száz évben. Az első időben igyekeztek kihasználni a 

természet adta kapcsolattartás lehetőségeit, Párkány és Esztergom között is kialakult ilyen kapcsolat (RIZSÁNYI, 

2017), s valószínű, hogy máshol is. Az illegális átlépés, látogatás, egymás közötti kereskedelem lehetőségeit 

(lásd Knotter „határparadoxon” kategóriájánál leírtakat) az országhatár ellenére megteremtették, tehát ezek a 

kötések erősebbnek bizonyultak a rigid politikai döntéseknél. A martinezi tipológiában ez az állapot legközelebb 

a második típushoz állt. A schengeni szabályozás életbelépése után a két falu közössége az önkormányzatok 

támogatásával önállóan megteremtette a kapcsolatok újraéledésének az egyik, talán a leglényegesebb feltételét, 

azaz a két falu lakosai maguk, minden államigazgatási, vagy határrendészeti engedély nélkül hidat építettek, 

létrehozva tehát azt a lehetőséget, hogy a két falu lakossága szabadon, gyalog, vagy kerékpárral, sok kilométer 

kerülő út nélkül átjárjon egymáshoz. Ez a cselekmény jogilag legalábbis kétséges volt, de szociológiai és 

antropológiai szempontból különleges jelentőségű. A híd az összetartás jelképe lett a két falu számára. A hidat 

az emberek „szeretethídnak” nevezték el. Egyes ünnepeket (karácsony, szilveszter stb.) közösen ünnepelnek a 

hídon és környékén (lásd 3. kép). Ez az időszak a harmadik martinezi típusnak felel meg, közelítve a 4. típushoz. 

Egyben azt is jelzi, hogy ez a tipológia nem nélkülözi a dinamikát. A jövő dönti majd el, hogy hogyan fejlődik 

tovább a negyedik típus felé a két település kapcsolata. A hivatalos, új közúti híd felépítése az elkövetkező 1-2 

év alatt megvalósul a két ország közös finanszírozásában és az Európai Unió támogatásával. Az új, hivatalos 

közúti híd felépítésének az emberek nagy többsége örül (Drégelypalánk: 92,8%, Ipolyhídvég: 79%) és szerintük 

nem lennének hátrányos következményei. 
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3. kép: Szilveszteri ünnepi találkozó a „szeretet hídon” 

 

Forrás: Az ipolyhídvégi önkormányzat tulajdona 

Azok, akik hátrányokat is jeleztek, azok többsége a megnövekedett forgalom negatívumait pl. zaj, zsúfoltság, 

„büdösség”, említették, de sokan mondták a bűnözés, lopás valószínű növekedését is, amely magatartásokat 

elsősorban a roma népesség könnyebb átjárásával hozzák kapcsolatba. De vajon mi lenne a haszna az emberek 

szerint a híd helyreállításának? Erre a kérdésre a választ a következő ábra adja meg (2. ábra). Mindkét településen 

megkérdezett emberek ugyanazt a két szempontot emelték ki, mégpedig a közlekedés változását és az emberi 

kapcsolatok fejlődését. Az Ipolyhídvégiek közül sokan még a munkaalkalmak lehetőségének bővülését is várják. 

Az orientáció tehát, mint száz évvel ezelőtt, most is Magyarország felé mutat. 

2. ábra: Az új híd pozitív hatásainak megítélése (%) Milyen haszonnal jár a híd helyreállítása Ipolyhídvég és 

Drégelypalánk között? 

 

Forrás: saját kutatás 
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5. Összefoglalás 

Látható tehát, hogy a két település lakossága igen nagy fontosságot tulajdonít minden olyan változásnak, amely 

újraéleszti korábbi családi, baráti kapcsolatrendszerüket, természetesen figyelembe véve a társadalom és a 

gazdaság változásait. A tanulmány jó példát mutat arra, hogy „összenő, ami összetartozik”. Az évszázadok alatt 

kialakult együvé tartozás, amely szerves társadalmi és gazdasági, kulturális kapcsolatokat tartalmaz, nem 

szüntethető meg könnyen, de könnyen újraéled. A kapcsolatok szorosabbá, intenzívebbé válását jelölte az 

Európai Unióhoz való csatlakozás egyik fontos következményének Jeřábek et al. (2018) is, főként azokban az 

esetekben, mikor a történelmi és kulturális „affinitás” jelen van. Úgy gondoljuk, hogy ez az az eset. Az emberi 

kapcsolatok nagy gyorsasággal gazdagodnak, és minden bizonnyal követi őket a gazdasági és politikai 

kapcsolatok magasabb szintre való emelkedése is. 
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CZIRA TAMÁS ÉS FEJES LILIAN 

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VÁRHATÓ HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A 

KÁRPÁT-MEDENCÉBEN, NEMZETKÖZI KLÍMAMODELL 

ADATBÁZISOK FELHASZNÁLÁSÁVAL 

1. Bevezetés 

A Kárpát-medence térsége az éghajlatváltozás hatásaival szemben fokozottan kitett területnek számít 

(Kormányjelentés, 2020), ezért a jövőbeli éghajlati viszonyainak elemzése kiemelt prioritású feladat, amelyhez 

érdemes a legújabb klimatológiai modelleredményeket felhasználni. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

2016 óta működteti Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszert173 (NATéR), amelynek 

továbbfejlesztésével elkészült – többek között – az éghajlati adatbázis kibővítése. Az új éghajlati adatbázis 

területileg nagyobb kiterjedésű éghajlati adatsorokkal készült el, ezáltal lehetőséget biztosítva a Kárpát-medence 

területének klimatológiai elemzésére. Emellett bevezetésre kerültek az újabb generációs RCP forgatókönyvekre 

alapozott leskálázott klímamodell eredmények. Ehhez a nemzetközi CORDEX adatbázis klímamodell 

szimulációinak adatsoraiból származtatott klimatológiai paramétereket integráltuk a rendszerbe. Az új 

adatbázisra alapozva elkezdődhetett számos tematikus módszertani fejlesztés, amelyeknek egyik legfontosabb 

eleme az éghajlati kitettség vizsgálata. Ezek a vizsgálatok leskálázott klímamodell eredményekből származtatott 

klímaindikátorok feldolgozásán alapulnak. Jelen tanulmány nem foglalkozik az éghajlatváltozási hatások 

társadalmi, gazdasági, környezeti rendszerekre gyakorolt közvetett vagy közvetlen hatásaival, szól azonban e 

rendszerek éghajlati hatásvizsgálatához szükséges – a Kárpát-medencére vonatkozó – klimatológiai 

térinformatikai és szakmai alapok, illetve adatbázisok megteremtéséről. 

2. Nemzetközi klímamodell adatbázisok felhasználása és beépítése a NATéR rendszerbe 

A NATéR továbbfejlesztése során a CORDEX adatbázisban elérhető klímamodell szimulációkat használtuk fel. 

A CORDEX kezdeményezés célja, hogy keretrendszerbe foglalja a globális klímamodellek regionális 

leskálázásának fejlesztését és kiértékelését egyaránt. A globális klímamodellekből származó eredmények 

felbontásának növelése érdekében számos regionalizációs és leskálázási módszert fejlesztettek ki, az így 

kialakított adatbázis pedig lefedi a szárazföldi területek egészét. Olyan nagyfelbontású, leskálázott 

klímaprojekciók adatait tartalmazza, amelyek többféle globális és regionális klímamodell felhasználásával 

készültek. A szimulációk eredményei bemenő paraméterekként felhasználhatók – többek között – az adaptációt 

célzó hatástanulmányokban és sérülékenységi elemzésekben egyaránt. Az európai kontinenst, így a Kárpát-

medencét is magába foglaló EURO-CORDEX adatbázis számos szimulációja rendelkezésre áll már a térség 

jövőbeli éghajlati viszonyainak elemzésére (JACOB ET AL., 2014). Az adatbázis által lefedett régió adatsorai 

elérhetőek 12 km-es és 50 km-es felbontásban, amelyek közül területi hatásvizsgálatok esetén érdemes a 

finomabb felbontású szimulációkat előtérbe helyezni.  

Az éghajlatváltozás, valamint a klímamodellek egyik legfőbb bizonytalansági tényezője az antropogén 

tevékenység, amely éghajlatra gyakorolt hatását különböző forgatókönyvek írják le. Elterjedt forgatókönyvek az 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Negyedik Helyzetértékelő Jelentésében (IPCC, 2007) 

szereplő SRES (Special Report on Emission Scenarios) szcenáriók, amelyek a kibocsátási, gazdasági és 

társadalmi változások egy-egy lehetséges jövőbeli tendenciáját vetítik előre. A NATéR kialakítása során a SRES 

A1B forgatókönyvre alapozott, az Országos Meteorológiai Szolgálat által biztosított klímamodell szimulációk 

adatait használták fel, ami egy közepesen optimistának számító projekció. A NATéR továbbfejlesztése során az 

IPCC Ötödik Helyzetértékelő Jelentésében szereplő (IPCC, 2014) következő generációs RCP (Representative 

Concentration Pathways) forgatókönyvekre alapozott klímamodell szimulációkat használtuk fel. Az RCP 

forgatókönyvek a kutatói közösség által kifejlesztett szcenáriók közül kerültek kiválasztásra a szakmabeliek és a 

felhasználók által támasztott igények figyelembe vételével. A sugárzási kényszer szintjének és pályaalakjának 

függvényében összesen négyféle forgatókönyv típust határoztak meg a szakértők, amelyeket az alapján 

különböztetünk meg, hogy mekkorának feltételezzük a 2100-ra elért teljes sugárzási kényszer változását: 8.5 

W/m², 6.0 W/m², 4.5 W/m², vagy 2.6 W/m². Sugárzási kényszer alatt a troposzférában elnyelt nettó sugárzási 

energia megváltozását értjük (VAN VUUREN ET AL., 2011). Az RCP2.6 a legoptimistább forgatókönyv, 2,6 W/m²-

es várható sugárzási kényszert vetít előre az évszázad végére. Az antropogén emisszió nagymértékű csökkenését 

 
173 KEHOP-1.1.0-15-2016-00007 NATéR továbbfejlesztése projekt 
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feltételezi: jelentősen visszaesik az üvegházhatású gázok, szennyező aeroszolok kibocsátása, a fosszilis 

tüzelőanyagok használatának mérséklődése várható, amely mellett előtérbe kerül a megújuló energiaforrások és 

az atomenergia felhasználása. Az RCP4.5 egy közepesen optimista szcenárió, amely az évszázad második felére 

prognosztizálja a primerenergia-felhasználás és a népesség maximumát, ezután csökkenést vár. A fosszilis 

energiahordozók szerepe továbbra is nagymértékű a szcenárióban, ez további légköri szén-dioxid koncentráció 

emelkedést eredményez. Az évszázad végére stabilizálódó kibocsátást és 4.5 W/m² sugárzási kényszert 

prognosztizál. Az RCP6.0 forgatókönyv az üvegházhatású gázok kibocsátásának tetőzését a 2060-as évekre 

prognosztizálja, ezután a kibocsátás csökkenése várható. A megújuló energiaforrások nagyobb szerephez jutnak 

a szcenárió alapján és a sugárzási kényszer az évszázad végére eléri a 6 W/m²-es értéket Az RCP8.5 forgatókönyv 

a legpesszimistább, az évszázad végére 8.5 W/m²-es sugárzási kényszert jelez előre. Nem szerepel benne az 

éghajlatváltozás mérséklésének faktora. Az üvegházhatású gázok koncentrációjának nagymértékű növekedését 

és folyamatosan növekedő globális népességet vetít előre, ennek következménye a megnövekedett energiaigény 

és a fosszilis energiahordozók még nagyobb szerepe, ami viszont az üvegházhatású gázok még nagyobb 

kibocsátásához vezet (VAN VUUREN ET AL., 2011). 

A kibocsátási forgatókönyvekből adódó bizonytalansági tényezőn kívül a regionális klíma projekciók 

rendelkeznek a saját, valamint a globális modellből származó szisztematikus hibákkal, emellett az éghajlati 

rendszer belső változékonyságából és nem-lineáris jellegéből, valamint a leskálázási módszerből származó 

bizonytalanságokkal is terheltek (GIORGI ET AL., 2009). 

Annak érdekében, hogy minél pontosabb információval szolgáljunk az éghajlati hatásvizsgálatokhoz, minél 

részletesebben meg kell adnunk a regionális klímaprojekciók bizonytalanságait és ahol lehetséges, csökkenteni 

kell azokat. Ehhez ensemble technikát alkalmaztunk, amellyel valószínűségi becslést rendeltünk az éghajlati 

projekciókhoz. Minél nagyobb az ensemble tagok száma, becslésünk annál pontosabb lesz. A vizsgálataink során 

több mint harmincféle klímamodell szimuláció napi adatsorait használtuk fel, amelyek idősorait felhasználva az 

adatok kiértékelését statisztikai alapokon, harmincéves átlagolási időszakokra végeztük el. A részletes éghajlati 

adatbázis kiépítéséhez további szempontok figyelembevételével választottuk ki a számításaink alapjául szolgáló 

szimulációkat, amelyek a nyers klímamodell eredményeket tartalmazzák. A felhasznált éghajlati projekciók 

kiválasztásánál érdemes több forgatókönyvet lefedni az éghajlatváltozás alapját képező szcenárió 

megválasztásából származó bizonytalanság számszerűsítésére. A valószínűségi megközelítés céljából emellett 

előnyt jelent az, ha a szimulációk vagy a globális, vagy a regionális klímamodell tekintetében átfednek, így 

lehetségessé válik olyan jellegű információ kinyerése, hogy a modell megválasztása mennyiben befolyásolja az 

eredményeket. A kiválasztás során fontos szempont volt, hogy olyan éghajlati projekciós tagokat találjunk, 

amelyek a térség klimatikus viszonyainak várható megváltozására egy közepesen konzervatív becslést adnak, és 

leginkább reprezentálják a statisztikai sokaság átlagát. Mivel a NATéR hatásvizsgálatai során a két legfontosabb 

paraméter a hőmérséklet és csapadék, így e két paraméter idősorainak megváltozásait, éves, szezonális, évszakos 

és területi eloszlásait, származtatott indikátorait vizsgáltuk, különös tekintettel az éghajlati extrémumokra. Olyan 

szimulációkat választottunk ki, amelyek várható hőmérséklet- és csapadékváltozás idősorai a leginkább 

megközelítik a belőlük származtatott statisztikai átlag idősort. Fontos szempont volt továbbá az eredmények 

összehasonlíthatósága, ezért kétféle kibocsátási forgatókönyvet és kétféle klímamodell-kombinációt 

választottunk ki (1. táblázat), amelyek már lehetővé teszik az eredmények bizonytalansági kiértékelését. 

1. táblázat: A EURO-CORDEX adatbázisból kiválasztott klímamodellek és forgatókönyvek  

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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3. Az éghajlatváltozás várható hatásai a Kárpát-medence területén 

A Kárpát-medence az éghajlatváltozással szemben erősen kitett térségnek számít. Napjaink éghajlatát is egyre 

erőteljesebben meghatározzák az olyan szélsőséges időjárási események, mint a hőhullámok, a száraz időszakok 

és intenzív csapadék események gyakoriságának és intenzitásának növekedése. Elemzésünkben a jövőben 

várható megváltozásokat jelenítjük meg, az 1971–2000 közötti alapidőszakhoz képest, két klímaablakra: egy az 

évszázad közepére vonatkozó 2021–2050 közötti és egy az évszázad végi, 2071–2100 közötti időszakra. A két 

klímaablakra várható differenciák segítéségével megállapíthatóak a Kárpát-medencében várható éghajlati 

trendek.  

A közepesen optimista forgatókönyvre alapozott szimuláció a 2021–2050 közötti időszakra 1-1,5 °C-os, a 2071–

2100 közötti időszakra 2-2,5 °C-os emelkedést projektál. A pesszimista forgatókönyvre alapozott szimulációk 

azonban már az évszázad közepére is markáns, 2-2,5 °C emelkedést mutatnak, ennek értéke az évszázad végéig 

Magyarország területén elérheti akár a 4-4,5 °C-ot (Kormányjelentés, 2020). A Dunántúl térségében ennél 1 °C-

kal kisebb felmelegedésre számíthatunk, a Kárpát-medence magasabb térszínein – Kárpátok vonulatain – akár 5 

°C-os hőmérséklet-emelkedés is várható az 1971–2000 közötti átlagokhoz képest. A hőmérséklet emelkedése a 

téli és nyári hónapokban lesz erőteljesebb, azonban a pesszimista forgatókönyv szerint az évszázad végére az 

átmeneti évszakokban akár 2-3 °C-os emelkedés várható (1. ábra). 

1. ábra: Az évszakos átlaghőmérséklet várható megváltozása a 21. század végére az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 

szimuláció adataira alapozva.  

 

Forrás: NATéR 

 

Az emberi szervezet számára leginkább megterhelő, tartósan meleg időszakok a 21. század során egyre 

gyakrabban és hosszabb időtartamban fordulnak majd elő. A hőségriadós napok számának – azaz amikor a napi 

középhőmérséklet meghaladja a 25 °C-ot – megemelkedése a Kárpát-medence térségére különösen erőteljesen 

fog hatni, kirajzolódik a térség nagyfokú éghajlati kitettsége. A hőségriadós napok számában legerőteljesebb 

emelkedés az Alföld délkeleti részén lehet, itt a század közepére 5-10, a század végére pedig akár 40-45 nappal 

is megemelkedhet ezen napok száma, a pesszimista forgatókönyv alapján. A Kárpát-medence területén átlagosan 

5-10 nappal fog nőni ezen napok száma az alapidőszakéhoz képest. Egyre több forró napra – a maximum 

hőmérséklet eléri, vagy meghaladja a 35 °C-ot – számíthatunk, amelynek területi eloszlása követi a hőségriadós 

napokat, forgatókönyvek függvényében több 10 nappal. A nyári melegedés mellett a tavaszi fagyos napok 

számában 5-10 napos csökkenés várható a század közepére. 

Mivel a csapadék térben és időben egyaránt sokkal bizonytalanabb eloszlású éghajlati paraméter, mint a 

hőmérséklet, ezáltal a klímamodell szimulációkban is nagyobb bizonytalansággal jelenik meg, a szimulációk 

között akár ellentétes irányú változások is tapasztalhatók a 21. század folyamán. A csapadékmentes napok 

számában is megfigyelhető ez az inhomogenitás: a pesszimista forgatókönyvön alapuló szimuláció az Alföld 

területére többnyire 0-2 napos csökkenést vetít előre, míg a közepesen optimista forgatókönyvön 2-4 napos 

emelkedést projektál. Azonban a Dunántúl területére mindkét szcenárió, mindkét klímaablakra a csapadékmentes 
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napok számának emelkedését mutatja. A 2. ábrán jól látható a csapadék éven belüli eloszlásának megváltozása. 

A téli félév csapadékmennyisége várhatóan 25-50 mm-rel fog emelkedni, míg a nyári félévben ugyanennyivel 

csökkenhet. Amellett, hogy csökken a nyári csapadékösszeg, várhatóan a csapadékesemények száma is 

csökkenni fog, így ritkábban, de nagyobb intenzitással, zivatarok, felhőszakadások formájában érkezik majd a 

csapadék. 

2. ábra: A csapadékmennyiség várható megváltozása a 21. század végére a téli és a nyári félévben az RCA4/EC-

EARTH/RCP8.5 szimuláció adataira alapozva  

 

Forrás: NATéR 

4. Következtetések 

A jelen tanulmányban leírtak felhívják a figyelmet arra, hogy a Kárpát-medence lakosságának milyen éghajlati 

kihívásokkal kell majd szembesülniük az elkövetkező évtizedekben. Ezekre nem elég azonban felhívni a 

figyelmet, hanem meg kell találni a megfelelő megoldásokat is, miként óvhatók meg e térség páratlan természeti 

kincsei és rendszerei, gazdag épített és kulturális öröksége és az itt élők jólléte és egészsége. Ezért nemcsak a 

klimatológiai vizsgálatok éghajlati paramétereinek bemutatása és a várható változások mértékének és irányának 

az ismertetése kell, hogy egyre fontosabbá váljon. A komoly és összetett éghajlati kihívásokra komplex 

megoldásokkal kell szolgálni. Ez pedig egyértelműen csak komoly információbázison alapulhat.  

Magyarországon már 2016 óta működik a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR), amely 

egyaránt nagy szolgálatot tesz az ország klímapolitikájának kialakításában, tervezésében, az alkalmazkodási 

szakterületek azonosításában és rangsorolásában, valamint az éghajlati alkalmazkodás helyi, regionális 

szintjének tervezési és végrehajtási folyamataiban. A klímaváltozás azonban nem áll meg a határoknál. Az 

éghajlatváltozás hatásait sokkal inkább a természetes földrajzi képződmények befolyásolják, így a Kárpát-

medence makrorégió vizsgálata jelentősen hozzásegíthet minket a klímaváltozás hazánkat érintő folyamatának 

és hatásainak jobb megértéséhez is. Egy olyan természeti és ökológiai egység, mint a Kárpát-medence, közös 

éghajlatváltozási kihívásokkal és közös, összehangolt megoldásokkal kell rendelkezzen. Ezen megoldások akkor 

lehetnek eredményesek, ha közös módszertani alapokon nyugvó háttérinformáció-bázis segíti 

megfogalmazásukat és végrehajtásukat. 

A Kormány által 2020 januárjában elfogadott „Jelentés az éghajlatváltozás Kárpát-medencére gyakorolt 

esetleges hatásainak tudományos értékeléséről” című dokumentum a kiemelt, a hiányterületeket érintő innovatív 

kutatási projektjavaslatok között nevesíti a NATéR Kárpát-medencei kiterjesztését. Megállapítja, hogy szükség 

van a Magyarország területére vonatkozóan már rendelkezésre álló, éghajlati alkalmazkodást segítő adatok és 

információk előállítására Kárpát-medencei szinten is. Ez ugyanis segítené a külhoni magyarlakta régiók 

felkészítését az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban. Egy ilyen nagyszabású projekt jól illeszkedhet a 

hazánk I. Éghajlatváltozási Cselekvési Tervében szereplő, a további ÉCsT-kre vonatkozó fejlesztési céljaihoz. 

Az I. Éghajlatváltozási Cselekvési Terv V.6. „Perspektívák a további Éghajlatváltozási Cselekvési Tervek 
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kidolgozásához” fejezetében is célként szerepel az ÉCsT-k látóterének kiterjesztése tágabb makrorégiónkra 

(ÉCsT, 2020).  

Ennek szellemében meggyőződésünk, hogy szükség van egy Kárpát-medencei Alkalmazkodási Térinformatikai 

Rendszer (KARPATÉR) kialakítására, amely alkalmas lehet arra, hogy támogassa kiemelt nemzetstratégiai 

célként a külhoni magyar közösségek és településterületük felkészítését az éghajlati alkalmazkodási 

tevékenységekre, szolgálva Magyarország nagytérségi és nemzetközi klímapolitikai innovációs szerepköreinek 

a megerősítését is. 
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HAJDU ZOLTÁN 

TAPASZTALATOK ÉS MEGOLDÁSOK A VÍZZEL KAPCSOLATOS 

EXTRÉM JELENSÉGEK KEZELÉSÉRE ERDÉLYBEN 

1. A víztartalékok helyzete Erdélyben 

A köztudatban Erdély gazdag víztartalékokban, és a tiszta források, patakok hazája. Lehet, hogy így volt 

valamikor, de ennek a hiedelemnek jelenleg semmilyen tudományos alapja nincs. A múltban a hegyekben lehulló 

jelentős csapadékmennyiség következtében gazdag víztartalékok halmozódtak fel, amelyet a nagy kiterjedésű 

erdők, lápos területek tartalékoltak és ez a vízmennyiség kielégítette a lakosság és az ökológia rendszerek 

szükségleteit.  

Jelenleg a valóság az, hogy Románia az egyik legszűkösebb víztartalékokkal rendelkező ország Európában, a 

134,6 milliárd köbméter víztartalékból, amely a felszíni vizekből (folyók, tavak és a Duna) és a földalatti 

víztartalékokból áll, csupán 40 milliárd köbméter hasznosítható.  Mivel a víztartalékok nagy része a Duna által 

szállított vízből származik, ezért Erdélyben még az országos átlagnál is rosszabb a helyzet. 

Amennyiben megvizsgáljuk a felszín alatti vízkészleteket, azt tapasztaljuk, hogy mélyen elhelyezkedő rétegvíz 

tartalékok nincsenek jelentős mennyiségben. Nagyobb mennyiségű földalatti víztartalék csupán az Erdélyen 

kívül eső víztestekben, pl. a Maros alsó folyásánál Arad–Pécska térségében található (ROMU20 víztest), 

egyébként a víztartalékokat a terület nagy részén a kis mélységben (2–10 m) található talajvíz jelenti. 

A lakosság ezekben rétegekben elhelyezkedő kutakból nyeri az ivóvizet. A Víz Keretirányelvben előírt 

Vízgyűjtőterület Menedzsment Tervben feltérképezték a víztartalékokat, és a legtöbb területen az 1. ábrán látható 

(Kisküküllő Erdőszentgyörgy térségében) talajszerkezetet találtak, amelyben az agyagos, márgás rétegek felett 

elhelyezkedő vékony homokos rétegek és homoklencsék tárolják a vizet. 

1. ábra: Hidrogeológia metszet a Kisküküllő teraszán Erdőszentgyörgy térségében.  

 

Forrás: Maros Vízgyűjtő Menedzsment Terv (PMB) 

 

Az itt található vízmennyiség (ebben az esetben 1–6 l/m/s specifikus hozam), amennyiben sikerül a minőségi 

paramétereket megtartani, éppen a lakosság ivóvízszükségletét képes kielégíteni. Egyéb felhasználásra tehát nem 

elegendő. Amint láttuk, jelentős földalatti víztartalékokra nem számíthatunk, így az adott körülmények között 

kulcsfontosságú a felszíni vizek, folyók, patakok, tavak jó ökológiai állapotának megőrzése, mivel a lakosság 

vízigényinek kielégítése főként a felszíni vizekből kell történjen.  Éppen ezért sajnálatos, hogy a felszíni vizek 

állapota is aggodalomra ad okot az utóbbi évek éghajlat paraméterei és az utóbbi időben történt vízszabályozási 

és egyéb munkálatok következtében. Például a Maros vízgyűjtő területe gazdag vízhálózattal rendelkezik, de 

sajnálatos módon az utóbbi években a vízhálózat jelentős hányada időszakos vízfolyássá változott. A Maros 

vízgyűjtő területén található vízfolyások egyharmada nyáron kiszárad. 
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2. ábra: A Maros Vízgyűjtő területe (PMB II) 

 

Forrás: Maros Vízgyűjtő Menedzsment Terv (PMB II) 

A jelenleg tapasztalható extrém jelenségek, az utóbbi évek átlagnál alacsonyabb csapadékmennyisége, illetve az 

időnként jelentkező árvizek azt indokolnák, hogy a hidrológiai rendszer stabilitását erősítő intézkedések 

történjenek: vízvisszatartás, vizes élőhelyek rehabilitációja. Ám a gyakorlatban sajnos éppen ennek az 

ellenkezőjét tapasztaljuk, az árvízvédelmi munkálatok éppen a gyors vízelvezetést célozzák meg. Az Erdélyben 

– és ezen belül a Maros vízgyűjtő területén – zajló folyamatokat jobban megérthetjük egy jellegzetes mellékfolyó 

vízgyűjtő területén lezajlott folyamatok vizsgálatával. 

2. Esettanulmány: A Nyárád folyó 

A Nyárád folyó hossza 79 km, vízgyűjtőjének területe 625 km2. Forrása 1300 m-en található a Görgényi 

havasokban (1776 m magas vulkánikus eredetű hegység), a forrás és a torkolat közötti szintkülönbség 1000 m. 

A terület kontinentális klímájú, az évi átlaghőmérséklet 8,5 C, az évi csapadék 700–1200 mm, jelentős különbség 

mutatkozik a hegyvidéki felső szakasz (800–1200 m), és az alsó szakasz (torkolat 300 m) között. Az 

evaporotranszpiráció 600–450 mm között változik (alsó-felső szakasz)  

A vízhozam nagy eltéréseket mutat, ezért a terület különösen kitett a klímaváltozás okozta extrém jelenségeknek: 

− sokéves átlag: 3,6 m3/s 

− maximum: 330 m3/s (1970 május 14) 

− minimum: 0,3 m3/s 

A Nyárád vízgyűjtő területén több mint 60 település található, ezzel Erdély egyik legsűrűbben lakott területének 

tekinthető és egyben Orbán Balázs szerint a legmagyarabb folyó is Erdélyben, mivel a forrásától a torkolatáig 

csakis magyar településeken folyik keresztül (ORBÁN, 1870).  

A kistérség számos történelmi esemény színhelye és az évszázadok során a török és tatár nem tudta elüldözni a 

lakosságot, de amennyiben a jelenlegi trendek folytatódnak, félő, hogy a vízhiány megteszi a jövőben.   

3. ábra: A Nyárád vízgyűjtő területe  

Forrás: Corine Land Cover 
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A Nyárád (3. ábra) jellegzetes Kárpát-medencei folyó, és azzal a sajátossággal is rendelkezik, hogy megtalálható 

mindhárom a Víz Keretirányelv (EC /60/2000, WFD) szerinti víztest típus a vízgyűjtő területén. A forrástól a 

Nyárádszereda felett épített ideiglenes tározóig természetes víztestről beszélhetünk. Idáig a Nyárád sebes folyású, 

nagy köveket görget, Vármezőig hegyi patak jellegű.  A Nyárádszeredától kezdődő középső és alsó szakaszon 

erősen módosított víztestet találunk, az ugyancsak ezen a szakaszon található Vécke árok pedig mesterséges 

víztest. A Nyárád völgye a középső és alsó szakaszon kb. 2 km széles, ami az átlagos vízhozamot figyelembe 

véve (3,6 m3/s) szokatlanul szélesnek számít. A völgy aszimmetrikus jellegű, a folyó a völgy jobb oldalán 

helyezkedik el. A vízgyűjtőre jellemző, hogy hóolvadás vagy áradások esetén a vízhozam jóval meghaladja a 

sokéves átlagot (a maximális mért hozam 330 m3/s, 1970. május 14-én). Áradáskor nagy mennyiségű hordalékot 

hoz a folyó, ezért (a sárgás szín miatt) kapta a népies „szőke Nyárád” elnevezést.  A vízgyűjtő területen az erdővel 

borított területek aránya nagyon szerény, inkább a felső szakaszra jellemző.   

A Nyárád vízgyűjtő területén található vízhálózat az utóbbi 200 esztendőben jelentős változásokon ment át, főleg 

a vízgyűjtő alsó és középső szakaszán. 

Az első katonai felmérés alkalmával készített térképen azt látjuk, hogy az ártéren mocsaras területek, vizes 

élőhelyek találhatóak (TIMÁR ET AL., 2007). Amennyiben összehasonlítjuk az első és második katonai felmérés 

alapján készült térképeket a jelenlegi térképekkel, akkor jól megfigyelhetők ezek a változások például a vízgyűjtő 

középső szakaszán. Az alábbi ábrákon (4. és 5. ábra.) a Nyárádgálfalva és Backamadaras térségében a Nyárád 

árterületén történő változások láthatóak.  

4. ábra: Közép-nyárádmenti tájszerkezet az első katonai felmérés (1763-1785) alapján.  

 

Forrás: First and Second Military Survey 

 

5. ábra: Jelenlegi tájszerkezet  

 

Forrás: Google maps 
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A vízgyűjtő középső és alsó szakaszára jellemző, hogy a mellékfolyók nagy része a völgy bal oldaláról származik. 

Valószínűleg e patakok által szállított hordalék töltötte fel a völgy bal oldalát és taszította a folyót a völgy jobb 

oldalára. 

A települések a völgy jobb oldalán (többnyire a folyó jobb partján) helyezkednek el, valamint a völgy bal 

oldaláról eredő patakok (pl. Lucson patak, Dorman patak) viszonylag hosszú völgyeiben. Ez a településszerkezet 

is azt mutatja, hogy valamikor a völgy központi részét (a Vécke és a Nyárád között elhelyezkedő 1-2 km széles 

területet) árterületnek tekintették, és ennek megfelelő gazdálkodási formát alakítottak ki rajta. 

A feljegyzések szerint több mint háromszáz éve a Nyárád völgyének középső szakaszán egy mindmáig 

figyelemreméltó koncepciót tükröző munkálatot végeztek. A Verőfény pataktól kezdve egész Fintaházáig egy 

levezető csatornát (Vécke árok) ástak a völgy bal oldalán. Ez a történelem során különböző állapotokat ért meg. 

Orbán Balázs 1868-ban a „Székelyföld leírásában” így ír róla:  

„a Véczke medre betölt, pedig, hogy újból való kiásásának szükségességét átlátták, kitetszik az 1731. márcz. 8-

án tartott székgyűlés azon határozatából, melynek értelmében 39 frt büntetés terhe alatt elrendelte a Nyárád 

árkának szék erején való alapos kitisztítását” , 

„Egy század múlva, 1830 tájat, a Véczke ügye ismét felmerült, s annak újból való kiásatása elhatároztatott” 

mivel „az nem csak a föld termékenyítésére folyt be jótékonyan, hanem a mellékpatakok rakoncátlan áradozásait 

is gátolta” 

Ezen feljegyzésekből (ORBÁN, 1870) is kiderül, hogy a Vécke árok milyen jelentőséggel bírt a Nyárád völgyében 

folytatott gazdálkodás szempontjából. A Vécke nem egy egyszerű levezető csatorna szerepét töltötte be, hanem 

egy igen figyelemreméltó koncepciót tükröző gazdálkodási rendszer része volt. 

Az áradások idején a Vécke árok gyorsan levezette a bal oldali patakokból érkező csapadékot, míg a Nyárád által 

hozott vízmennyiség elterült az egész nagyvízi mederben, és szép csendesen vonult lefele a völgyben, 

megakadályozva a nagy hozamok által okozott károkat. A víz által hozott hordalék, iszap, kitűnő termőtalajnak 

bizonyult, ami évről évre megtermékenyítette a völgyet.  

A 20. század második felében a Vécke csatornát kiszélesítették és meghosszabbították. Jelenleg a Vécke 

Szentannánál kezdődik a Kisnyárádnak (a Nyárád bal oldali legjelentősebb mellékfolyója) a Nyárádba való 

ömlése előtt, és 22 km után, Dózsa György község területén vezetik vissza újra a Nyárád medrébe. Ezzel a 

munkával a Vécke árvízvédelmi szerepét szándékoztak növelni. A Nyárád bal oldaláról eredő Kisnyárád a 

Bekecs hegyről származó patakok vizét a Szentannánál történő egybefolyása alkalmával gyűjtötte össze. A 

Bekecs nyugati oldala nagyobbrészt erdővel nem borított, legelőnek, illetve gabonatermesztésre használt terület. 

Ezért az ide lehulló csapadék hirtelen lefut és nagy mennyiségű hordalékot visz magával. Ez a hordalék jelenleg 

egyenesen a Marosba folyik, nincs lehetősége a völgyben lerakódni. A jelenlegi árvízvédelmi rendszer 

fenntartása igencsak költséges, mivel a Vécke betonlapokkal kirakott oldalát a nagyvizek igen gyakran 

megbontják. A Vécke medrében igen sűrűn növő vízi növényzet (nád) kitakarítása is igen költséges. A 

szabályozási munkálatok azt is eredményezték, hogy a szabályozott szakaszon a valamikori köves fenékmeder 

helyett iszap, sőt gyakran – mivel a hátráló erózió következtében a víz ezt az iszapréteget is elhordta – csupán 

palaréteg található. Ez a jelenség jelentősen befolyásolja a folyó hidrológiai tulajdonságait.    

A hátráló erózió hatása jelenleg jóval a szabályozott folyószakasz felett is érezhető, és pl. Csíkfalván az évenkénti 

partomlások a parttól valamikor biztonságos távolságra épített házakat is veszélyeztetik. A hátráló erózió 

következtében a meder annyira kimélyült, hogy az év legnagyobb részében a folyó vízszintje a talaj víztartó 

rétegének szintje alá süllyedt, ezért a nyári hónapok során (amikor a legnagyobb szükség lenne a talajvízre) végig 

a talajvíznek a folyó medrébe való szivárgása figyelhető meg a folyó mentén (HAJDU, 2013).  

3. Rehabilitációs munkálatok szükségessége a Nyárád vízgyűjtő területén   

Jelenleg az extrém jelenségek (szárazság, rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék) és a vízszabályozási 

munkálatok – a pozitív visszacsatolás révén – erősítik egymás hatását.   

Amennyiben a vízzel kapcsolatban jelenleg felmerülő 3 nagy probléma közül (sok víz, kevés víz, szennyezett víz 

– lásd Víz Világtalálkozó, 2019) csak az egyikkel, a sok vízzel foglalkozunk, és minden erőfeszítés az 

árvízvédelemre összpontosul, akkor a fő cél, a víz minél gyorsabb elvezetése lesz. Amennyiben az esővizet 

gyorsan elvezetjük, nincs lehetőség a talajvíztartalékok feltöltődésére, és a puffer zónaként szolgáló vizes 

élőhelyek is kiszáradnak.   Szárazság idején csökken a vízmennyiség úgy a felszíni vizekben, mint a talajvízben 

(és így a kutakban is). A szennyeződések esetében (pl. nitrátszennyeződés) a kevesebb vízben nagyobb 

koncentrációja lesz a szennyező anyagoknak, arról nem is beszélve, hogy a vizes élőhelyek által biztosított 

ökoszisztéma szolgáltatások, amelyek a víz öntisztulását is biztosítják, elegendő víz hiányában nem 

működhetnek. 

Jelen helyzetben a településeken levő ivóvízkutakban a víz nitrátkoncentrációja jelentősen meghaladja a 

megengedett 50 mg/l értéket. Például Nyárádgálfalva esetében a vizsgált kutak 75 %-ában, Lőrincfalva esetében 

90%-ában haladja meg a nitrát koncentráció a törvényesen megengedett értéket. 
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6. ábra: A talajvíz nitrátszennyezésének eloszlása Nyárádgálfalva és Lőrincfalva területén (a szerző tulajdona) 

  
A jelenlegi helyzetben szükséges lenne átértékelni a Nyárádmentén (és Erdély egész területén) a vízgazdálkodási 

gyakorlatokat. 

A marosvásárhelyi központú Fókusz Öko Központ civil szervezet a gödöllői Szent István Egyetemmel közösen 

végzett felmérések után kidolgozott egy javaslati tervet a Nyárád vízgyűjtőterületére a vízgazdálkodás javítása 

céljából. 

A javaslat lényege a valamikori vizes élőhelyek feltérképezése, lehetőség szerinti rehabilitációja és a 

vízgazdálkodással harmóniában levő gazdálkodási formák kialakítása volt. Ezen gazdálkodási formák adott 

esetben feleleveníthetik a hagyományos, a vízgazdálkodással harmóniában történő gazdálkodási formákat. 

Mivel első körben kiderült, hogy a jelenlegi vízügyi és mezőgazdasági lobby ellenében kevés esélye van a 

fenntarthatóságot képviselő javaslatcsomagnak, egy mintaterület kiválasztásával szándékoztak a kezdeményezők 

a javaslatok helyességét bizonyítani. A mintaterület a Nyárád bal oldali mellékágának a Dorman pataknak a 

vízgyűjtő területe volt. 

4. Konkrét rehabilitációs munkálatok a Dorman patak vízgyűjtőjében 

A Dormán patak, a Nyárád mellékfolyója, vízgyűjtője 7,4 km2, egy olyan kiválasztott mintaterület, ahol 

jelentősen érezteti hatását a vízhiány. A vízgyűjtő területén lecsapolták a valamikori vizes élőhelyeket 

területnyerés céljából a mezőgazdaság számára. A Dorman patak időszakos vízfolyássá vált, a területen 

elhelyezkedő két falu Nagyadorján és Kisadorján kútjaiban száraz nyarakon vízhiány mutatkozott.  

7. ábra: A Dorman patak vízgyűjtő területe (szerző tulajdona) 

 
 

A rehabilitációs munkálatok a mintaterület felmérésével kezdődtek és a felmérések után három típusú 

rehabilitációs beavatkozást kezdeményeztek: 

 

A. Valamikori vizes élőhelyek rehabilitációja. Ilyen típusú beavatkozási lehetőségeket, főként a felső szakaszon, 

a legelők, kaszálók területén sikerült azonosítani. Ezek a beavatkozások viszonylag egyszerűek voltak, a 

valamikori nedves terület kifolyását kellett eldugaszolni természetes, helyi anyagokkal. A beavatkozás mértéke 

ezen típusú beavatkozások esetében attól függ, hogy milyen méretű víztükröt szándékozunk létrehozni. Az első 

ilyen típusú beavatkozás egy 2100 m2-es vízfelület létrehozását eredményezte egy 0,68 km2-es 
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vízgyűjtőterületen, 1,1 m-es maximális vízmélységgel. A rehabilitációs munka következtében kialakított terület 

már egy évvel a munkálatok után teljesen beilleszkedett a természetes környezetbe.  

8. ábra: Rehabilitált vizes élőhely egy évvel a munkálatok után (fotó: saját felvétel) 

 
 

B. Fenékküszöbök a kiszáradt patakon. A természetes patakmederben számos akadály található, amelyek elzárják 

a vízfolyást, megtartják a vizet és élőhelyet teremtenek. A rehabilitációs munkák során ezeknek a folyamatoknak 

a modellezése volt a cél. 

A munkálatok során három technika kerül kipróbálásra, illetve három anyagból valósultak meg a fenékküszöbök: 

földből és fából, kőből, illetve rönkfából. Ezen a típusú beavatkozás nagyon eredményesnek mutatkozott, már 

egy év után megmaradt a víz a száraz nyarakon is a patakmederben. Amennyiben több hasonló beavatkozást 

sikerülne végrehajtani, a kiszáradt mederben egész évben víz lenne, és visszaállna a vizes ökológiai rendszer. 

 

9. ábra: Fenékküszöb földből és deszkából (fotó: saját felvétel)  10. ábra: Fenékküszöb kőből (fotó: saját felvétel) 

    

11. ábra: Fenékküszöb rönkfából (fotó: saját felvétel) 

 
 

C. Valamikori meanderek rehabilitációja. Ez a típusú beavatkozás általában fontos beavatkozásnak számít, de a 

Dorman patak völgyében kevés ilyen beavatkozásra van lehetőség, mivel a meder mélyen bevágódott a 

természetes folyamatok és a mesterséges beavatkozások következtében. Ebben az esetben a rehabilitációs 

beavatkozás a valamikori meander kimélyítéséből és a víz visszavezetéséből áll.   
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12. ábra: Valamikori holtág rehabilitációja (fotó: saját felvétel) 

 
 

A Dorman-patak vízgyűjtőjében kialakított modellek megvalósítása során nyert tapasztalatok alapján a Nyárád 

vízgyűjtőjében több rehabilitációs munkát hajtottak végre. Ezeket a munkálatokat egyrészt az önkormányzat 

másrészt magánvállalkozók valósították meg. A cél a legtöbb esetben a vízellátás volt (főleg mezőgazdasági 

célra), de a kialakított vizes élőhelyek többféle funkciót is ellátnak.  

5. A vizes élőhelyek rehabilitációjának pozitív hatásai 

– A vízháztartás szabályozása/extrém jelenségek hatásainak csökkentése  

− Biológiai sokféleség növelése  

− Élőhely  

− Hatás a mikroklímára 

− Vízminőség javítása  

− Erózió csökkentése  

− Rekreációs hely 

13. ábra: Egy újabb vizes élőhely rehabilitációja, Székelytompán (fotó: saját felvétel) 

 
 

Az egyik legjelentősebb rehabilitációs munkálatot a Nyárádgálfalvai Polgármesteri Hivatal valósította meg a 

Nyárád folyó egykori meanderének (amelyet a vízszabályozási munkálatok során levágtak) a rehabilitációjával. 
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14. ábra: Rehabilitált meander a szabályozott Nyárádon, Nyárádgálfalván (fotó: saját felvétel) 

 

6. Következtetések 

− A jelenlegi vízgazdálkodási gyakorlatok eddig is sok kárt okoztak az ökológiai rendszereknek, veszélyeztették 

az ökoszisztéma szolgáltatások biztosítását, ezeket sürgősen át kell gondolni az egész Kárpát-medencében. 

− Az új koncepció központjában a víz visszatartása, a lakosság és az ökológiai rendszerek szükségleteinek 

biztosítása és nem a víz minél gyorsabb elvezetése kell álljon. 

− A vízhez köthető ökológiai rendszerek stabilizálása segít kivédeni a várható extrém jelenségeket, ezért ezen 

rendszerek stabilizálására kell törekedni.   

− A vízgazdálkodással kapcsolatos döntéseket a helyi közösségek kezébe kell adni, ahol lehetséges. Be kell vonni 

a döntésekbe a helyi közösségeket abban az esetben, amennyiben nagyobb térségeket érintő tervekről van szó. 

− A jógyakorlatokat működő hálózatokon kell terjeszteni a magyar közösségek keretében, mivel a közösségek 

jövője a víztől függ. 

− Ma kell elkezdeni a munkát, minden halogatás, késlekedés negatív következményeket vonhat maga után. 

A helyes vízgazdálkodás nemzetstratégiai prioritás kell legyen. Ez is a határokon átnyúló együttműködés egyik 

jó példája. 
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SÜTŐ ATTILA 

ÉGHAJLATI SÉRÜLÉKENYSÉG ÉS ALKALMAZKODÁSI 

VÁLASZLÉPÉSEK A MAGYARORSZÁGI TURIZMUSBAN 

1. Bevezetés  

A klímaváltozás típusos példája azon globális kihívásoknak, amelyek hatásai helyben vagy térségi szinten 

jelentkeznek és válaszolandók meg. A folyamat nem csak felmelegedést okoz: az egyensúlyukat vesztő globális 

folyamatok és áramlások eredménye az időjárás szélsőségesebbé válása is (özönvízszerű esőzések, hó-, jég- és 

szélviharok gyakoriság- és intenzitásnövekménye, hőségnapok számának emelkedése és fagyos napok számának 

csökkenése). A változások már a mindennapokban is érzékelhetők (SÜTŐ (szerk.) 2018). A Kárpát-medence 

Európa egyik sajátos földrajzi, geomorfológiai adottságú makrorégiójaként a klímahatások speciális csoportjával 

szembesül; az itt élő közösségeknek és funkcionáló gazdasági ágazatoknak, ezekhez igazodva kell megfelelő 

válaszlépéseket megfogalmazniuk az egyes szakterületeken.  

A turizmus a régióban és Magyarországon kulcsszektor, hazánkban a nemzetgazdaság húzóágazatának minősül; 

ráadásul a földrajzi helyekhez, fizikai tényezőkhöz, így a növényzet, vízrajzi és domborzati adottságok mellett 

az éghajlathoz is szorosan kötődő gazdasági ágazat. A változó klimatikus adottságok korlátozhatnak vagy 

fokozatosan ellehetetleníthetnek egy adott kínálati elemet, vagy elemeket, ugyanakkor újabb alternatív termékek 

kialakítását is ösztönözhetik. A szektor számos alágazata közül a klimatikus viszonyok a szabadtéri időtöltést 

preferáló turizmus termékek esetében bírnak meghatározó jelentőséggel. Ilyen termékek a Kárpát-medencében 

és Magyarországon is meghatározóak: vízparti turizmus, kulturális örökségturizmus (városlátogatás, 

zarándokturizmus, rendezvényturizmus) és az aktív turizmus egyaránt a régió turisztikai kínálatának kulcselemei. 

A klímaváltozás érinti a különböző termékeket. 

Cikkünk célja a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) továbbfejlesztése, a projekt 

turisztikai munkacsomagja eredményeinek bemutatása a turizmus ágazat magyarországi sérülékenységéről és az 

alkalmazkodás lehetőségeiről a munkacsomag két fő pillérjén keresztül. A vizsgálat kezdetekor fontos 

szempontot jelentett, hogy túllépjünk a NATéR első fázisának (2013–2016) turisztikai eredményein, melyek 

annak idején a KRITéR174 társprojekt turisztikai kimeneteinek integrálását jelentették. A KRITéR elemzései 

azonban megálltak a kitettségi vizsgálatoknál, azt elemezve, hogy az éghajlati elemek változása hogyan 

befolyásolhatja a turizmus adottságait az ország különböző részein. A 2017-ben elindult „NATéR 

továbbfejlesztése”175 projekt C3 turisztikai modul munkacsomagjának feladata e kezdeti lépések folytatása, és az 

érzékenységi /alkalmazkodóképességi/ sérülékenységi dimenziók elmélyítése volt.  

A vizsgálati eredmények térképi ábrázolása is cél volt, országos szinten járási léptékben, a 3 kiemelt turisztikai 

termék (vízparti, aktív és kulturális örökség turizmus) mentén kiválasztott 3 mintarégióban (Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet, Mátra-Bükk üdülőkörzet, Pécsi járás) pedig települési léptékben. A vizsgálatok 3 időablakra 

készültek el: a jelen kondíciókat bemutató állapotvizsgálatok mellett a 2021–2050-es és a 2071–2100 időablak 

vonatkozásában.  

Az esettanulmány desztinációkban a fenti módszertan tesztelésén túl részletesebb vizsgálatokra is sor került, a 

helyi turisztikai szektor szereplőinek (önkormányzatoknak, szolgáltatóknak, attrakció üzemeltetőknek, 

turisztikai menedzsment szervezeteknek) a klímaváltozással kapcsolatos attitűdjeit és alkalmazkodási 

válaszlépéseit is felmérve. Ezek alapján a kutatás általános ajánlásokat fogalmazott meg a gyakorlati 

alkalmazkodási teendők kapcsán. 

 

  

 
174 A klímaváltozás okozta sérülékenység vizsgálata, különös tekintettel a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra. Lásd: 
https://www.met.hu/KRITeR/hu/kezdo/index.php  
175 KEHOP-1.1.0-15-2016-00007 azonosítószám alatt 

https://www.met.hu/KRITeR/hu/kezdo/index.php
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8. ábra: A NATéR továbbfejlesztése c. projekt C3 munkacsomagjának szerkezete.  

 
 

Forrás: NATéR. 

2. Sérülékenységvizsgálati módszertan kidolgozása 

A munkacsomag első célja egy, a magyarországi turisztikai szektor szereplői által a jövőben potenciálisan 

alkalmazható sérülékenységvizsgálati keretrendszer kidolgozása volt, a magyarországi desztinációkat jellemző, 

éghajlatváltozási folyamatokból és hatásokból adódó kockázatok, a területileg változó kitettség, valamint a 

turisztikai alágazatonként eltérő érzékenység és alkalmazkodóképesség differenciáit taglaló vizsgálatokhoz 

kínálva módszertani ajánlást.  

A sérülékenységvizsgálatok azt elemzik, hogy a különböző ágazatok, térségek milyen mértékben 

veszélyeztetettek az éghajlatváltozási hatásokkal szemben. A vizsgálatok alapvetően területi szempontúak: a 

különböző térségek közti összehasonlíthatóságra törekednek. A nemzetközi szakirodalomból megismert 

turisztikai szempontú sérülékenységvizsgálatokban is a térségi/helyi desztinációk közti összevethetőség áll a 

középpontban (MORENO és BECKEN, 2009; CDKN, 2014; MUNYIRI, 2015; MOGHAL, 2015; SANTOS-LACUEVA 

et. al., 2017). Magyarországon a Budapesti Műszaki Egyetem és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

műhelyeiben készültek hasonló jellegű publikációk (BME GTK 2010; SÜTŐ (szerk.), 2018; SÜTŐ-FEJES, 2019).  

A kutatás egy olyan megközelítést javasolt, mely a NATéR első fázisa által általánosságban alkalmazott 

vizsgálati módszertanon alapult, összetettségében ragadva meg az éghajlati hatások teljes láncolatát, és a 

társadalmi/gazdasági következményeket a kitettség → érzékenység → várható hatás → alkalmazkodóképesség 

→ sérülékenység kontextusban. Ezzel egységes módszertani kereteket biztosít a kvantitatív éghajlati 

hatásvizsgálatokhoz. Az alkalmazott módszertan a CIVAS (Climate Impact and Vulnerability Assessment 

Scheme) modell176 és a nemzetközi szakirodalom komplex indikátorképzési metódusainak egyfajta 

kombinációja.  

 
176 A CIVAS a CLAVIER (Climate Change and Variability: Impact in Central and Eastern Europe EU 6. Keretprogramja, GOCE Contract 

Number: 037013) nemzetközi klímakutatási projekt176 keretében, többek között az éghajlatváltozás ökológiai és épített környezetre 
gyakorolt hatásainak a vizsgálatára került kidolgozásra, az IPCC Negyedik Értékelő Jelentésében 2007-ben közzétett megközelítésen alapul 

(IPCC, 2007). 
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9. ábra: A CIVAS modell elvi felépítése.  

 

Forrás: MFGI NAK (2016). 

A modell alkalmazásának első lépése a hatásviselők, érzékenységi, kitettségi és alkalmazkodási mutatók, hatás- 

és sérülékenységi számítási módszerek meghatározása. Ezt követi a sérülékenység konkrét kiszámítása, majd az 

eredményekre építve a térségi sérülékenység elemzése, értékelése (SÜTŐ (szerk.), 2016).  

A vizsgálatok kiindulópontja a térséget érintő klímaelemek (hőmérséklet, csapadék, szél stb.) változásának 

meghatározása. Ezek a fekvéstől alapvetően függnek, hiszen az adott földrajzi területet jellemzik. Ezt a jelenséget 

közelíti a kitettség fogalma, megmutatva, hogy térségi szinten (gyakorlatilag „helyben”) hogy változik az 

éghajlat. Szemben a hatásviselőt jellemző érzékenységgel, a kitettség egy adott földrajzi területre/ desztinációra 

jellemző. Az adatok forrásai a meteorológiai észlelések; a jövőre vonatkozóan pedig a klímamodellek projekciói.  

A vizsgálat a jelenlegi helyzet bemutatásán túl jövőbeli időablakokra vonatkoztatott modellezésre is kísérletet 

tett. Az EURO-CORDEX adatbázisban elérhető éghajlati projekciók közül két modell-kombináció két 

forgatókönyvre alapozott szimulációi kerültek kiválasztásra, azokra az éghajlati projekciós tagokra koncentrálva, 

amelyek egy közepesen konzervatív becslést alkalmaznak: két globális – CNRM-CM5, EC-EARTH – és egy 

regionális klímamodell – RCA4 kerültek be a vizsgálatba. Az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change, Éghajlat-változási Kormányközi Testület) 5. értékelő jelentésében az újabb generációs Representative 

Concentration Pathway forgatókönyveket vette alapul a jövőbeli klíma vizsgálatához.177 A NATéR 

továbbfejlesztésében ezek közül a közepesen optimista RCP 4.5 és a legpesszimistább RCP 8.5-ös 

forgatókönyvek kerültek felhasználásra, összesen így négyféle szimulációt kiválasztva (FEJES, 2019). A konkrét 

kitettséget a NATÉR első fázisának 3 turisztikai komplex mutatójának újrakalibrálásával közelítettük, TCI 

(Turisztikai Klíma Index), mTCI (Módosított Turisztikai Klíma Index) és CIT második generációs Turisztikai 

Klíma Index) klímaindexeket178 számolva a 3 említett hazai turisztikai termékre (vízparti fürdő, városnéző 

kulturális örökség- és természetközeli aktív turizmus) a hazai járásokban, és 3 kiválasztott desztinációban 

településeken is (járásokra és településekre a vizsgálati rácspont adatok átlagolásával kapva az adatot).  

A klímaváltozással szembeni érzékenység is erőteljesen befolyásolja a sérülékenységet. Érzékenység alatt a 

hatásviselő fél időjárásfüggő viselkedését (pl. időjárási szélsőségekre való érzékenység, épített és természeti 

értékeket veszélyeztető ár- és belvízkockázat) értjük. A fogalom független a klímaváltozástól; szemben a 

kitettséggel, csak a hatásviselő rendszertől (esetünkben a turizmus termék jellegzetességeitől, vagy a desztináció 

kínálati spektrumától) függ. Meghatározásához szakirodalmi információkra és statisztikai adatokra 

támaszkodhatunk. 

 
177 Ezek a sugárzási kényszer szintjének és pályaalakjának függvényében összesen négy típust határoztak meg: RCP 2.6, RCP 6.0, RCP 4.5 

és RCP 8.5. A forgatókönyvek nevében szereplő számok a 2100-ra elért teljes sugárzási kényszer változását jelentik W/m²-ben. 
178 Az indexek részletesebb bemutatását a C3 munkacsomag Kutatási jelentése, illetve a KRITéR projekt eredményeit bemutató kiadvány 
[Bihari, Z. (szerk.) (2016): A klímaváltozás okozta sérülékenység vizsgálata, különös tekintettel a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra 

(KRITÉR). OMSZ, Budapest] tartalmazza. 
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A hatásviselő felek meghatározásánál több lehetséges megoldás közül a turisztikai termékekre fókuszáló 

megközelítést választottuk. Ebben az esetben turizmustípusok listázása és csoportosítása történik meg. A kialakított 

kategóriákra külön-külön határozzuk meg a releváns érzékenységi és adaptációs mutatókat. A végső érzékenységet 

– csakúgy, mint később az alkalmazkodóképességet – egy-egy komplex mutató reprezentálja, a fent említett 

turizmus termékenként (vízparti, városi és aktív turizmus) eltérő 4-6 mutató normalizált összegzéséből képezve 

ezeket a komplex termékindexeket. A főbb termékek beazonosítását szakértői anyagok, a különböző turisztikai 

stratégiai és marketing szempontú területbeosztások, személyes szakértői vélemények segítik. 

A várható hatások meghatározása az érzékenység és a kitettség kombinációja: az érzékenységi és a kitettségi indikátor 

együttes figyelembevételének matematikai leképezése. A hatás egyaránt jellemző a földrajzi helyre és a vizsgált 

hatásviselő rendszerre. Előfeltétele a kiszámított kitettségi és érzékenységi mutatók dimenziótlanítása, azaz 

standardizálással vagy normalizálással a mutatók értékeinek 0–100, vagy 0–1 közti értékek közé szorítása. Az ily módon 

dimenziótalanított értékek számtani átlaga kalkulálható, a kombináció eredménye lesz a hatás (SÜTŐ és FEJES, 2019).  

Az alkalmazkodóképesség a klímaváltozás folyamatai által előidézett változásokra adható társadalmi és gazdasági 

válaszlépések erősségét és jellegét (pl. a turisztikai kínálat komplexitása, a belföldi turisták aránya, mely mutatók 

az ágazat reagálóképességének indikátorai) azonosítja be. Mindezt különböző társadalmi (végzettség, korösszetétel, 

foglalkoztatottság, mobilitás, stb.) és gazdasági (jövedelemszintek, adóbevételek, gazdasági teljesítmény, gazdasági 

szerkezet, forrásabszorpciós képesség, stb.) mutatók segítségével valósítja meg.  

A sérülékenység meghatározása a hatás- és az alkalmazkodóképesség-indikátorok együttes figyelembevételével 

történik meg, számba véve a lehetőséget, hogy adott várható hatás egy gyengébb alkalmazkodóképességű területi 

egységben súlyosabb következményekkel járhat a jobb adaptációs kapacitásokkal bíró térségben tapasztaltakhoz 

képest (PÁLVÖLGYI ET. AL., 2010). A várható hatásoknál már ismertetett módon járunk el: a dimenziótalanított 

hatás- és adaptációs értékek kombinációja lesz a sérülékenység. 

A vizsgálatok szándékoltan legjobban strukturált, és adatelérhetőségi korlátokkal legkevésbé hátráltatott része a 

természettudományi hátterű, klímamodell-projekciók eredményeire épített kitettség-vizsgálat volt. A helyben 

releváns turisztikai szektor sajátosságaira (érzékenység), és a lokális társadalmi-gazdasági adottságokra (részben 

érzékenység, főként alkalmazkodóképesség) reflektáló CIVAS lépések a kutatási jelentésekben részletesen 

kifejtett adatelérhetőségi és vizsgálati lehetőség hiátusok okán jelenleg inkább alapvető vizsgálati irányokat 

tárnak fel és alapoznak meg, tendenciákat húznak alá; részletesebb elmélyítésük és módszertani megszilárdításuk 

a kutatás tervezett továbbfejlesztésének lesz a feladata. Az elméleti modellről további részletes információkkal a 

projekt módszertani elemeit is hosszan taglaló Kutatási Jelentése szolgál, amely a nater.mbfsz.gov.hu oldal 

turisztikai sérülékenységvizsgálati pontja alatt érhető el. 

A kidolgozott módszertan alapján kitettségi, érzékenységi, hatás-, alkalmazkodóképességi és sérülékenységi 

adatbázisok és térképek készültek, melyek a https://nater.mbfsz.gov.hu/hu weboldalon érhetőek el. A turizmus 

szektor éghajlati sérülékenységének ilyen jellegű körüljárása Magyarországon – már a vizsgálati keretek 

megteremtése önmagában is –újdonság. Azonban a keretrendszer további finomítása is napirenden van. 

Elsősorban a mutatórendszer kapcsán merülhet fel a jövőben az újragondolás lehetősége, az indikátorok terén 

ugyanis számos problémával küzdött a kutatás. Az elérhető adatok készlete sem tematikusan, sem területi 

bontásban nem teljes, az elért adatok körében pedig többször előfordult bizonyos területi egységeket érintő 

adathiány. Lehetséges válasz lehet a mutatókészletek további tisztítása, kulcsmutatók beazonosítása és súlyozása; 

új mutatók létrehozása. Azonban az utóbbiak kialakítása, gyűjtése és feldolgozása hosszadalmas és bonyolult 

folyamat. Hosszabb távon saját monitoring- és jelentési rendszer kifejlesztésén is érdemes elgondolkozni. A 

CIVAS-alapú sérülékenységvizsgálatok egyik neuralgikus pontja, hogy a megfelelő előrejelzések hiányában az 

érzékenységet és az alkalmazkodóképességet időben állandónak tekintik. A modellben jelzett időbeli változások 

így egyértelműen csak a kitettségi (és így a hatásmutatókban is jelentkező) elmozdulásokra reagálnak. A 

módszertani továbbfejlesztés fontos pontja lehet a megfelelő területi szinten előállított társadalmi-gazdasági 

mutatók változásának modellezése (pl. népességprognózisok, GDP előrevetítése) a jövőbeni klímaablakokra. 

Elnagyolt elemzési eredményt hozhatnak a vizsgálati rácspontok korlátozott számából fakadó pontatlanságok, 

főként a települési elemzések esetében: a vizsgálat alapját képező 700+ rácsponti adat került extrapolálásra a 

3000+ hazai településre. A jövőben mindenképp érdemes sűríteni a rácspontok számát (SÜTŐ és FEJES, 2019). 

3. Alkalmazkodási válaszok vizsgálata kiemelt desztinációkban 

A munkacsomag a módszertan-fejlesztésen és a járási szintű országos elemzéseken túlmenően helyi szintű 

konkrét példák felkutatását, esettanulmányok kidolgozását is megvalósította kiválasztott desztinációkban: egy 

hazai városi desztináció, egy tóparti térség és egy hegyvidéki aktív turisztikai terület bevonásával, továbbá egy 

külföldi mintaterület elemzésével. A 3 mintaterületi vizsgálat során egyrészt a fentebb röviden ismertetett 

sérülékenységvizsgálati módszer gyakorlati alkalmazására került sor az adott desztinációban, másrészt gyakorlati 

alkalmazkodási lehetőségek, eszközök vizsgálata zajlott le terepen. Az alkalmazott módszerek között helyi 

interjúk, terepbejárás, statisztikai adatelemzés és NATéR bázison megvalósuló térképezés merült fel. Ezzel 

https://nater.mbfsz.gov.hu/hu
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kifejezett cél volt a hazai gyakorlatból vett példák segítségével előmozdítani a klímaváltozási hatásokra adható 

válaszok lehetőségeinek megismerését a helyi szereplők számára. 

Részletesebben is kifejtve a kutatás e részének társadalomtudományi és módszertani hátterét, mivel a „NATéR 

továbbfejlesztése” projekt C3 munkacsomag keretében vizsgált magyarországi turisztikai éghajlati sérülékenység 

értékelése során 3 fő turisztikai termékcsoport került lehatárolásra (vízparti fürdő-; kulturális örökség-; és 

természetközeli aktív turizmus csoportok), ezekhez egy-egy jellegadó hazai desztinációt jelöltünk ki részletesebb 

vizsgálatra (rendre: a Nyugat-Balaton régió; Pécs és térsége; Mátra–Bükk). Fontos leszögezni, hogy e 

desztinációk nem kizárólagosan az adott, elemzett turizmustermék-csoport kínálatára szorítkoznak, az csupán 

domináns a kínálati spektrumukon belül.179 A desztinációk esetében mindhárom pilotvizsgálatnál térségben 

gondolkodott a kutatás, praktikus elemzési és adatelérhetőségi okokból pedig lehetőleg létező statisztikai, 

adminisztratív egységekkel lefedhető területi elemekben. A vizsgálat alapvetően kétféle megközelítést 

alkalmazott. Egyaránt részét képezte a kutatásnak a létező adatbázisok, adatkészletek szekunder vizsgálata; 

csakúgy, mint az elsődleges információk beszerzését célzó terepi munka. 

A jórészt szekunder információkra építkező statisztikai adatelemzés és dokumentumelemzés során KSH és TeIR 

adatok vizsgálatával elemeztük a sérülékenységvizsgálat során a járáson belüli térségi különbségeket a turisztikai 

szempontú kitettség, érzékenység és alkalmazkodóképesség terén. Az alkalmazott regionális elemzési módszerek; 

statisztikai adatok alapján tehát mutatók, indexek előállítása, majd elemzése történt meg ebben a fázisban (fajlagos 

és komplex mutatók előállítása, speciális indexek kialakítása, a sérülékenységvizsgálat során standardizálást, 

normalizálást is alkalmazva). A vizsgálatok záró fázisában adatértékek térbeli allokációjára, azaz tematikus térképek 

előállítására is sor került. Az esettanulmány-jelentések bevezető fejezetei ezen felül társadalmi és gazdasági 

jellemzők elemzésével egészítették ki a konkrét sérülékenységvizsgálati értékeléseket. A vizsgálatok részletesebb 

módszertani leírása és a főbb eredmények a Kutatási Jelentésben kerülnek bemutatásra. 

A fenti elemzések során kapott átfogó területi helyzetképet árnyalta a terepi munkák sora. Ez utóbbi csoport 

részét képezték a desztinációkban lefolytatott interjúk és beszélgetések; a látottak fényképes dokumentálása; 

valamint a vizsgált és meglátogatott objektumokról (attrakciók, szálláshely- és vendéglátó egységek, települések, 

stb.) készített terepi leírás is. Ezen vizsgálatok eredményeit az esettanulmányokban a tapasztalatokat 

objektumonként összegző táblázatok rögzítik. E vizsgálattípusok elvitathatatlan előnye a primer információk 

beszerzésének lehetősége a kutatási helyszínen, amely alkalmat ad a jelenségcsoport teljes körű feltérképezésére; 

szúrópróbaszerű, egyedi vizsgálatokra, vagy akár kiegészítő, orientáló vizsgálatokra is. Egyértelmű hátrány a 

nagy élőmunka-igény és a szubjektivitás, ugyanakkor esztétikai értékelést, pontszerű információk, területi 

(térhasználat, térszerkezet, területtípusok) jelenségek beazonosítását teszi lehetővé, megalapozva ezzel a 

társadalmi/gazdasági fókuszú stratégiai tervezést és a környezeti hatások beazonosítását. 

A nyert kvalitatív adatok fő forrásai a turisztikai szereplőkkel folytatott interjúk voltak. A beszélgetések átmenetet 

képeztek a kérdőívezés és az egyéni, félig strukturált szakmai interjúk között; néhány zárt mellett főként nyílt 

kérdéseket alkalmazva. A beszélgetések során számos máshol, mások által korábban nem gyűjtött adat, egzakt 

módon, statisztikai adatokkal nem nyomon követhető „szoft” információ megismerésére nyílt lehetőség, melyek 

ellensúlyozták a módszer hátrányait (nagy élőmunka-igény, magas költségszint; a kérdező hatására fellépő 

szubjektivitás; a válaszok esetleges nem őszintesége vagy relevanciája – utóbbi esetekben kiegészítő módszerek, 

pl. adatelemzés, távérzékelés, terepbejárás segíthet). Szintén negatívum lehet a rossz kitöltés, bizonytalan 

visszaküldés a nem személyes megkérdezés esetén. Esetünkben e problémákat a személyes beszélgetés 

kiküszöbölte. Az interjúra megnyerhetőség nehézségét (főképp a szálláshelyek, vendéglátóegységek esetében) 

magunk is tapasztaltuk, meglepő bizalmatlanság érződött a felkért interjúalanyok egy részénél (a fele az említett 

célcsoportbeli megkeresetteknek nem is vállalta a beszélgetést). A lezajlott interjúk azonban lehetőséget 

biztosítottak több, a szektort érintő helyi konfliktus feltárására, a kvantitatív elemzések kiegészítésére, lakossági 

és településvezetési attitűdök azonosítására a turizmus és a klímaváltozás kapcsán; valamint települési, 

turizmusfejlesztési jövőképek, fejlesztési szándékok megismerésére. 

A Pécsi Járásban 17 interjúalany – 3 önkormányzat, 6 szálláshely/vendéglátóhely, 4 attrakció, 3 TDM; a Mátra–

Bükk térségben 42 interjúalany – 8 önkormányzat, 17 szálláshely/vendéglátóhely, 12 attrakció, 5 TDM; a 

Nyugat-Balaton régióban 42 interjúalany – 9 önkormányzat, 17 szálláshely-vendéglátóhely, 9 attrakció, 7 TDM; 

válaszai kerültek rögzítésre, ezek eredményeit az esettanulmány-jelentések, az összegző kutatási jelentés, és a 

következőkben röviden leírtak összegzik. 

Általánosságban elmondható, hogy a térségi esettanulmányok tapasztalata szerint alapvető kihívás hazánkban, 

kiemelten a turizmus szektorban a klímaváltozás hatásaival szembeni reagálóképesség megteremtése és 

megerősítése. A klímaváltozásról mint problémakörről az interjúkon megkérdezettek többsége hallott, és 

tisztában van a fogalom mibenlétével, ugyanakkor a kiváltó okok kapcsán kevésbé nyilvánultak meg. A 

megkérdezettek túlnyomó többsége a mindennapi életben komoly kihívásnak tartja a klímaváltozást, azonban 

 
179 Pl.: Pécs és térsége a kulturális örökségturizmust leképező desztinációként került kiválasztásra, a hazai városnéző turisztikai kínálat egyik 
jellemző elemeként, hangsúlyozva, hogy a térségben a természetközeli aktív turisztikai vonzerők (barlangászat, természetjárás, kerékpározás, 

vadászat, horgászat, nem motorikus vízi sportok, stb.) kapcsán is számos lehetőség kínálkozik. 
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ambivalens hozzáállás nyilvánul meg azon a téren, hogy a kérdezettek sokszor nem kapcsolják össze a 

klímaváltozás fogalmát az extrém időjárási jelenségek okozta konkrét helyi történésekkel, káreseményekkel. 

Még kevésbé kapcsolják a kihíváscsokrot a turizmus szektorhoz. 

A konkrét hatások, időjárási elemváltozások közül a megkérdezettek szinte mindegyike említette az év(tized)ek 

óta megfigyelhető nyári hőmérséklet-növekményt, a felmelegedés trendjét, a száraz időszakok elhúzódását. 

Konkrétan a turizmus szektort érő hatások közül a felmelegedés miatt tavasszal és ősszel kitolódó, hosszabbodó 

szezon, a melegedő, enyhülő telek is pozitívumként kerültek elő (leszámítva az Orfűi tó kapcsán említett 

csökkenő korcsolyázási lehetőségeket), viszont negatívumnak értékelik a forgalom generálása szempontjából a 

szélsőséges időjárási események (pl. szélsőséges hőhullámok, szélviharok, felhőszakadások) gyakoribbá és 

pusztítóbbá válását. A forgalom szegmensenkénti, motivációbeli, származási ország/ régió szerinti összetételében 

sehol sem tapasztaltak egyelőre lényegi változást. A minimális mértékű ingadozás indokai egyelőre nagyrészt a 

klímaváltozástól függetlenek. Konkrét válaszlépések tekintetében a turizmus szempontjából számtalan megoldás 

ismeretes, ezeket az esettanulmányi tapasztalatok alapján az alábbi főbb csoportokba sorolhatjuk. 

A klímaváltozási hatásokra adott válaszok a hazai gyakorlatban is sokfélék. Jellemző, hogy ugyan számos attrakció, 

szállás- és vendéglátóhely végez ide sorolható tevékenységeket (pl. energia- és víztakarékosság, szelektív 

hulladékgyűjtés, szigetelés), mégsem tudatosul bennük, hogy ez klímavédelem (is). A gyakorlati beavatkozások 

között a két leggyakoribb az energia- és az anyagtakarékossági megoldások voltak. A végrehajtott beavatkozásokon 

túl számos további, jövőbeni fejlesztés is tervben van. Ezek közül a legtöbb válaszadónál a napkollektor 

alkalmazásán túl napelem-rendszerek kiépítésének tervével találkozhattunk, a vízfogyasztás további mérséklésének 

szándéka mellett. Ahol tudatosan választják e megoldásokat, arra a nagyobb, tőkeerősebb szereplők a példák. A 

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház például fotovoltaikus rendszer kialakítására pályázott sikerrel. Az 

intézményben a villamosenergia-költségek csökkentése céljából egy 230 kW-os napelem-rendszer került 

telepítésre, melynek várható éves termelése ideális esetben 262.000 kWh. A napelem-panelek az egykori kazánház 

épületének tetején nyertek elhelyezést, illetve – mivel a kórház- és gyógyfürdőkomplexum Terápia Centrumának 

tetőszerkezete jelenleg alkalmatlan erre – az egykori kertészet területén kerültek telepítésre. A fentieken túl a 

gyógyfürdő és a kórház egyes épületrészeinek energiaigényét 3 db, összesen közel 2 MW-os fűtésre-hűtésre és 

használati meleg víz előállítására alkalmas hőszivattyús rendszer biztosítja. (NÉMETH K., 2019).  

10. ábra: Napelem park az egyik tetőszakaszon.  

 

Forrás: www.spaheviz.hu 

Külön kérdés foglalkozott az interjúk keretében azzal, hogy a klímaváltozás hatásaira reagáló, célcsoport-

orientált termékfejlesztés vagy marketingtevékenység folyik-e a megkérdezetteknél. Itt szinte mindenhol 

egységes „nem” volt a válasz (a legtöbb válaszadó szerint a klímaváltozás trendje még nem akkora mértékű, hogy 

kínálati elemváltoztatást generáló forgalom-összetételi vagy szezonális változást okozna) ugyanakkor egyes 

válaszadók nem is voltak tisztában azzal, hogy egy-egy megoldásuk tulajdonképpen termékfejlesztési válasz (pl. 

nyitvatartási idő változtatása, termékdiverzifikáció, indoor fejlesztések, árnyékolási megoldások, 

energiatakarékosság). Erre a megközelítésre példa a Pécsi Székesegyház, amely új nyitva tartási idővel próbált 

reagálni az időben eltolódó érdeklődésre. A Székesegyház és a kávézóként és információs pontként üzemelő 

Magtár megújítása 2014–16 során történt meg, és a leginnovatívabb, anyagilag azonban semmibe nem kerülő 

kezdeményezés igazi alkalmazkodási megoldást jelentett az új viszonyokhoz. A Bazilika nyitva tartása általában 

17 órakor zárult korábban minden nap, viszont az utóbbi években nyaranta az érkező turisták 14.00 és 17.00 közt 

kánikulanapokon inkább a vendéglátóegységekben pihentek, s mire a Székesegyházhoz értek, már zárt kapuk 

mögött folytak a misék. Újítás, hogy 2018 nyarától pénteken és szombaton esténként 19.00 és 22.00 között 

újranyitották a templomot (és a Magtár Látogatóközpontot is), lehetővé téve az e két napon érkezőknek a túlórai 

vizitálást. A gyakorlat nyaranként újraindul. 

http://www.spaheviz.hu/
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11. ábra: A vizsgálat idején épp rendezés alatt állt a Székesegyház környezete, az utóbbi években megnövekedett 

gyakoriságú csapadékelöntések miatt beázott Ókeresztény sírkamrákat kijavítandó.  

 

Forrás: saját felvétel. 

 

Sajátos csoportot jelent az építészeti, településkép-alakítási, tájépítészeti megoldások köre. Az épületek tájolása, 

attrakciók árnyékolása, települések zöldítése mind-mind ide sorolható eszközök; az egyik legmarkánsabb 

jógyakorlat pedig egy mátrai kalandparkban jelentkezett, ahol új termékelemekkel és tájrendezéssel léptek fel a 

klímaváltozás hatásainak mérsékléséért. Az Oxygen Adrenalin Park 2006 októberében nyitotta meg kapuit az 

egykori sástói andezit bánya területén, Mátrafüred és Mátraháza között, 16 hektárnyi területen. A termékelemek 

egy része tudatosan az erdőbe épült (pl. bob pálya, erdei tornapálya, erdei kalandpark, erdei labirintus), ahol a 

természetes árnyékolás biztosított volt. Egy másik részük viszont jellegénél fogva nehezen árnyékolható (pl. 

ugráló vár, függőhíd, óriás hinta, trambulin, óriás sakktábla) vagy működésük burkolt felületet vesz igénybe 

(kerékpárok, quad, stb.). Ezért az itt szórakozók számára párakaput állítottak be, illetve folyamatos fásítással 

igyekeznek a játékok közötti terek mikroklímáját javítani. 

12. ábra: A bányaudvar és a tó, valamint a vízi akadálypálya.  

   
Forrás: Magyarországi esettanulmány: A Mátra – Bükk desztináció turizmus szektorának alkalmazkodási kérdései. NATéR, 2018. 
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A leginnovatívabb megoldás itt a kedvezőtlen mikroklimatikus viszonyok mérséklése volt. A mikroklimatikus 

adottságok szempontjából a legproblémásabb helyszín a nagyfelületű nyerskőzetet magába foglaló bányaudvar 

volt, ami nyáron átmelegedve ontotta magából a forróságot. Ennek mérséklésére közvetlenül a bányafal előtt 

tavat létesítettek, amely jelentősen javította a terület mikroklímáját, és egyéb (vizes) attrakcióelemek létesítését 

is lehetővé tette (pl. kalózvár, tutaj, vízi akadálypálya, stb.). A tó mellett fokozott fatelepítésekkel is elősegítik a 

kedvezőbb hőmérsékleti viszonyok kialakulását. 

A szemléletformálási aktivitás terén két csoportot különíthetünk el a válaszadók között. Az egyik kisebb részben 

saját, nagyobb részben mások által szervezett programok, kampányok részeként, azokba becsatlakozva hajt végre 

aktív tudatformálást, vagy közreműködik szemléletformálásban. A másik csoport viszont legfeljebb 

említésszinten hoz fel más programokat, de saját maga nem szervez és nem is vesz részt ilyenben. 

Stratégiai tervezés igazán az önkormányzatoknál és a TDM-eknél releváns kérdés; a kisebb önkormányzatoknál 

humánerőforrás- vagy anyagi erőforrás-hiány indokkal, ilyen anyagokkal jellemzően nem találkoztunk, 

klímastratégiai vagy turisztikai tervdokumentum nem gyakori. Ahol azonban léteznek is a fent jelzett stratégiák, 

ott is teljesen hiányoznak a kifejezetten klíma-specifikus helyzetelemzési fejezetek, jövőképrészek, célrendszeri 

elemek, beavatkozások, esetleg csupán a környezeti témakörön belül kerülnek ezek marginálisan említésre. 

Turisztikai részleg, vagy ilyen témakörrel foglalkozó önálló munkatárs – ritka kivételektől eltekintve – még a 

turisztikailag frekventált centrumoknál sem mindig jellemző.  

Klíma- vagy egyéb környezettudatossági, fenntarthatósági tematikában való együttes fellépés, együttműködés, 

közös projektek, programok generálása szintén kevésbé jellemző. Egyedül a Nyugat-Balaton régióban 

találkoztunk környezeti (belterületi vízrendezési) célú településközi projektalapú együttműködéssel. A TDM-ek 

működésében kifejezett klímatematika eddig nem jelentkezett.  

Az interjúk során azonban az is kiderült: szembesülve a létező kihívások klímaváltozási vonatkozásaival, az 

interjúalanyoknál szinte kivétel nélkül felmerült a problémakörről nyerhető információk iránti jelentős igény. 

Látva a szektort érő már létező és potenciális hatásokat, és ezzel szemben a lehetséges felkészülési, 

alkalmazkodási vagy megelőzési válaszok hiányát, kialakulatlanságát, vagy nem tudatos voltát, egyértelműen 

jelentkezik a szükséglet a jövőben az ilyen irányú tudáskészletek elmélyítésére és terjesztésére hazánkban. Ehhez 

első jelentős lépésként a jelenlegi kutatás eredményei szolgálhatnak. 

4. A továbblépés lehetőségei: kiterjesztett vizsgálatok, Kárpát-medencei léptékre váltás 

Hazánkban a NATéR továbbfejlesztése projektet megelőzően még nem terjedtek el az egyes desztinációkat érintő 

kockázatokat feltáró, kitettségi, érzékenységi, alkalmazkodóképességi, és sérülékenységi mutatókat komplexen 

kezelő, a térségeket egzakt mutatókon keresztül összehasonlító vizsgálatok. E téren, bár a jelen projekt biztosítja 

az előrelépést, részletes terepi elemzéseket csupán 3 esettanulmány területen végzett, országos szinten pedig 

járási felbontásban dolgozott ki vizsgálati módszertant. A jelen vizsgálat tehát csak a kezdet, jövőbeli 

kiterjesztésével ugyanakkor várhatóan tovább mélyíthető a vizsgálat magyarázóereje és növelhető a 

hasznosíthatósága. 

A kutatás mindkét fő pillére hasznos eredményeket hozott – hasznos, ám kezdeti eredményeket. Épp ezért a 

jövőre nézve javasolható az ország kiemelt desztinációinak egész sorára kiterjeszteni a terepi munkát; kiemelt 

tematikák mentén összehasonlító vizsgálatok lefolytatásával; részletesebb turizmustipizáláson alapuló térképi 

vizualizáció kidolgozásával és megvalósításával; a jelenleg járási szinten készülő sérülékenységi térkép 

települési szintre történő kidolgozásával. Segítheti az eredmények további elmélyítését és terjesztését a 

desztinációs szintű klímakockázati érékelést és turizmus szakterületi stratégiai tervezését támogató részletes és 

gyakorlatorientált kézikönyvek kidolgozása, az eredmények rendezvényeken keresztüli disszeminációja. 

Jelen tanulmány célja konferenciakötetbeli cikként, még egyszer hangsúlyozzuk, egyfajta ízelítőt adni a komplex 

projekt eredményeiből, ezért a sérülékenységvizsgálati módszertan rövid ismertetésén túl inkább a gyakorlati 

példák, azok közül is az érdekesebbek bemutatása adja az írás gerincét. A módszertani részletek elmélyültebb 

kifejtése, a társadalomtudományi háttér részletes indoklása és a terepi vizsgálatok, interjúk egyenkénti 

kiértékelése és az összegzett konzekvencia-levonás nem feladata, erre a kutatás hivatalos weboldalán nyilvánossá 

tett esettanulmány-jelentések és az összegző Kutatási Jelentés hivatott. 

A klímaváltozás, az időjárási jelenségek változása nem áll meg a politikai országhatároknál. A 2016 óta működő, 

magyarországi fókuszú alkalmazkodási térinformatikai rendszer országosról nemzeti és makroregionális 

léptékűvé kiterjesztése pontosan e nagyrégiós változási folyamatok megértését, a külhoni magyarlakta régiók 

felkészítését segítené az éghajlati alkalmazkodási tevékenységek terén. A kérdés relevanciája kiemelten merül 

fel olyan természetes makrorégiók esetében, mint a természetföldrajzi tér mivolta mellett évszázadok óta szerves 

gazdasági egységként is működő Kárpát-medence. A klímaváltozás okozta hatások és ezek társadalmi-gazdasági 

következményei az egész medencetérséget érintik, ám résztérségenként, tértípusonként (síkságok, hegyvidékek, 

dombságok, turisztikai körzetek, nagyvárosok, nagy folyóvölgyek, hegylábi térségek, stb.) eltérő módon, 

egyúttal eltérő válaszlépéseket követelve meg e területek lakosságától és gazdaságától. A megfelelő válaszok 
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azonban megfelelő információk, tudás meglétét feltételezik a döntéshozóknál az egyes országokban, térségekben. 

Optimális esetben pedig ezek a tudáskészletek össze is kapcsolódnak egymással. Erre az igényre válaszul 

születhet meg a Kárpát-medencei Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer. 

A kutatás kiemelten szolgálhatná a fentiek alapján a nemzetközi (esetünkben a Kárpát-medencei országok 

közötti) makrotérségi, intézményi adatintegrációt, egyúttal az EU felől elvárásként jelentkező Nemzeti 

Alkalmazkodási Stratégiák kidolgozásához és végrehajtásához is hatékony eszközt biztosítva. A továbbfejlesztett 

rendszer a Kárpát-medencei országok nemzeti klímapolitikai és ágazati tervezése, szakpolitikai döntéshozása 

számára szolgálhatna döntéstámogató információs bázisként, általában is hozzájárulva a tudományos kutatások 

támogatásához, információterjesztéshez és szemléletformáláshoz a társadalom minden szintjén. A Kormányzat 

által 2020. január elején bejelentett, 5 dokumentumból álló klímapolitikai csomag csak még jobban aláhúzza a 

kihívás fontosságát, és jelzi: a NATéR által elkezdett kutatási irányok folytatása, kiterjesztése mind 

tematikákban, mind földrajzi értelemben, pl. Kárpát-medencei dimenziókban a közeljövő fontos feladata lesz.  
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VÁNYOLOS ENDRE 

AZ (TÖRTÉNELMI) ERDÉLYI TÁJ NAPJAINK SZABADTÉRTERVEZÉSI, 

ILLETVE TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETRENDEZÉSI GYAKORLATÁBAN. 

EGY TÖRTÉNELMI TÁJ VÉDELMÉBEN 

„ […] Alkonyatkor kitisztul az idő. A dombok között a közeli falu fehér templomtornyára látni […] ”180   

1. Bevezető 

A történelmi erdélyi táj több mint egy komplex kulturális táj,181 amely védelmet igényel, bizonyos elemeiben 

potenciális kulturális, tervezési erőforrás. Irányt adó lehet, bár néha már csak idilli emlékképekben él tovább, 

vagy csak helyenként, nyomokban lelhető fel a táj: a fehér templom tornya elvész a magasba szökellő lakótelepi 

toronyblokkok, az új, de ormótlan házak között, a lerobbant ipari telep árnyékában, vagy eltakarja a sebtében 

felhúzott túlméretezett bádogdoboz. Az elénk táruló táj híven tükrözi a világba szétszóródott és emiatt is 

zsugorodó helyi közösség irányvesztését. Az időben finoman rétegződött területi/települési szövet sérült, az 

épített és természeti táj szerves egységét a helyidegen minták, a léptéknélküli elemek, a korábban jellemző 

mértékletesség-józanság teljes hiánya, a dölyfös magabiztosság vagy a letaglózó önbizalomhiány bomlasztják. 

A szabadtértervezés, illetve település- és területrendezés nem csak műszaki-esztétikai, hanem etikai jellegű 

tevékenység is. Napjainkban a tájjal rosszul vagy egyáltalán nem gazdálkodunk – gazdátlanul pedig darabjaira 

hullik. Nem gazdálkodunk (jól) a tájjal, inkább csak használjuk, leéljük, valódi településtervezésről, 

területrendezésről, a (történelmi) táj védelemről pedig nehezen beszélhetünk. Azonban, még ha csírájában is, de 

ilyen irányú szándékok, igények mégiscsak megfogalmazódtak az elmúlt két évtized terület és 

településrendezési, illetve épített örökségvédelmi gyakorlatában. Jelen kutatás ezeket veszi számba és vizsgálja 

történelmi kontextusba helyezve. 

2. Előzmények, kontextus 

A második világháborút követő évtizedek, illetve a közelmúlt urbanisztikai folyamatai jelentős mértékben 

(át)alakították a történelmi erdélyi tájat is. Megtalálni köztük az urbanizáció számos megjelenési formáját, a kon- 

és szuburbanizációt, az agglomerálódást stb.  

Talán az 1970–80-as évek erőszakos urbanizációja, illetve az utóbbi három évtized szuburbanizációs-szétterülési 

jelensége külön is kiemelendő, ugyanis talán ezek okozták a legjelentősebb a tájsebeket, sérüléseket és 

elváltozásokat a hagyományos területi térszerkezetben. Az előbbi a nagyfokú, mesterségesen létrehozott és 

működtetett, a politikai rendszer céljainak alárendelt átgondolatlan iparosítással van szoros összefüggésben. 

Ehhez köthető a szisztematizálás jelensége182 is, amely a kisebb települések megszüntetését, az un. 

„falurombolási” programot183 is magában foglalta. Ez utóbbinak fontos dátuma az 1988. április 29-e, amikor a 

politikai vezetés, a Román Kommunista Párt (RKP) főtitkára bejelentette, hogy az országban, ezen belül 

Erdélyben, az ezredfordulóig végrehajtják az ún. településszisztematizálási tervet, melynek során "agráripari 

centrumokat" hoznak létre. A romániai szisztematizálás kezdetei 1967 októberéig nyúlnak vissza, amikor a 

Román Kommunista Párt Központi Bizottsága elfogadta a Románia területi-közigazgatási rendszerének-

szerkezetének optimalizálására, hatékonyabbá tételére vonatkozó alapelveket. A Központi Bizottság javaslatára 

foglalták törvénybe az új területi közigazgatási beosztást, amely az 1950-ben szovjet mintára létrehozott 

tartományok helyett megyerendszert vezetett be. A megyerendszer kialakításának fontos célkitűzése volt a 

termelőerők egyenletes területi elosztása, valamennyi vidék és megye fejlesztése, a város és a falu, a fizikai és a 

szellemi munka közötti lényeges különbségek fokozatos eltörlése, és ezek alapján az ország minden állampolgára 

számára egyenlő életfeltételek megteremtése. 

 
180 A "kultúrtáj", a kulturális táj fogalma a Világörökség Bizottság (UNESCO) meghatározása alapján (Santa Fé, 1992) több mint a klasszikus 

értelemben vett "műemlék" vagy "történelmi hely"; az ember és természet közös alkotása. A kultúrtáj az emberi társadalom és település 

fejlődéséről tanúskodik a természeti környezet nyújtotta fizikai adottságok, lehetőségek közepette és az egymást követő külső és belső 

társadalmi, gazdasági és kulturális tényezők hatására.  
181 Részlet Szakács István Péter Erdélyi tél című írásából, 54. o. In Francia tavasz. Budapest: Mentor Kiadó. (1996) 
182 Terület- és településrendezési program.  
183 A köznyelvben falurombolásként elhíresült program szisztematizálási terve a tizenháromezer romániai falu mintegy felének a 

felszámolását irányozta elő.  
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A területi-közigazgatási átszervezésről rendelkező törvény, amelyet csak több mint három évtizeddel később, 

1989 áprilisában helyeztek hatályon kívül, már meghirdette a kisebb települések felszámolásának, illetve 

összevonásának a programját. Az akkori (1967) statisztikai adatok alapján Romániában a falusi lakosság az 

összlakosság több mint 60%-át tette ki, több mint 14.2 ezer településen élt, amelyek közül mintegy tízezer 

településen a lakosság száma nem érte el az ezer főt, és ezen belül is hétezer olyan települést tartottak nyilván, 

amelynek a lakossága ötszáz főnél kevesebb volt. Ezen a területszerkezeten, települési hálózaton szándékozott 

változtatni a területi „optimalizálás” jegyében a politikai vezetés, így az 1972 közepén előterjesztett 

területrendezési irányelvek tervezetét, (amely az infrastrukturális költségek csökkentése érdekében a települések 

koncentrálását és beépítettségének növelését írta elő) ugyanabban az esztendőben, 1972-ben elfogadott Országos 

Területrendezési Terv184 szentesítette. 

A falu sorvadása, a vidék „kiürülése”, a hagyományos településhálózati szerkezet átalakulása ezen politikai- 

közigazgatási törvényi, rendezési eszközöknek köszönhetően gyorsult fel, az 1986 folyamán az RKP Központi 

Bizottsága által kidolgozott, „az új településrendszer kialakításáról” intézkedő programrészletek pedig a 

beépíthető körzetek csökkentéséről határoztak, mintegy jelezve a következő esztendő falurombolási tervét. 

Bár az erdélyi ill. romániai településeknél az agglomerációs jelenségnek történelmi gyökerei vannak, az elmúlt 

három évtized gazdasági-társadalmi folyamatai jelentősen felgyorsították azt és alakították ki a ma is létező 

agglomerációs településhálózati struktúrákat.  

Talán három szakasz figyelhető meg az agglomerációs városi térségek fejlődésében a rendszerváltozás utáni 

időszakban: (I) az átmeneti, a korábbi, az erőszakos iparosítás és urbanizáció nyomán kialakult településhálózati 

szerkezetet csak kis mértékben befolyásoló rövid, de már szuburbanizációs és részben reruralizációs szakasz. (II) 

A jelentős, de kezdetleges, extenzív szuburbanizációt eredményező szakasz az 1990-es évek közepétől, amikor 

a városok kényszerű gazdasági szerkezetváltása a közvetlen területi környezet térszerkezetére gyakorolt 

centripetális, „erjesztő” hatást, és idézte elő népsűrűség csökkenését. Illetve a (III) a szuburbanizáció konszolidált 

intenzív formája a 2000-es évek végétől, amely adott agglomeráció településeinek tényleges funkcionális-

intézményi együttműködését-integrációját, így adott városi térség urbanizációját jelentette, és amellyel 

egyidejűleg a regionális és területi térszerkezetben is jelentős változások jelentek meg. A területi polarizáció a 

második és harmadik szakaszban fokozódik, anélkül, hogy a közigazgatási berendezkedés, a területszerkezet, az 

azt kiszolgáló intézményi infrastruktúra rendszere érdemben változna. A mobilitás általános növekedésével 

illetve az EU-s csatlakozás következtében jelentősen erősödik a migrációs jelenség: először a külső migráció, 

azaz az EU fejlettebb országaiba való elvándorlás, az elmúlt öt-tíz évben, a gazdasági és pénzügyi válságot 

követően pedig a belső migráció is. Ez utóbbi, a már korábban elkezdődött területi térszerkezeti változásokat, 

annak polarizációját erősíti főleg az európai közlekedési folyósok mentén, folyamat, amely adott városi 

települések, regionális központok vonzáskörzetének változását, a történelmi területi és települési táj 

metamorfózisát (átalakulását, sérülését, eltűnését stb.) is jelenti.  

3. A történelmi erdélyi táj védelme és rehabilitációs lehetőségei 

Bár a tájrehabilitáció alapvetően konzervációökológiai alapfogalom, amely a részlegesen sérült, de az eredeti táj 

szerkezetét, annak meghatározó összetevőit őrző élőhelyek helyreállítására vonatkozik,185 jelen esetben egy, a 

terület- és településrendezésen belül is értendő, annak egy sajátos jelenségét-folyamatát jelenti. Ez a 

terminológiai kiterjesztés annál is inkább indokolt, mert a történelmi erdélyi történeti táj egy komplex kulturális 

táj, amely egyaránt tartalmaz jellegzetes mesterséges, átmeneti és természeti tájalkotó elemeket, jelent 

egyidejűleg települési és területi tájat. Adott urbanisztikai folyamatok – erőszakos urbanizáció és szélsőséges 

területi polarizáció, a települési szétterjedés és atomizáció, a vidéki kistelepülések elnéptelenedése – által okozott 

tájsebek mind az épített, mind pedig a természeti-környezeti, hagyományos, történeti időben kialakult, finoman 

rétegződött táj(kép)i adottságok jelentős módosulását, maradandó elváltozását, azok nyomát jelentik. Jelen 

kutatás elsősorban az erdélyi történeti települési tájra, annak a torzulására fókuszál, úgy, hogy természetesen 

figyelembe veszi a területi táj természeti és átmeneti tájalkotó elemeinek fontosságát, a tágabban tekintett 

környezeti, gazdasági, társadalmi folyamatok stb. összefüggésrendszerében.  

Eredeti, konzervációökológiai értelemben, a tájrehabilitáció alapelve – hogy csak azokat a tényezőket és 

folyamatokat kell befolyásolni, amelyek a táj(kép)i rendszer sérülését, működési rendellenességeit okozták, 

mintegy hagyva az öngyógyító-regenerációs képességek aktiválását – a településrendezésben korlátozott 

mértékben érvényesülhet, ugyanis a hagyományos emberi tevékenységek eltűntek és megjelentek újak. Ez 

 
184 Az 1972-es pártkonferencián lefektetett irányelvek szellemében adták ki az 58/1974. sz. törvényt a területrendezésről, valamint a városi 

és falusi helységek rendezéséről. A területrendezési program megvalósítása érdekében 300–350 új várost szándékoztak létrehozni, és a 

városok köré 3-4 községet csoportosítani. A fejlesztéshez hozzá is kezdtek, az elmaradottabb megyékben 40 települést várossá nyilvánítottak, 
de az akció a következő években elakadt, a várossá alakítás helyett inkább a meglevő megyeszékhelyeket fejlesztették. 
185 Lásd Láng István 2002. Környezet és természetvédelmi lexikon II. Budapest: Akadémiai Kiadó, 365. o.  
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utóbbiak sajátos, sokszor helyidegen fizikai környezeti igényekkel, terület- és tájhasználattal, idegen térbeli 

mintákkal bírnak.  

A terület- és településrendezésben a rehabilitáció a történeti fizikai környezet helyreállítására szorítkozik, az 

értékes településarculati elemek védelmére. A lehetséges eszközei, a helyi szabályozás megszokott vagy újszerű 

elemei, a rendezési tervekben, stratégiai tanulmányokban vagy éppen építési kézikönyvekben kapnak helyet.  

3.1 Terület- és településrendezés a szuburbanizáció és területi polarizáció kényszerében 

Két különböző, részben ellentétes, de mindenképpen összefüggő jelenség határozza meg a területi és települési 

táj(kép) jelenlegi állapotát és közeljövőbeli alakulását: az (el)fogyó falu és a szétterjedő város jelensége.  

A hagyományos erdélyi falu, a vidék világának „fogyása” (sérülése, leépülése, torzulása stb.) egy hosszabb 

folyamat része. A 19. század végén a széleken, a végeken is, bár késve, de mégiscsak megjelenő urbanizáció 

bizonyos mértékben még szervesen alakítja a vidéki tájat, hasonlóan a két világháború közötti időszakhoz, amikor 

a városiasodás még fokozatosan, történelmi léptékben hosszabb idő alatt következett be. A szocialista rendszer 

iparosítása, az erőszakos urbanizáció azonban a területi térszerkezet, a települési hálózat radikális átalakítását 

tűzi ki célul a kis települések beolvasztásával, vagy felszámolásával. A rövid, az urbanizáció lassulásával, sőt 

bizonyos szempontból reruralizáció jellemezte időszaktól eltekintve, az előbbi, a történelmi erdélyi tájra negatív 

hatású folyamatokra rátevődik a jelenlegi szuburbanizáció és szélsőséges területi polarizáció, illetve a globális 

gazdasági-társadalmi átalakulás jelenségei (mint pl. adott hagyományos gazdasági ágazatok válsága, a 

megnövekedett társadalmi mobilitás stb.), amelyek együttesen a vidék elnéptelenedésével-kiürülésével, a vidéki 

életforma pusztulásával fenyegetnek. Természetesen a nagyobb városok szomszédságában lévő vidéki 

települések, falvak és községek vagy kisvárosok általában kivételt képeznek, ugyanis a szuburbanizáció okozta 

szétterjedés jelenti esetükben talán a legfontosabb kihívást, akárcsak az erdélyi történeti városok, a hagyományos 

városkép alakulásában, alakításában. 

Jelenleg a harmadgenerációs településrendezési tervek186 adják a települések szabályozási keretét, a sorban az 

első olyan dokumentációk, amelyek túllépnek az Országos Urbanisztikai Szabályozás187 általános előírásain, 

azaz elégségesen és a helyi körülményekhez alakítva részletezik, egészítik ki azokat. A falvak, községek ilyen 

jellegű helyi szabályozásaira a helyi önkormányzatok sajnos, mint adminisztratív szempontból szükséges, de 

szakmai szempontból szinte használhatatlan, fölösleges dokumentumokra tekintettek, amelyek az amúgy is 

visszafogott helyi építési szándékot nehezítették. A hagyományos településkép védelme, annak az elve nem 

köszönt vissza az előírt építési, tájhasználati szabályokban. Ennek eredményeképpen jelentek meg a „határban” 

vagy a település történeti magjában a tájidegen beépítési, illetve területhasználati minták, sérültek a rendezett, az 

időben kialakult, letisztult történelmi településközpontok, a meghatározó látványkapcsolatok, sziluettek stb. A 

falvak, a községek településrendezési terveinél hatékonyabb szakmai eszközöknek bizonyultak az un. 

településarculati (építési) kézikönyvek. Ezek jelentős része, adott néprajzi-kulturális tájegységként, a helyi 

közösségek, önkormányzatok vagy civil szervezetek kezdeményezésére készült (Fehér vagy Beszterce-Naszód 

megyében).188 Megemlítendő, dicséretes a Román Építészkamara szakmai és pénzügyi támogatása a 

kézikönyvek elkészítésében, amelyek közül kiemelkednek a mócvidéki és székelyföldi ilyen jellegű 

dokumentációk189, modellértékűek, hiszen nemcsak magas szakmai színvonal, hanem a felhasználóbarát jelleg 

is jellemzi azokat. Külön kiemelendő e kettő esetében az átfogó szemlélet, amely nem csak beazonosítja a 

tájértékeket, megnevezi a tájkaraktert, hanem azokat a szabályozási jellegű előírásokat, tájhasználati és védelmi 

javaslatokat is tartalmazza, amelyek nélkül egy ilyen településarculati kézikönyv (táj)építészeti felmérés, néprajzi 

tanulmány marad (az első ilyen kézikönyvek jelentős részéhez hasonlóan).  

Az erdélyi történeti városok esetében is készültek ilyen településképi dokumentációk, bár az alapvetően 

informális jelleg miatt kevésbé bizonyultak alkalmasnak, használhatónak a történelmi városkép védelmére az 

összetettebb és ellentmondásosabb, több személyes és csoportos érdek és szempont egyeztetését igénylő 

városrendezési folyamatban. A városok általános településrendezési tervei esetenként tartalmaznak településkép-

védelmi részelemeket (pl. látványtengelyek, sziluett, beépítési módozatok stb.), bár legtöbbször a 

műemléképületek pontszerű, inkább csak építészeti védelmére szorítkoznak. A városrendezési tervek többsége, 

kevés kivételtől eltekintve,190 nem foglalkozik a tágabb települési és területi táji hatásokkal, amelyeket az 

 
186Az 1989 utáni időszakban a településrendezési tervek első generációja az 1991–96-es periódusban készült, a második a 2000-es évek 

elején, míg a harmadik 2007-es EU-s csatlakozást követően. 
187 A román Regulament General de Urbanism magyar megfelelője, amelyet az 525/1996-os kormányhatározat szentesít.  
188 A Reglementări Urbanistice Ilustrate pentru zona Munților Apuseni, 2013 ( ford. Illusztrált Helyi Szabályozás a Mócvidéken), illetve az 

Arhitectura dezvoltării rurale- Document de informare și îndrumare pentru utilizarea durabilă a patrimoniului construit local, Bistrița-

Năsăud, 2016 ( ford. A helyi épített örökség védelme és hasznosítása Beszterce-Naszód megyében) 
189 A Ghid de arhitectură pentru încadrarea în specificu local din mediul rural din zona Secuimii, 2018 (Ford. Építési Kézikönyv a 

székelyföldi hagyományos település- és területi táj védelmében) 
190 Megemlítendő Csíkszereda, illetve Borszék Általános Településrendezési Terve (2012, ill. 2016, Planwerk), amelyek a beépíthető 
felületek, azaz a belterület csökkentését javasolták, ezáltal megőrizve, védve az értékes természeti környezetet, és közvetve a hagyományos 

településképet, a történeti települési tájat. 
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átgondolatlan, nem fenntartható településbővítések, a területi szintű, annak kontextusában történő tervezés 

hiánya okozhat. A nagyobb erdélyi városok történeti településképi elváltozásai, torzulásai pedig szembetűnőek: 

Marosvásárhely, Brassó vagy Kolozsvár zavaros, kaotikus városképében szinte már kivehetetlen a történelmi 

településmag, amely maga is sérült a rosszul elhelyezett rossz minőségű épített elemek által. A városok 

szerteágaznak a völgyekben, felkúsznak a környező dombokra, nehezen fenntartható infrastruktúrát igényelve, 

és mintegy jelezve, hogy az épített és természeti környezet közti szerves módon, figyelmesen kialakított határok 

eltűnőben vannak és egy, a Nyugat-Európa túlurbanizált vidékeire jellemző, itt egyértelműen helyidegen 

településközti táj van kialakulóban.  

3.2 Történeti településkép, erőforrás a szabadtértervezési és településrendezési gyakorlatban 

Az elmúlt két évtizedben az erdélyi történelmi települések, többségében városok köztereinek a rehabilitációja, a 

korszerűsítése a legfontosabb települési szintű építészeti projektek közé tartozik. Ezek alapvetően részleges 

(műemléki) helyreállítást és ugyanakkor pedig a napjaink megváltozott egyéni és közösségi igényeinek 

megfelelő fizikai-morális, funkcionális megújítást is jelentettek. A történelmi szabadterek arculatához való 

részleges visszatérés, azok kortárs megidézésének a gondolata fogalmazódik meg már az 1990-es évek második 

felében Nagyvárad, vagy Csíkszereda egykori főutcájának a megújításában. Az igazi áttörést a nagyszebeni 

történelmi belváros számos kisebb és nagyobb közterének,191 illetve Kolozsvár régi és új főterének és 

környékének192 megújítása jelentette. Ezek ma is egyfajta mintaként szolgálnak a tágabb környezet számára, 

annak ellenére is, hogy tervezésüket és kivitelezésüket számos, ilyen beavatkozásoknál szinte elkerülhetetlen 

ellentmondás, közvita kísérte. (Mint pl. a környezetvédelmi és műemléki szempontok összeegyeztetése: az 

értékes és látványos épített környezeti elemek bemutatása a hagyományos középkori városokra alapvetően nem 

jellemző zöldövezeti növényzet megtartása mellett stb.). A megújult történeti közterek rugalmas funkcionális 

kialakításúak, hasonlóan az egykori vásárterekhez, ugyanakkor pedig napjaink nyitott társadalmi 

követelményeihez igazodnak. 

A korábbi fejlődéstörténeti időszakok tapasztalatai, amennyiben figyelmesen vizsgáljuk és részleteiben is 

megértjük, akkor egyértelműen erőforrásként, példaként szolgálhatnak a jelenlegi, modern várostervezésben is. 

A nagyváradi történelmi belváros rendezési terve,193 azon belül a helyi szabályozás egy ilyen jellegű szakmai 

kísérlet: a jelzett védett belvárosi rész újszerű funkcionális-morfológiai felosztásával próbálkozik, ugyanakkor 

pedig egy részletesebb illetve megfelelően differenciált és használhatóbb szabályozást javasol, úgy, hogy 

egyidejűleg biztosítja a történeti városkép védelmét és a további fejlesztését, hasznosítását a település virágkorát 

jelentő szecessziós évtizedekre jellemző beépítési sűrűség növelésével.  

4. Következtetések 

Ebben a kontextusban nemcsak aktuális, hanem szükségszerű is a történelmi erdélyi táj mint kulturális örökség 

védelme. A vonatkozó romániai törvényi, szabályozási-intézményi háttér adott, alapvetően a terület- és 

településrendezési kerettörvények194 és a különböző európai, nemzetközi egyezmények195 tartoznak ide. Az 

előbbiek közül a településrendezési szint bír szabályozási jelleggel, míg a területrendezési tervek stratégiai 

jellegű dokumentumok. Egyértelmű hiányosságként említendő, hogy a területrendezés megyei szinten 

alkalmatlan a jelenlegi komplex gazdasági, társadalmi-kulturális területi problémák kezelésére alapvetően ezen 

közigazgatási szint kezdeti, mesterséges kialakítása, illetve a jelenlegi területi folyamatokban csökkenő 

relevanciája miatt. A városkörnyéki, kis- és makrotérségi területi szint lehet az összekötő kapocs a különböző 

területi szintek és települések összehangolt rendezésében, fejlesztésében. Szükséges lehet bizonyos, nagyobb 

területi egységekre, a területi tájvédelmi szabályozások ezeken a szinteken való megjelenítésére.  

  

 
191 A nagyszebeni történelmi belváros szabadtérépítészeti megújítására a 2007-es Európa Kulturális Fővárosa program keretében került sor, 

köztük a Kis és Nagy Piactér és a Huet tét rehabilitációjára. 
192 A kolozsvári Óváros köztereinek (az egykori Karolina tér és szomszédsága), illetve a főtér és az egykori Deák Ferenc utca gyalogosbarát 
megújítására két szakaszban, 2006–2010, illetve 2017–2018 között kerül sor. Az utóbbira egy nemzetközi tervpályázat során kiválasztott 

díjnyertes pályamű alapján került sor (lásd www.planwerkcluj.org, 2006). 
193 Lásd a Plan Urbanistic Zonal ZCP 01 Oradea, a nagyváradi történelmi belváros övezeti településrendezési tervdokumentációját 

www.planwerkcluj.org, 2018–2020. 
194 A 350/2001-es (Legea amenajării teritoriului și urbanismul), illetve a 351/2001-es (Legea privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național) terület- és településrendezési kerettörvények. 
195 Lásd az Egyezmény a világ természeti és kulturális örökségének védelméről (Világörökség Egyezmény, UNESCO, 1972), illetve a 

Működési Irányelvek, UNESCO, 2005 című dokumentumokat. 

http://www.planwerkcluj.org/
http://www.planwerkcluj.org/


MULTIDISZCIPLINÁRIS TANULMÁNYKÖTET A KÁRPÁT-MEDENCE ÉS MAGYARSÁGÁNAK EGYES 

 TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI JELENSÉGEIRŐL ÉS KIHÍVÁSAIRÓL 

201 

 

Irodalom 

Cucu, Vasile 1967. Városfejlesztés és népességnövekedés a Román Szocialista Köztársaságban. Bukarest: 

Natura kiadó, Földrajz-Geológia sorozat. 

A. Gergely András 1988. Nemzetiség és urbanizáció Romániában. Budapest: Héttorony. 

Marius Barbieri 2013. Illusztrált városi előírások az Nyugati-hegység területére. OAR-közösség. 

Köllő Miklós 2018. Építészeti útmutató a helyi jellegzeteségekbe való beilleszkedéshez a Székelyföld vidéki 

térségében. OAR-közösség. 

Vofkori László 1994. Erdély társadalom- és gazdaságföldrajza. Nyíregyháza. 

Hagyományőrző házak a Mócvidéken. 

https://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2013/03/TaraMotilor.pdf, Letöltés: 2019. 10. 15. 

Források 

World Bank Group 2017. Mágnesvárosok, migráció és ingázás Romániában. Bukarest. 

350/2001-es számú törvény a területrendezésről és az urbanizmusról. Bukarest, 2019. 

351/2001-es számú törvény az Országos Területrendezési Terv jóváhagyásáról, Bukarest 2018. 

Planwerk 2014. Csíkszereda Municipium Általános Területrendezési Tervezete és Helyi Szabályozások a 

Városrendezésben. 

Planwerk 2014. Kolozsvár Municipium Általános Területrendezési Tervezete és Helyi Szabályozások a 

Városrendezésben. 

Planwerk 2016. Borszék város Általános  Területrendezési Tervezete és Helyi Szabályozások a 

Városrendezésben. 

MDRAP https://www.mdrap.ro/ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-teritoriului/amenajarea-teritoriului-in-

context-national/-4697 Letöltés: 2019. 12. 14. 

UNESCO http://www.unesco.hu/kultura/vilagorokseg-www/vilagoroksegrol Letöltés: 2020. 02. 12. 

Mellékletek 
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(03) A(z) (el)fogyó erdélyi falu: omladozó ház az Úz völgyében.  

 
Forrás: http://kulturhon.info/alcsiki-tanyak-romantika-nelkul/4rossz-haz-az-uz-volgyeben-2/ Letöltés: 2019. 09. 20. 

(04) A hagyományos településképet szervező-rendező térjelek eltűnnek a szétfolyó (kolozsvári) városi tájban.  

 
Forrás: Planwerk 

(05) A szétfolyó város működési vázlatrajza.  

 
Forrás: saját szerkesztés 

  

http://kulturhon.info/alcsiki-tanyak-romantika-nelkul/4rossz-haz-az-uz-volgyeben-2/
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(06) A történelmi városkép alakulása, 16–20. század, Kolozsvár.  

 

 
Forrás: Planwerk, saját szerkesztés. 
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(07a–c) Részletek a Településarculati Kézikönyvből, Beszterce-Naszód megye.  

  

 
Forrás: Planwerk. 
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(08) Mócvidéki Településképi Kézikönyv, borító.  

 
Forrás: OAR Alba 

 

(09) Székelyföldi Településképi Kézikönyv, borító.  

 
Forrás: OAR Brașov-Covasna-Harghita 
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(10a–c) A belterület optimalizálása, településképi sziluettek, Csíkszereda Általános Rendezési Terve, 2012.  

 
 

 
 

 
Forrás: Planwerk 
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(11) Településképi sziluettek, Borszék Általános Rendezési Terve, 2016.  

 

Forrás: Planwerk 

(12a) Részlet Kolozsvár főtérmegújítási tervéből.  

 
 

Forrás: Planwerk 

 

  



MULTIDISZCIPLINÁRIS TANULMÁNYKÖTET A KÁRPÁT-MEDENCE ÉS MAGYARSÁGÁNAK EGYES 

 TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI JELENSÉGEIRŐL ÉS KIHÍVÁSAIRÓL 

208 

 

(12b) Kolozsvár főtere 1843-ban, Josef Hofrei ábrázolása.  

 

Forrás: https://www.facebook.com/regi. kolozsvar?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf Letöltés: 2019. 11. 09. 

 

(12c) Kolozsvár megújult főtere 2017-ben. 

 
Forrás: http://szabadsag.ro/-/uj-szekhely-regi-es-uj-celok-a-kincses-kolozsvar-egyesuletnel Letöltés: 2019. 11. 14. 

  

https://www.facebook.com/regi
https://www.facebook.com/regi.kolozsvar?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
http://szabadsag.ro/-/uj-szekhely-regi-es-uj-celok-a-kincses-kolozsvar-egyesuletnel
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VÁSÁRHELYI CSENGE ÉS BALLABÁS GÁBOR 

A KLÍMAVÁLTOZÁS JELENKORI ÉS LEHETSÉGES HATÁSAINAK 

BEMUTATÁSA A DUNA MAGYAR ÉS SZLOVÁK HATÁRMENTI 

TÉRSÉGÉBEN – HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS HELYI 

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁK KÖZÖTT 

Bevezetés – Éghajlatváltozás és felkészülés 

Az éghajlatváltozás századunk talán legjelentősebb globális kihívása. A Föld éghajlatának változékonysága 

földtörténeti léptékben ugyan természetes folyamat, de a jelenlegi gyors és drasztikus átalakulás döntően az 

emberi tevékenység következménye (IPCC, 2014). Életmódunk és tevékenységeink (főként a fosszilis 

energiahordozók hasznosítása) során hatalmas mennyiségű üvegházhatású gázt juttatunk a légkörbe, ezáltal 

fokozva a Föld természetes üvegházhatását, ami a földfelszín átlaghőmérsékletének növekedéséhez vezet. E 

folyamat befolyással van a Föld hőháztartására, az egyensúlyi viszonyok felbomlására, a hőmérsékleti 

szélsőségek egyre gyakoribb kialakulására és a csapadékeloszlásra egyaránt, valamint az éghajlat más jellemzőire 

is, ami összességében komoly és egyben kezelendő kihívást jelent a társadalmi, gazdasági és környezeti 

rendszerek számára. 

A klímaváltozás hatásai a Föld egyes régióiban területileg eltérő módon és mértékben jelentkeznek. A hatások 

már a Kárpát-medence térségében – mely az átlagosnál jobban melegedő régiókhoz tartozik – is egyre inkább 

érzékelhetőek (ITM, 2020). Magyarországon a mérések kezdete (1901) óta a legmelegebb év 2018, majd 2019 

lett, így összességében 1,3 °C-kal melegedett az éves középhőmérséklet a múlt század eleje óta (OMSZ, 2020). 

A 21. század folyamán a pesszimista forgatókönyvek alapján további melegedésre (az évszázad végére akár +3,5-

4,5 °C) kell számítani hazánkban, továbbá a szélsőséges időjárási események gyakorisága és esetenként hossza 

(hőhullámok, száraz időszakok, rövid idő alatt lehulló extrém csapadékok) is várhatóan nőni fog. Mindezek 

alapján az éghajlatváltozás már jelenleg és a jövőben is várhatóan nagymértékben érinti majd a Kárpát-medencét 

(ITM, 2020). 

Bár a jelenkori klímaváltozás egy elkerülhetetlen folyamat – ami jelentősen átalakíthatja életünket – mégis van 

lehetőségünk cselekedni. A magyar klímapolitika 3 pillérben határozza meg a lehetséges beavatkozási 

lehetőségeket (ITM, 2018). Ezek a hatások mérséklése (üvegházgáz-kibocsátások csökkentése – mitigáció, 

illetve dekarbonizáció), az átgondolt alkalmazkodás (a már elkerülhetetlen hatásokra való felkészülés és a 

bekövetkezett hatásokhoz való alkalmazkodás – adaptáció), végül az előbbi két pillért kiegészítő és támogató 

szemléletformálás (a klímaváltozással kapcsolatos tudatosság terjesztése, a problémákra való figyelemfelhívás, 

képzés, oktatás).  

A jelen tanulmányban bemutatott projekt összetett példája e harmadik pillér keretében végzett határon átívelő, a 

klímaváltozással kapcsolatos tudatosságot erősítő tevékenységnek. A klímaváltozás nem áll meg ugyanis az 

országhatároknál – a politikai határokat elérve nem szűnik meg egy adott kihívás. A jelen tanulmányban 

ismertetett projekt a klímaváltozásnak a szlovák–magyar határrégiót érintő hatásait egységben vizsgálja, és 

feltérképezi a lehetséges cselekvési alternatívákat, felruházva a térségben élő fiatal generációt a szükséges 

tudással. 

 

Jógyakorlat esettanulmány: „A Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban”  

A projekt ismertetése 

A SKHU/WETA/1801/4.1./005 azonosítószámú „A Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban – Határmenti 

Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák Között” elnevezésű egyéves projekt az INTERREG 

V-a Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program keretében, Kisprojekt Alap finanszírozásával valósul 

meg 2019. augusztus 1. és 2020. július 31. között. A projekt megvalósítási területe a Kisprojekt Alap nyugati 

programterülete, így 3 szlovák kerületet (Nagyszombati kerület, Nyitrai kerület és Pozsonyi kerület), valamint 4 

hazai megyét (Budapest főváros, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye és Pest megye) 

foglal magába. 

A projekt fő célkitűzése, hogy határon átívelő összefogás keretében hosszútávon elősegítse a Duna szlovák–

magyar határmenti régiójában élő általános iskolások globális klímaváltozással kapcsolatos (általános és a 

lokális éghajlatváltozási hatásokkal szembeni) specifikus érzékenyítését. A projekt a fő célkitűzést időben és 



MULTIDISZCIPLINÁRIS TANULMÁNYKÖTET A KÁRPÁT-MEDENCE ÉS MAGYARSÁGÁNAK EGYES 

 TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI JELENSÉGEIRŐL ÉS KIHÍVÁSAIRÓL 

210 

 

léptékében kiterjesztve próbálja elérni: A projekt rövidtávú, a megvalósítás időszakára kitűzött célja a 

klímaváltozás Duna határmenti régiójára gyakorolt hatásainak feltárása és összegyűjtése, valamint a téma és e 

szakmai ismeretek megalapozott, gyakorlatias beépítése a projektben résztvevő általános iskolák oktatási 

programjába. Középtávon a cél a hatás kiterjesztése átfogó disszeminációval, hogy a projekt által érintett 

határmenti régió összes általános iskolájában részét képezze az oktatásnak a „klímaváltozás Dunára gyakorolt 

hatása” tematika, valamint hogy ezen iskolákban a tanárok megfelelő szakmai segítséget és már kipróbált 

módszereket kapjanak a téma tanulókkal történő feldolgozásához és a gyerekek érzékenyítéséhez. 

A projektben két önkormányzat alkot partnerséget: a magyar oldalról Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata, míg a szlovák oldalról Pozsony egy kerületének, Pozsonyligetfalunak az Önkormányzata 

(Mestská Časť Bratislava – Petržalka). A megvalósításba bevontak a két önkormányzat részéről egy-egy 

tudományos szakmai szervezetet is. A magyar fél részéről a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ), 

azon belül is a Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály, szlovák oldalról pedig a Water Research Institute 

(Výskumný Ústav Vodného Hospodárstva). A két intézmény feladata a projekt keretében ellátandó, szakmai – 

az éghajlatváltozás Dunára és határmenti régiójára vonatkozó hatásait összesítő – tudásanyag kidolgozása és 

összeállítása, valamint nyelvi adaptációja volt.  

A projekt elsődleges célcsoportját a két önkormányzat területén működő 3–3 kiválasztott ökoiskola képezi, 

amelyekből iskolánként 1–1, összesen 6 természettudományi tantárgyakat oktató, valamint egy összekötő, 

koordináló pedagógus került bevonásra. A magyar oldalon bevont iskolák: a Kelenvölgyi Általános Iskola, az 

Ádám Jenő Általános Iskola és a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium. A szlovák oldalról bevont 

iskolák: a Dudova Primary School, Holíčska Primary School, valamint a Pankúchova 4 Primary School. A projekt 

keretében egyfajta kísérleti jelleggel minden iskolából 7–7, a téma iránt érdeklődő, 7. és 8. osztályos tanuló került 

bevonásra, akikkel a résztvevő tanárok kiscsoportos foglalkozások keretében dolgozzák fel az új ismereteket. A 

korosztály kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a tanulók már rendelkezzenek az alapvető 

természettudományos ismeretekkel korábbi tanulmányaikból, valamint hogy életkoruknál fogva képesek 

legyenek megérteni a klímaváltozás problémakörét jellemző alapösszefüggéseket, kölcsönhatásokat és átfogó 

folyamatokat.  

A tanulmány további részében egy rövid összefoglalót adunk a projekt keretében ellátandó feladatokról: 

elsősorban az elkészített Tudásanyagról, majd a tudásanyag gyerekekkel történő elsajátításának folyamatáról és 

kialakítandó módszertanról, valamint az eredmények tervezett széleskörű disszeminációjáról. 

A Tudásanyag rövid bemutatása  

A Tudásanyag (BALLABÁS G. (szerk.), 2019) kidolgozásáért az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

klímapolitikai háttérintézményeként működő MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály felelt, mely 

a klímapolitika, klímaalkalmazkodás terén az elmúlt évek során jelentős mértékű tudáskészletet halmozott fel. A 

Tudásanyag a tanulók számára megfelelő mélységben és könnyen érthető formában dolgozza fel a klímaváltozás 

Dunára és a szlovák–magyar határmenti régióira gyakorolt hatásaival kapcsolatos szakmai és tudományos 

ismereteket. A fejezetek kapcsolódó, interaktív, csoportos együttműködésre ösztönző gyakorlati feladatokat is 

tartalmaznak, amelyek a foglalkozásokat vezető tanárok számára is hagynak mozgásteret. A Tudásanyag később 

a vezető tanárok által kidolgozott Közös Módszertan elválaszthatatlan része lesz. Ezentúl az irodalomjegyzékben 

található ajánlott irodalom segíti a pedagógusok és a diákok tudásának elmélyítését, speciális kérdések 

megválaszolását. Az ajánlott filmek, videók a vizuális ismeretanyag-feldolgozást segítik. Mindezek mellett a 

mellékletben található fogalomtár az esetleg nem ismert fogalmakkal ismerteti meg az olvasókat.  

A Tudásanyag 2 fő egységből áll: 

1. egység: a Duna folyam és vízrendszerének általános jellemzése 

Az egység általánosan bemutatja a Dunát mint folyót, annak vízrajzi alapjellemzőit, természeti értékeit és az 

emberi társadalmak, valamint a Duna vízrendszerének összetett és változó kapcsolatrendszerét. Vagyis a Dunára 

és környezetére vonatkozó általános alapjellemzőket, fő folyamatokat, összefüggéseket, időbeli változásokat a 

szlovák–magyar közös határszakasz térségében. Ezen belül kitér a vízrajzi alapjellemzőkre, a legismertebb 

természeti értékekre, emblematikus élőhelyekre, a Duna és az emberi társadalmak kapcsolatának összetettségére 

és változására. Külön figyelmet fordít a legismertebb Duna menti kulturális örökségekre és a turizmusra, valamint 

a Duna menti társadalmak és a folyó kapcsolatának változására a vízszennyezés példáján keresztül. Mindezek 

egyfajta alapállapot bemutatást céloznak, hiszen ezekre építve lehet bemutatni a klímaváltozás várható hatásait 

a vizsgált térségben és a fő szakterületeken, ágazatokban. 

2. egység: A klímaváltozás, annak hatásai és a klímaalkalmazkodás lehetőségei a Duna mentén 

A második egység a klímaváltozás hatásait járja körbe a Duna és a határ menti régiók tekintetében. Ennek 

keretében a tanulók megismerhetik a klímaváltozás alapvető fogalmait és összefüggéseit, az általános 
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klímaváltozási tendenciákat a két országban, az éghajlatváltozásnak a Duna vízgyűjtőjén várható hatásait, 

valamint a Duna szlovák–magyar határmenti régiójában az ezekre adható lehetséges válaszokat. Az ismeretek 

elsajátítását, könnyebb megértését szemléletes ábrák, diagramok és táblázatok segítik.  

1. térkép: Hőségriadós napok számának megváltozása napokban kifejezve 2071–2100 közötti időszakra a pesszimista 

forgatókönyv alapján az 1971–2000 időszakhoz képest 

 

Forrás: NATéR, MBFSZ, alapadatok forrása EURO CORDEX adatbázis 

2. térkép: Csapadékmentes napok számának megváltozása napokban kifejezve a 2071–2100 közötti időszakra a 

pesszimista forgatókönyv alapján az 1971–2000 időszakhoz képest 

 

Forrás: NATéR, MBFSZ alapadatok forrása EURO CORDEX adatbázis 

A példaként bemutatott két térkép a pesszimista RCP8.5-ös forgatókönyvre alapozva az EC-EARTH globális 

klímamodell RCA4 regionális modellel leskálázott klímamodell-kombináció adataiból kinyerhető információk 

alapján készült a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) keretében.
196

 Az 1. térképen a 

 
196 A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat által 2013 és 2016 között létrehozott, majd kiemelt projekt keretében KEHOP forrásból 

továbbfejlesztett Nemzeti Alkalmazkodási és Térinformatikai Rendszer (https://nater.mbfsz.gov.hu/) keretében jelenleg megtörtént a NATéR 

https://nater.mbfsz.gov.hu/
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hőségriadós napok számának várható jelentős növekedése, míg a 2. térképen a csapadékmentes napok számának 

várható növekedése látható napokban kifejezve az évszázad végére az 1971–2000 időszakhoz képest. A 

térképeken szépen kivehető a domborzat klímabefolyásoló hatása is. A Tudásanyagban található további térképek 

és ábrák elősegítik a klímaváltozás összefüggéseinek jobb átláthatóságát, megértését. 

A második egysége mindezeken túl hangsúlyosan kitér a klímaváltozás hatásaira a vízparti és vízi flórára–faunára 

nézve is, amely a diákok számára is több szempontból fontos lehet például a későbbiekben végrehajtott terepi 

bejárások, vizsgálatok kapcsán. A természetes ökológiai rendszerek sajátos tulajdonsága, hogy hosszú távon 

képesek alkalmazkodni a fellépő változásokhoz, így az éghajlati változásokhoz is. Erre a földtörténet során már 

számos esetben volt példa, amikor a változó éghajlati körülményekre az adott élővilág különböző mértékű 

módosulásokkal, vándorlással vagy kihalással reagált. Az élővilág alkalmazkodásának kulcsa elsősorban az 

éghajlat változásának sebessége és mértéke, ugyanis ha ezek nagyjából megegyeznek a természetben végbemenő 

változások sebességével, akkor a természetes rendszerek jobban képesek ezt lekövetni és alkalmazkodni az új 

körülményekhez. A jelenleg azonban földtörténeti léptékben minden korábbihoz képest gyorsabban változik az 

éghajlatunk, nagy kihívás elé állítva az élővilág alkalmazkodóképességét. A Duna menti élőhelyek jelenlegi és 

várhatóan a későbbiekben fokozódó legjelentősebb problémája az ökológiailag szükséges vízmennyiség hiánya, 

mely egyaránt érinti a hullámtereket, a mellékágakat, a korábban vízjárta területeket, a holtmedreket és más 

kapcsolódó értékes vizes élőhelyeket. A vizsgált Duna menti területen számos Natura 2000 terület található, 

amelyek kevés kivételtől eltekintve bizonyos mértékben mind károsodást szenvedtek már az ökológiai vízhiány 

okán. A jó állapotú egészséges ökoszisztémák több vizet képesek megtartani a területen, nagyobb mértékben 

képesek mérsékelni a helyi mikroklímában bekövetkező változásokat, hatékonyabban képesek megtisztítani a 

vizet a szennyezőktől. A jó állapot tehát növeli az élővilág alkalmazkodási képességét az éghajlatváltozás káros 

hatásaival szemben, így e jó állapot fenntartására szükséges törekednünk.  

A vizes élőhelyekre gyakorolt várható hatásokon túl a második nagy egység a klímaváltozás kulturális értékekre, 

lakott területekre, a gazdaság fő szektoraira (például: mezőgazdaság, ipar, közlekedés) és a társadalomra 

gyakorolt hatásait is bemutatja. A közlekedés esetén megemlítjük a kikötők és a folyami hajózás, az ipar esetén 

pedig a nagy vízigényű ipari létesítmények (hőerőművek, kőolajfinomítók stb.) várható nehézségeit különös 

tekintettel a kisvizes időszakok hosszának várható növekedésével összefüggésben. Példaként kiemeljük még a 

lakott területekre gyakorolt következő fő hatásokat:  

- a kisvizes és árvizes időszakok kiszámíthatatlansága várhatóan nő, 

- a beépített korábbi hullámtereken az árvízi védekezés nehézségeivel kell számolni, vagyis kerülni kell a további 

hullámtéri beépítést, 

- a legfontosabb prioritások egyike az ivóvízbázisok (parti szűrésű kutak) veszélyeztetettségének csökkentése,  

- lehetőség szerint meg kell előzni az új kórokozók megjelenésének és elterjedésének veszélyét, 

- a lakott területeken növelni kell a zöldfelületeket, hiszen azok csökkentik hőhullámok hatásait. 

Mindezeken túl a Tudásanyag második nagy fejezete a várható extrém időjárási viszonyokra és helyzetekre; 

valamint a hangsúlyos válaszintézkedésekre is jelentős figyelmet fordít a vizsgált régiókban.  

Az iskolai foglalkozások és a tervezett közös tábor 

A gyerekek érzékenyítése a Tudásanyag alapján kiscsoportos foglalkozások keretében történik. A foglalkozások 

során a tanulók a pedagógusok segítségével megismerik és megértik a klímaváltozás Dunát és a környező 

társadalmi, gazdasági és környezeti rendszereket érintő hatásait, valamint interaktív feladatok keretében 

elsajátítják a Tudásanyagban összefoglalt, korosztályuknak megfelelő tartalmat. A foglalkozások keretében nem 

csak tantermi alkalmakra kerül sor, hanem a Tudásanyag ajánlásai alapján számos térségi tapasztalat begyűjtésére 

is adódik alkalom tanösvények bejárása, védett természeti és kulturális örökségek felkeresése által. Emellett a 

tananyag befogadását kisfilmek, videók és ajánlott irodalmak, valamint a pedagógusok saját ötletei is színesítik. 

A Tudásanyag feldolgozása 2019 novemberétől kezdődött meg az iskolákban, akik egymással egyeztetve 

fókuszterületeket is választottak. Ez azt jelenti, hogy a tartalom feldolgozása mellett, a Tudásanyag egy-egy 

témájában külön is elmélyednek a tanulók. Ennek célja az, hogy a foglalkozásokat lezáró, és tapasztalatokat 

összegző közös tábor során az egyes diákcsoportok a foglalkozások során elsajátított mélységnél jobban 

elmélyedhessenek a témában és egymástól tanulhassanak.  

A tábor során a két ország 6 iskolájából résztvevő diákok közösen is „körbejárják” a klímaváltozás Dunát érintő 

hatásait és az alternatív cselekvési lehetőségeket, valamint minden iskola bemutatja az általa fókuszterületként 

 
klimatológiai adatbázisának kiterjesztése, így már Magyarország mellett a teljes Dunavízgyűjtő területére is érhetőek el a klímaváltozás 

várható hatásait bemutató adatrétegek.  

A NATéR továbbfejlesztésének eredményeiről, témában készült további tanulmányokról információ:  

MBFSZ (2020): A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer továbbfejlesztésének eredményei. 
https://nater.mbfsz.gov.hu/sites/nater.mfgi.hu/files/files/MBFSZ_Zaro_kiadvany_web.pdf Készült a KEHOP-1.1.0-15-2016-00007 "A 

NATéR továbbfejlesztése” projekt keretében. Budapest, MBFSZ. 

https://nater.mbfsz.gov.hu/sites/nater.mfgi.hu/files/files/MBFSZ_Zaro_kiadvany_web.pdf
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kiválasztott témát. A tudásátadás mellett a tábor fő célja a barátkozás, a két ország tanulói és tanárai közötti 

együttműködés erősítése. A tábor lehetőséget nyújt a tanárok számára is a foglalkozások tapasztalatainak és az 

alkalmazott módszereknek a megosztására. Ez később fontos alapját képezi majd a készülő Közös 

Módszertannak. A tábor tervezett időpontja a 2019–2020-as tanév vége, várhatóan május közepe, helyszíne 

Szlovákia lesz. 

A Közös Módszertan és disszemináció 

A Módszertan célja, hogy szakmai segítséget és eszköztárat (már alkalmazott, kipróbált módszereket) nyújtson 

további általános iskolák részére olyan iskolai tevékenységek megvalósítására, amelyek során a tanulókat 

érzékenyítik a klímaváltozás Duna határmenti régiójára gyakorolt hatásaival kapcsolatban. A Közös Módszertan 

részét képezi majd a kidolgozott Tudásanyag, a foglalkozások tapasztalatai, a résztvevő tanárok gyakorlatai, 

ajánlásai a téma feldolgozására és a csoportmunkára vonatkozóan, valamint a közös tábor tapasztalatai. A Közös 

Módszertan online formában elérhető lesz, amely a projekt eredményeinek széleskörű elterjesztését, valamint az 

itt alkalmazott jó gyakorlatokat, tudásanyag és módszertanfejlesztés más területekre, hasonló célcsoportok 

számára történő átültetését lényegesen elősegíti majd. 

A projekt disszeminációs tevékenységét a Közös Módszertan mellett tovább erősítik a két országban 

megrendezendő, projekteredményeket demonstráló konferenciák. Ezekre 2020. június–július folyamán kerülhet 

sor. A hazai konferencia célközönségét várhatóan elsősorban a XI. kerületi iskolák és széles szakmai közönség 

(környezeti nevelők, pedagógusok, Dél-Budai Tankerületi Központ, Duna–Ipoly Nemzeti Park) jellemzi majd. 

Az eredményeket a projekt által lefedett határmenti régió általános iskolái számára elektronikus hírlevelek által 

is bemutatják, valamint a kedvezményezett önkormányzatok weboldalain is elérhetőek lesznek. 

Kitekintés  

„A Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban” c. projekt összetett példát szolgáltat a határon átnyúló 

együttműködések kialakítására, tudásmegosztásra, valamint fókuszában innovatív megközelítést valósít meg.  

Ez az újszerűség abban nyilvánul meg elsősorban, hogy míg jelenleg az iskolák klímaváltozás témában többnyire 

csak globális ismereteket adnak át tanulóiknak, és csak kevés olyan lokális ismeret kerül szóba, amely a 

klímaváltozás egy bizonyos földrajzi területre gyakorolt hatását mutatja be, addig a projekt ez utóbbiakra 

koncentrál. Eredményeként az érintett régió általános iskolái földrajzilag fókuszált, a klímaváltozásnak a Duna 

magyar–szlovák határmenti régióját érintő hatásait és következményeit bemutató ismereteket kapnak. Mindez a 

személyes és területi érintettség révén növeli a tanulók érzékenységét és erősíti a cselekvési motivációjukat a 

témával kapcsolatban. Az átvehető jó példa segít más régióknak is saját lokális tudásanyaguk kidolgozásában és 

tananyagba történő beépítésében, hozzájárulva ezzel hosszútávon a gyermekek mindennapos tapasztalatainak és 

ismereteinek összehangolásához.  

A jelen projektben résztvevő tanulók a megszerzett ismeretek által várhatóan felismerik, hogy a klímaváltozás 

Dunára és a régióra gyakorolt kedvezőtlen hatásainak enyhítésében és pozitív hatásainak kihasználásában közös 

a felelősség. E felismert közös felelősség kedvező esetben közös cselekvésre sarkallhatja a szereplőket és mintát 

adhat mások számára a határon (térségeken) átnyúló eredményes együttműködések kialakítására az egész Kárpát-

medencében további jó gyakorlatok, minták megosztása, közös megoldások keresése, vitás kérdések orvoslása 

tekintetében. 
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