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ELİSZÓ
2008 március 8-án Szegeden megrendezett „ Magyarok a Kárpát –medencében „ címő
konferencia kötetét nyitott szívvel ajánlom minden társadalomtudományok iránt érdeklıdı
olvasónak.
E kötet jól példázza azt a nem titkolt szándékot, miszerint ezen a fórumon ne csupán a
szők geográfus szakma képviselıi, hanem a társadalmi tudományok; a történelem, a szociológia, a politikatudomány, a hadtudomány és a néprajz jeles képviselıi is egy napra
közös gondolkodásra találkozzanak a Kárpát-medence magyarságának történelmi múltját,
társadalmi viszonyait, nehézségeit és kilátásait elemezni.
A konferencia gerincét a társadalmi folyamatok térbeliségének bemutatása és elemzése
képezte, ugyanakkor interdiszciplináris jellegét az elıadások sokszínősége adta.
A tudomány hazai és határon túli képviselıi mellett a fiatal doktoranduszok színvonalas,
újszerő és tartalmas gondolatokkal érkeztek a szakmai napra.
Az elıadók felkészültségét és a szekciók eredményes munkáját prezentálja ez a kötet,
mely 527 oldalon közel 50 tanulmányt mutat be.
Jó szívvel ajánlom e téma iránt érdeklıdık számára a konferencia kötetet József Attila,
egyetemünk volt névadója és hallgatója máig idıszerő a Dunánál címő versének néhány sora szellemében:
„ … A harcot, amelyet ıseink vívtak,
Békévé oldja az emlékezés,
S rendezni végre közös dolgainkat
Ez a mi munkánk; és nem is kevés….”

Szeged, 2008.

Szerkesztı
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Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Kollegák! Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm Önöket Szegeden, az Európai Unió egyik legszebb önkormányzati tanácskozó termében, ahol ezúttal nemzetközi tudományos konferenciát tartunk a magyarok, a
magyarság körülményeirıl, helyzetérıl, lehetıségeirıl, korlátairól – határon belül és határon túl. Tehát róluk lesz szó ma. Ezért örülök, hogy Polgármester Úr, aki országgyőlési
képviselı is, megtiszteli jelenlétével konferenciánkat és a témához méltó körülményeket
volt szíves biztosítani.
Szeretném hangsúlyozni a konferencia nemzetközi jellegének és szakmaiságának a fontosságát. Különösen a jelen kérdéskör indokolja ezt. Talán a külföldi vendégeink közül is
többen tudják, hogy tanszékünk, felhasználva Szeged határmenti helyzetét, több mint egy
évtizede szervez (Szónoky Ancsin Gabriella kolleganı kiváló kivitelezésében, mint ez alkalommal is) régiós, eurórégiós témakörökben határmenti nemzetközi konferenciákat. Ezeken
a konferenciákon a határokon túl élı magyar kollegák minden alkalommal szép számban
jelen voltak és értékes elıadásokat tartattak. Örömmel teszem hozzá, ugyanez mondható el
a határon túli testvéregyetemek nem magyar geográfusairól is. Azt hiszem ez a körülmény a
térségben együtt élı és alkotó geográfus társadalom megítélése szempontjából rendkívül
fontos. A számos szakmai és egyéb fölfogásbeli nézetkülönbség ellenére ez annak megnyilvánulása, hogy a határmenti geográfus közösség képes volt arra, hogy a politikai szempontból mégoly érzékeny témaköröket a szegedi konferenciákon mindig szakmai síkon tudott tartani. Bízom abban, hogy ez a folyamat most sem szakad meg.
A konferencia nemcsak abból a szempontból újdonság a szegedi társadalomföldrajzi
konferenciák sorozatában, hogy elıször témája a magyarság, hanem abból is, hogy elıször
fordul elı, hogy más tudományterületek mővelıi nagy számban vannak jelen az elıadók
között. Aligha vitatható, hogy a téma indokolja a több irányú megközelítést és ily módon a
komplexitásra való törekvést.
Színvonalas, érdekes elıadásokat és izgalmas vitákat kívánok!
Mészáros Rezsı
akadémikus, egyetemi tanár
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Magyarok a Kárpát-medencében

A JUGOSZLÁV ÁLLAM SZÉTHULLÁSA ÉS A KOSZOVÓI KÉRDÉS
SZÁVAI FERENC1
THE DISSOLUTION OF YUGOSLAV STATE AND THE QUESTION OF KOSOVO
Abstract
In Public International Law, state succession is defined according to the Vienna Convention of
1978 on succession of states in respect of treaties, and in the 1983 convention on succession in respect of state property, archives and debts. In succession to Soviet Union, Czech Republic and
Yugoslavia the succession states took over on a percentage basis the common state property and
debts as inheritance. Now carry on the dissolution of Yugoslavia by the secession of Kosovo. If
Kosovo province have the right to self-determination? What will be influence for other independence aspiration?

Az államutódlás
Az állam fogalmát több alkalommal megkísérelték meghatározni, az 1933. december
26-án aláírt egyezmény alapján az alábbi feltételeknek kell, hogy megfeleljen. 1. állandó
lakosság, 2. meghatározott terület, 3. kormány, 4. képesség más államokkal való kapcsolat
felvételére. Mindenesetre kiemelik a szakirodalomban az államutódlás a nemzetközi jogi
elmélet és gyakorlat egyik legvitatottabb kérdése, különösen igaz ez az államutódlásra, abban a vagyonmegosztásra (BOKORNÉ SZEGİ HANNA, 1993).
Az államok közötti utódlás eseteit a szakirodalom az alábbiak szerint különbözteti meg:
1. a területi engedmény, 2. önállósulás, 3. egyesülés, 4. szétesés, 5. teljes bekebelezés, 6. az
elszakadás és csatlakozás.
Szászy István, Michael Silagi és Mohamed Bedjaoui is átveszi ezeket a kategóriákat,
majd e kérdésrıl tartott konferenciák anyaga is (SZÁSZY ISTVÁN, 1928; SILAGI MICHAEL,
1996) Mindenekelıtt a jugoszláv állam esete beleillik a multinacionális államok szétesésének kategóriájába, ez a dismembratió volt, klasszikus esetét képviselte az Osztrák-Magyar
Monarchia (SZÁVAI FERENC, 2004)

Jugoszlávia felbomlása, az államutódlás gazdasági szempontjai
Speciális esete az államutódlásnak az 1929-ben Jugoszláviaként létrejött szövetségi állam felbomlása, ami nemzeti és háborús konfliktus után következett be, a folyamat 19881992 között zajlott le.
A rendszerváltás Jugoszláviában 1988-ban indult meg. Kiderült a rendszerváltás közös
megoldásának lehetetlensége. Spontán szolidaritási tüntetések sorozata zajlott a koszovói
szerbekkel és a Crna Gora-iakkal. Régi szerb terv volt az az átalakítási terv, ami széles
önállóságot adott volna, de föderatív centralista átalakítást jelentett a hat köztársságnak és a
1

egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar
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két tartománynak. 1988. október 5-6-án zajlott a „Joghurt forradalom” Újvidéken. Szerbszlovén feszültség. Montenegróban 1988 októberi tüntetések. Ezek még eredménytelenek
voltak (GULYÁS LÁSZLÓ, 2007)
Úgy tőnt azonban még 1990-ben, hogy a föderációt konföderációra lehet felcserélni. A
szlovén és horvát vezetık ilyen értelmő javaslatát elvetette Milošević. 1990. december 23án, illetve 1991. május 19-én a szlovén és horvát vezetık népszavazást rendeztek az ország,
illetve saját köztársaságuk jövıbeli helyzetérıl. Eredmény: a teljes függetlenség mellett
voksolt. 88% Szlovéniában és 94% Horvátországban. 1991. júniusában – a hat köztársaság
vezetıi még egyszer tárgyalóasztal mellé ültek. USA és Európai Unió is a megegyezést támogatta, de mégsem történt megállapodás. 1991. június 25-én Horvátország és Szlovénia is
függetlennek mondta ki magát. 1991. november 21-én Macedónia, 1992. március 1-én pedig Bosznia-Hercegovina népszavazással legitimálta függetlenségét. Érvényesült az elszakadási törekvés nemzeti önrendelkezés keretében.
Csak Szerbia és Montenegró döntött az állami keretek további fenntartása mellett. A
koszóvói albánok félig illegálisan lebonyolított 1991. szeptemberi népszavazása a teljes
függetlenség mellett döntöttek, az 1992. február 5-i montenegrói népszavazást bojkottálták
az albánok és muzulmánok (JUHÁSZ JÓZSEF, 1997)
De vajon milyen elvek, gazdasági mutatók alapján osztották meg az egykori multinacionális állam közös vagyonát?
1992. augusztus 26-28-a között Londonban zajlott a nemzetközi Jugoszlávia konferencia. A ún.: „államutódlási munkacsoport” nem tudott megfogható eredményt elérni. A
munkacsoport terve 1993. február 23-án az volt, hogy az egykori Jugoszláv Szocialista
Köztársaság javait és adósságát az 1990. december 31-i állapotnak megfelelıen felmérje,
azokról megbízható katasztereket készítsen. 1994 májusára 9000 tételes és átfogó mutató
készült el, de készítése során számos probléma merült fel. A Badinter-bizottság jelentéseket
készített és közvetített az ügy rendezésében. Ennek eredménye lett az a megállapodás, ami
a külföldi ingatlantulajdont osztotta fel százalékos arányban. Kritériumok voltak ehhez a
népesség nagysága, az utódállamok területi kiterjedése, a szövetségi államháztartáshoz
történt hozzájárulás, valamint a bruttó nemzeti termékben való részesedés. Ennek megfelelıen a következı százalékos felosztás született:
1. táblázat

Bosznia-Hercegovina
Horvátország
Macedónia
Szlovénia
Jugoszláv Szövetségi Köztársaság
Összesen

13,00
27,20
8,50
16,00
35,30
100,00

A Badinter bizottságnak számos állásfoglalása, ajánlása jelent meg, de az államutódlás
kérdéseivel, az államvagyon, levéltári vagyon, adósság megosztásával elsısorban a következı ajánlások foglalkoztak:
9. számú ajánlás 1992 júliusából
- Ebben megfogalmazták, hogy minden jugoszláv köztársaságnak az 1983. évi bécsi
konvenció elvei alapján kell megállapodni a vitás kérdésekben
14

-

A tulajdont és a vagyont az utódállamok megállapodása alapján kell igazságosan
felosztani.
12. számú ajánlás 1993. július 16
- Itt a bizottság azt vizsgálta, hogy milyen jogi elvek szerint van lehetıség a vagyonmegosztásra és a adósságállomány szétosztására.
- Az utódállamoknak kooperációs készséget kellett mutatniuk az egykori jugoszláv
állami vagyon felosztását illetıleg..
13. számú vélemény 1993 július 16
- Ebben úgy vélte a bizottság, hogy a háború során keletkezett károk kárpótlási igényei is befolyást gyakorolhatnak a vagyonmegosztási tárgyalásokra.
14. számú állásfoglalás 1993. augusztus 13.
- A bizottság azt tudakolta, hogy vajon milyen vagyon együttesek kerültek bele a
vagyon- és adósságmegosztásba az utódállamok leltárjegyzéke szerint.
- A bizottság megállapítása szerint azokat csak a „kölcsönös adatok” figyelembevételével lehet lebonyolítani, az általános elvek szem elıtt tartása mellett.
- Kimondta, hogy az ingatlan vagyon a területet megkapó állam tulajdonába kerül
(FASTENRATH ULRICH - SCHWEISFURTH THEODOR - EBENROTH CARSTEN THOMAS,
1996).
Az adósság és a levéltár ügyét a kölcsönös és közösen megállapított elvek, a bécsi 1983mas konvenció alapján kell megtenni az egykori Jugoszlávia utódállamai között.
1994 májusára 9000 tételes és átfogó mutató készült el, de készítése során számos probléma
merült fel. A Badinter-bizottság jelentéseket készített és közvetített az ügy rendezésében.
Ennek eredménye lett az a megállapodás, ami a külföldi ingatlantulajdont osztotta fel százalékos arányban (SEIDL-HOHENVELDERN IGNAZ, 2001)

A vagyon, adósság további sorsa
- Az 1995 decemberi párizsi békeszerzıdés Bosznia kérdésében ült össze. Ezen téma volt
az egykori 600 milliárd dolláros adósságtömeg felosztásának mikéntje. Szlovénia saját
részrıl egy viszonylag nagy összeget vállalt át.
- Ezen számos vagyonjogi kérés is napirendre került, így az aranykészletek és külföldi
számlák, a külföldön lévı követségek vagyona,, a szövetséges hadsereg vagyona, az egykori levéltár hovatartozása. Az adósságállomány esetében az egykori hivatali nyugdíjak
ügyét tárgyalták.
- 1996. október 14-én a brüsszeli konferencián az Európai Unió védnöksége alatt tárgyalták, hogy mennyit kell az egykori részköztársaságoknak fizetnie, illetve mekkora részesedésük van az egykori Jugoszláv állam külföldi vagyonában, aranytartalékában, az egykori hadsereg vagyonában, illetve a Svájcban, Angliában és Cipruson befagyasztott,
mintegy 100 milliárd dollár értékő vagyonban.
- Belgrád egyedüli jogutódnak tartotta magát, ezt a britek is osztották.
- 2001. május 14-25. között zajlott a bécsi Jugoszlávia csúcs. Ezen az alapprobléma az
volt, hogy a tényleges vagyon nagyságát nem ismerték. Milošević azt az álláspontot
képviselte, hogy Szerbia és Montenegró az egyedüli jogutódja a titói Jugoszláviának. Ez
azt is jelentette volna, hogy egyedüli tulajdonosa az egész vagyon együttesnek, mert a
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többi volt részköztársaság elhagyta Jugoszláviát, így nem is lehetnek annak egykori vagyonára igényeik.
Ezzel szemben ezek az utódállamok felléptek, mert egykor egyenrangú partneri viszonyban álltak egymással. Ugyanakkor egyezségre jutottak a bázeli banknál 450 millió
dollár felosztásában. További vitát képezte az egykori követségi épületek felosztása, konkrétan így a bécsi sorsa is. Belgrád álláspontja az volt, hogy az egykori Jugoszláv Királyság
követsége rendelkezésre kell, hogy álljon Jugoszláviának. A teljes finanszírozás arányait
végül a következık szerint állapították meg: Jugoszláv Szövetségi Köztársaság: 38%, Horvátország 23%, Szlovénia 16%, Bosznia-Hercegovina 15,5%, Macedónia 7,5%. Az egyezményt 2001. június 29-én írták alá.

További kérdések
-

-

A Ljubjanai Bank Sarajevoban, Zágrábban és Skopjeben befizetett deviza megtakarításokat az állam felbomlása után Ljubjanában tartották. A kérdést további tárgyalásokon
kellett Báselben megoldani.
A Jugoszláv központi bank jogutódlását egy késıbbi idıpontra halasztották
(Schweisfurth Theodor – Blöcker Karlen 1998, Stanič Ana 2001).

Összegezve a 20. századi multinacionális államok felbomlási folyamatát az alábbi tézist
lehet felállítani az egykori Jugoszlávia széthullására:
Szlovénia, Horvátország és Bosznia-Hercegovina és Macedónia jogutódai az egykori
Jugoszláviának, a Jugoszláv Köztársaság vele azonos, ezért annak nem jogutódja.
2006. június 3-án lépett életbe a montenegrói függetlenség, amit 2006. június 12-én az
Európai Unió is elismert. Ezzel megszőnt Szerbia és Montenegró reáluniója. Ez újabb vagyonmegosztást eredményez immár a további unió tagjai között.

A koszovói kérdés
Az egykori Jugoszláv integráció utolsó láncszeme Koszovó szándékával oly helyzetet
teremtett, hogy a nemzeti önrendelkezés és a területi integritás problémáját állította egymással szembe. Az igazi kérdés az, hogy megilleti-e Koszovót az önrendelkezés joga, hogy
önálló, vagy föderatív államban kívánnak-e tovább élni az ott lakók? (VALKI LÁSZLÓ,
2008). A koszovói népszavazás döntése 2008. február 17-én a függetlenség akaratot nyilvánította ki. Ellentétes felfogást képviseltek Európa államai a kérdéssel kapcsolatosan. Már
az ENSZ alapokmánya is utalt erre, az emberi jogok két 1966-os egyezségokmánya pedig
egyértelmően kimondta, hogy "minden népnek joga van az önrendelkezésre".
A mai nemzetközi (szokás)jog értelmében csak az "elnyomott" népeket illeti meg az önrendelkezés joga, a koszovóit nem, mert az mostanában egészen biztosan nem áll szerb
uralom alatt.
Ezen az állásponton van pillanatnyilag Oroszország, Görögország, Ciprus, Románia,
Szlovákia és Spanyolország is. Békés volt ugyanakkor Montenegró 2006-os kiválása az akkori, Szerbiával fennálló államközösségbıl, mert azzal - kisebb politikai csatározások után Belgrád is egyetértett (JUHÁSZ JÓZSEF, 2008)
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Sajátos módon inkább magában Montenegróban nem volt teljes az egyetértés, az EU
ösztönzésével tartott népszavazáson azonban az önrendelkezés-pártiak gyıztek.
Jeszenszky Géza írásában a kantonok Balkánja szerkezetet látta volna támogatandónak
a magyar diplomácia számára, ebben az esetben Koszovó kanton a kantonban lenne (JESZENSZKY GÉZA, 2008).
1988/1989-ben Milošević felszámolta a tartomány autonómiáját. Az államiság kialakulása és korlátai Ibrahim Rudova vezetésével kikiáltották a „Koszovói Köztársaság” függetlenségét. A nemzetközi közönség csupán emberi jogi konfliktusként kezelte a kérdést
1999 nyara – ENSZ felügyelet Rugova államát csak Tirana ismerte el Dayton 1995 a
határok sérthetetlenségét mondta ki Illegális állam jött létre, ugyanakkor megszervezték a
Koszovói Felszabadítási hadsereget. Belgrád megtorló akcióit követıen megszületett az
ENSZ BT 1244. sz. 1999. június 10-i határozata (JUHÁSZ JÓZSEF, 2008)
2005. október 24-én a BT. egyhangú felhatalmazása alapján – az ENSZ fıtitkár Märtti
Ahtisaari volt finn elnököt bízta meg a tárgyalások irányításával. Ezzel szemben a szerb
álláspont az alábbi volt:
1.
2.

A területi integritáshoz való ragaszkodás 1244-es BT határozat
Területi autonómia létrehozása Koszovón belül (autonómia az autonómián belül)

Mindezt 2006. október 28-29-án az új szerb alkotmányban rögzítették: Ahtisaari rendezési tervezete 2007 február elsején korlátozott függetlenséget és nemzetközileg elismert államiságot javasolt. Belgrád elutasította. Semmi nem lett belıle Oroszország, Kína, néhány
kisebb állam ellenállása miatt (nem lett BT. határozat). Az igazi kérdés: hogyan lehet elérni, hogy a folyamat tartós és fenntartható legyen a térségben. A bíztató eredmények a térségben ne boruljanak. Probléma: a szerb vereségélmény kezelése, belsı feszültségek (JUHÁSZ JÓZSEF, 2008).
Magyarország több szempontból érdekelt a térség egészének stabilitásában. Ezek összefüggnek az euroatlanti csatlakozási folyamattal a magyar befektetésekkel, a vajdasági magyar kisebbség helyzetének javításával, ami a szerb vereségtudatot enyhítheti. Mindenesetre a jelentıs adóssággal küzdı tartomány kötelezettségeinek kifizetését mindezek után
Belgrád nem akarja magára vállalni.
A kérdés rendezésének igazi hozadéka lehet - a szakértık véleménye szerint - magyar
szempontból, hogy
1. Megszőnik egy biztonságpolitikai „fekete lyuk” (csempészet, fegyver- és emberkereskedelem)
2. A koszovói szerbeknek adandó kisebbségi garanciák hivatkozási alapul szolgálhatnak
a vajdasági magyarok helyzetének javításához
3. Javulhat a Magyarországról alkotott szerb kép (JUHÁSZ JÓZSEF, 2008)
A magyar kormány végül 2008. március 19-i ülésén hozott döntést Koszovó függetlenségének elismerésérıl. Az elismerést megelızıen Magyarország másik két szomszédos állammal - a szintén Európai Uniós tag Bulgáriával, valamint a csatlakozási tárgyalásokat
folytató Horvátországgal - közös nyilatkozatban fejtette ki a koszovói rendezéssel kapcsolatos álláspontját.
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A teljes nemzetközi elismerés még várat magára. Egészében több soknemzetiségő állam
tart esetlegesen kisebb egységeinek függetlenségi akaratának kinyilvánításától, mert erre
vonatkozóan Koszovót precedens jellegő helyzetnek érzik.
Viszont ha egymás mellé állítjuk Koszovóban a nemzetiségi arányokat és a Vajdaságban is világosan kitőnik, hogy Koszovóban az albánok döntı többségbe kerültek a század
folyamán, míg a vajdasági magyarság aránya tartományán belül mintegy 15%-os kisebbséggel nem sok esélyt jelent egy tartományi autonómia kikiáltásához (KOCSIS KÁROLY,
1993). 2002-ben ez az arány 14,28%-ot mutatott, ami 1991-es évhez képest 49 284 fı csökkenést jelent (GÁBRITYNÉ DR. MOLNÁR IRÉN - MIRNICS ZSUZSA, 2003).
2. táblázat

Koszovó népességének százalékos nemzetiségi megoszlása 1921-1991 között
(egyszerősített táblázat)
Év
1921
1931
1948
1961
1971
1981
1991

albán
65,8
63
68,5
67,2
73,7
77,4
84,0

Szerb,
crna-gorai
20,5
27,8
27,5
27,5
20,9
14,9
10,0

török

egyéb

6,3
0,2
2,7
1,0
0,8
0,6

7,4
9,2
3,8
2,6
4,4
6,9
5,4
3. táblázat

A Vajdaság népességének százalékos nemzetiségi megoszlása 1921-1991 között
(egyszerősített táblázat)
Év
1921
1931
1941
1948
1961
1971
1981
1991

Szerb,
crnagorai
35,3
37,9
34,2
52,4
56,8
57,7
56,5
59,4

Magyar
24,2
23,0
28,5
25,8
23,9
21,7
18,9
16,9

német

horvát

21,9
20,5
19,9
1,9
0,6
0,4
0,2
0,2

7,8
8,2
6,0
8,1
7,8
7,1
5,9
4,2

Szlovák

Román

3,9
3,8
3,6
4,3
4,0
3,7
3,4
3,2

4,4
4,2
4,2
3,6
3,1
2,7
2,3
1,9

egyéb
2,5
2,4
3,6
3,9
3,8
6,7
12,8
13,5
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Magyarok a Kárpát-medencében

SZÉTTAGOLÓDÁS, KÁRPÁT-MEDENCEI INTEGRÁCIÓ, AVAGY BEOLVADÁS AZ EURO-ATLANTI NAGYTÉRSÉGI RENDSZEREKBE? (ÉRDEKEK,
SÚLYPONTOK, ELLENSÚLYOK)
HAJDÚ ZOLTÁN1
DISINTEGRATION, INTEGRATION IN THE CARPATHIAN BASIN OR
ASSIMILATION INTO THE EURO-ATLANTIC MACRO-REGIONAL SYSTEMS?
(INTERESTS, FOCUSES, COUNTERWEIGHTS)
Abstract
The formation of the states of the Carpathian Basin was a very complicated process. The power
and the living space conditions of the Basin changed in a very special way even before the settlement of the Hungarians. After their settlement the Hungarians gradually 'filled up' the major part of
the Basin's territory but the mountains in the outer rim zone were rarely involved into the living
space of the Hungarians. From the aspects of the whole history of the Hungarians it is very important what kind of spatial units they could formulate and maintain. In the age of modernisation (19th20th centuries) the state formation processes of the Carpathian Basin and its environment were determined partly by internal but predominantly by external forces. Regarding the content of the area's
political state formation processes (stability of the state, disintegration, integration etc.) we can only
partially speak of autonomous processes. The ambitions of nations living together or next-door were
sometimes subordinated to external forces. On the turn of the 20th and 21st centuries some simultaneous but partially contradictory processes were going on in the Carpathian Basin and its narrow
environment. There were some efforts for integration with some different kinds of disintegration
processes. The Euro-Atlantic (NATO) and the European integration (European Union) can be regarded the most decisive processes with all of their common and individual implications. The earlier
major conflicts of the area (winners and losers of World Wars 1 and 2, the earlier free western states
and post-socialist countries etc.) have fundamentally changed and restructured. Almost all the states
and ethnic communities of the Carpathian Basin and its environment are striving to 'get together in
the common camp' and it seems they are going to imagine their future in this community. During the
big and voluntary integration process one cannot help noticing (again) that these actors are building
relationships not with each other but they rather tend to build contacts with the core areas of integration (USA, West-Europe). We should start from the thesis that political processes, including the
foundation and disintegration of states etc. are rather more bound to the inhabitants of the Carpathian Basin than to geographical macro-regions. However the Basin's objective existence and the
subjective national attitudes towards it also played a role in its history.

Kulcsszavak: államosodás, Kárpát-medence, integráció, dezuintegráció,
magyar államterület változásai, szomszédsági környezet változásai

1. Bevezetés
A Kárpát-medence államosodási folyamatai rendkívül bonyolultan alakultak történetileg. Sajátosan változtak a medence uralmi, szállásterületi viszonyai már a magyar honfogla1

tudományos tanácsadó, MTA doktora, MTA RKK Pécs
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lás elıtt is. A honfoglalás után a magyarság folyamatosan „belenıtt” a medence területének
jelentıs részébe, ugyanakkor a hegységperemet csak esetlegesen vonta szállásterületi rendszerébe. A magyar történelem egésze szempontjából fontos, hogy milyen területi kereteket
volt képes kialakítani, formálni, s fenntartani a magyarság.
A modernizáció idıszakában (XIX.-XX. század) a Kárpát-medence és környéke
államosodási folyamatai részben a belsı, de nagyobb mértékben a külsı hatások mentén
alakultak. A térségi politikai térszervezıdési folyamatok tartalmát (államstabilitás,
dezintegrálódás, integrálódás stb.) tekintve csak részben beszélhetünk autonóm folyamatokról. Az együtt és egymás mellett élı népek törekvései alkalmanként külsı törekvések alá
rendelıdtek.
A XX. és a XXI. század fordulóján több, részben ellentétes folyamat jelent meg egyszerre a Kárpát-medencében és szőkebb térségében. Egyszerre vannak törekvések az önálló, nagytáji integrálódásra, ugyanakkor egyes országok esetében megjelentek a különbözı
tartalmú és jellegő dezintegrációs folyamatok is. A leginkább meghatározó folyamatnak
mégis az euro-atlanti (NATO) és az európai (Európai Unió) integrációs folyamat tekinthetı,
minden közös és egyedi vonatkozásukkal együtt.
A térség korábban meghatározó szembenállásai (I. és II. világháborús nyertesek vesztesek, korábban is szabad nyugati és poszt-szocialista országok, stb.) alapvetıen megváltoztak, átrendezıdtek. A Kárpát-medence és térsége szinte minden állama és etnikuma az
„euro-atlanti nagy táborba törekszik”, úgy tőnik, hogy jövıjüket ebben a közösségben képzelik el.
A nagy és önként vállalt integrálódási folyamat közben ugyanakkor az is láthatóvá vált
(ismét), hogy elsısorban nem az egymás közötti kapcsolódnak elsısorban, nem egymással
alakítanak ki mély kapcsolatokat, hanem az integrációs mag (USA, Nyugat-Európa) felé
építkeznek.
Kiinduló alapállással le kell szögeznünk, hogy mindenkor a medencében élı társadalmak a politikai folyamatok, így az államok alakulásának, megszőnésének stb. meghatározó
hordozói, s nem maga a földrajzi nagytáj. Ugyanakkor a medence objektív léte, valamint a
hozzá való szubjektív nemzeti viszonyulások is szerepet kaptak történetileg.

2. A Kárpát-medence hosszú távú történeti államosodási folyamatainak sajátosságai
Nincs lehetıség a tértörténeti és államosodási folyamatok részletesebb elemzésére, csak
utalni szeretnék néhány fontos kérdésre:
A Kárpát-medencében az államegységre és a területi széttagolódásra való törekvések többször megjelentek,
A centralizáció és decentralizáció idıszaka többször váltotta egymást,
A medence és az államterület közötti kapcsolat többször változott (medencére/be
épülı ország, a medencébıl kilépı ország, a medence integrálása külsı központhoz, részmedence országok stb.)
A medence belsı területeit uraló magyarság a különbözı korszakokban az államegység, és magyar vezetı szerep fenntartásában volt érdekelt.
1918-ig a szélesebb értelemben vett térség alapkérdése a birodalmiság problémája, nevezetesen, hogy a soknemzetiségő birodalmak lesznek-e a modernizáció keretei, avagy a
kisebb, kevésbé soknemzetiségő egységek. Magyarország számára a Habsburg Birodalom
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befogadó hatalmi térként jelent meg, melyen belül a történelmi Magyarország egyfajta belsı politikai és közjogi részintegrációt képezett.
A magyarság nem volt képes etnikailag kitölteni a medence egészét, csak a medence
középsı területein jött létre nagyjából homogén etnikai területe. A peremterületek nemzetiségi lakossága a XIX. századtól kezdve ki volt téve az anyaországi csábításnak (románok,
szerbek), avagy a Monarchián belüli, avagy azon kívüli egység megteremtése igényének
(csehek, szlovákok).
A Monarchia vesztesen került ki az I. világháborúból, s ennek következtében felbomlasztották, s vele együtt szabdalták fel a történelmi Magyarország területét is. 1918-1920
között végbement a Kárpát-medence területének kisebb államok közötti feldarabolása (1.
ábra). Magyarország medence-feneki országgá vált, annak minden kedvezıtlen következményével együtt. Magyarország mellett Ausztria, Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia
osztozott a széttagolt medence területén (1. táblázat). A medencén kívül elhelyezkedı fıvárosokban döntöttel alapvetıen a medence ügyeirıl.

1. ábra Magyarország államhatár változásai, 1920-1947
HAJDÚ Z. (szerk.) 2001
1 – történelmi államhatár, 2 – trianoni államhatár, 3 – 1938. évi területgyarapodás, 4 – 1939. évi területgyarapodás, 5 - 1940. évi területgyarapodás, 6 - 1941. évi területgyarapodás, 7 – 1947. évi területcsökkenés

A két világháború között a magyarság a területi revízióban, az utódállamok a megszerzett területek megtartásában voltak érdekeltek. Szó sem lehetett az egymást kizáró célok
mellett a medence egységének a megteremtésérıl. Az államok közötti ellenséges viszony a
gazdaság területén is negatív jelleggel megjelent, de ott nem okozott akkora károkat, mint a
politikai és mentális viszonyokban.
1938-1945 között alapvetı változások következtek be a Kárpát-medence államterületi
felosztásában. Ausztria bekebelezésével a Német Birodalom a medence szereplıje lett, fel23

bomlott Csehszlovákia és Jugoszlávia. A II. világháború elıtt és alatt Magyarország megélte az ország-gyarapodásokat, majd utána vissza kellett állnia a korábbi határai közé.
A térség és a magyarság szállásterületének egésze szovjet katonai befolyás alá került
1944 ıszétıl kezdve. A Szovjetunió világhatalomként a Kárpátalja megszerzése révén a
Kárpát-medence közvetlen, belsı szereplıjévé is vált (2. táblázat).
1. táblázat

Magyarország és szomszédai, 1923
Ország

Terület
(km2)

Magyarország
Ausztria
Csehszlovákia
Románia
Jugoszlávia

93 010
83 833
140 394
294 967
248 987

Népesség
(millió
fı)
8,5
6,5
13,6
16,2
11,9

Népsőrőség
(fı/km2)

Magyarok száma
(milló fı)

92
78
97
55
48

7,147
0,0104
0,702
1,481
0,457
2. táblázat

Magyarország és szomszédai, 1950
Ország
Magyarország
Ausztria
Csehszlovákia
Románia
Jugoszlávia
Szovjetunió

Terület
(ezer km2)
93,0
83,8
127,8
237,5
255,4
22403,0

Népesség
(millió fı)
8,5
7
13,2
17,5
17,8
200,2

Népsőrőség
(fı/km2)
92
83
103
74
70
9

A II. világháborút lezáró békeszerzıdés helyreállította formálisan Magyarország korábbi határait, úgy, hogy 1947-ben a Pozsonyi-hídfıt az újjászületett Csehszlovákiához csatolták az országtól.
1949-1991 között a Kárpát-medence nagy része a „szocialista táborba” tartozott (Magyarország, Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia), ezen belül Jugoszlávia helyzete sok sajátossággal bírt. Ausztria 1955-ben megszabadult a szovjet megszállás alól, semleges országként külön pályán mozgott.
A „béketárbor” keretei között az egyes országok a Szovjetunióval építették ki elsısorban kapcsolataikat, (e tekintetben a Szovjetunió rendkívül tudatos volt) az egymás közötti
kapcsolataik sokkal gyengébbek voltak.
3. A rendszerváltások és térfolyamatok
1991. február 25-én a Varsói Szerzıdés Politikai Tanácskozó Testületének rendkívüli
budapesti ülésén elfogadták a korábbi katonai szerzıdések érvénytelenítését, valamint ki24

mondták, hogy a VSZ katonai szervezete 1991. március 31-i hatállyal megszőnik. Június
19-én az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyarország területét.
1991. június 28-án Magyarország hozzájárult a KGST megszőnéséhez, ezzel a gazdasági kapcsolatai új feltételek közé kerültek nemcsak a volt tagállamokkal szemben, hanem
minden térség felé. Néhány nappal késıbb megállapodás született, hogy megszőnik a Varsói Szerzıdés, s nemcsak a katonai intézményrendszere. 1991. július 1-én Magyarország
tömbön kívüli, gazdasági integráción kívüli, külföldi katonai jelenlét nélküli, minden tekintetben szabad országgá vált.
Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország a változó körülmények és feltételek között megkezdte egymás közötti kapcsolatrendszerének újragondolását (Visegrádi Megállapodás). A csoportosulás szükségszerően Lengyelország körül jött létre, de Lengyelorszag
semmilyen tekintetben nem tudott a köztes térben meghatározóvá válni.
1991 nyara után – egy rendkívül bizonytalan nemzetközi politikai folyamatban - Magyarország részese lett annak a "szürke zónának" ami a stabil Nyugat, s az ismétlıdı válságokba jutó "Kelet" - a volt szocialista országok egy része, valamint a Szovjetunió decemberi felbomlása után létrejövı utódállamok - között kialakult.
A Szovjetunióban végrehajtott 1991. augusztusi puccskísérlet, majd a Szovjetunió decemberi felbomlása alapvetıen új helyzetet teremtett a Magyarország számára. A független
Ukrajna létrejöttével, az új Oroszország kialakulásával, a FÁK létrejöttével új államstruktúrák, új erıviszonyok, új érdekrendszerek jöttek létre Magyarország északkeleti határai mentén, illetve annak tágabb keleti térségében.
A délszláv térségben kiélezıdı, majd 1991 augusztusától fokozatosan polgárháborússá
váló feszültség megterhelte Magyarország és Jugoszlávia viszonyát. Különösen élessé vált
a vita a horvátországi magyar fegyverszállításokkal kapcsolatban, majd késıbb a jugoszláv
fegyveres határsértések miatt. Jugoszlávia elıbb mély belsı válságba került, majd Szlovénia és Horvátország kikiáltotta függetlenségét, és fokozatosan elismertette önállóságát.
Szerbia – különbözı nevek és államjogi konstrukciók között maradt az egyik déli szereplı.
Csehszlovákia 1993. januári felbomlásával új állam és új helyzet jött létre Magyarország északi határai mentén is. Az új Szlovákián belül a magyar kisebbség aránya megnıtt,
ami nem oldotta, hanem sok tekintetben bonyolította a két ország viszonyát.
A Kárpát-medence államföldrajzilag talán sohasem volt annyira felszabdalt, mint az ú.n.
szocialista föderációk felszámolása után (3. táblázat). A medencén osztozó államok között
minden tekintetben rendkívül jelentıs különbségek alakultak ki. A szerteágazó különbségek
erısen érintették a medencén belüli területeiket is.
3. táblázat

Magyarország szomszédai, 1993
Ország

Terület
(km2)

Népesség
(millió fı)

Ausztria
Horvátország
Jugoszlávia
Románia
Szlovákia
Szlovénia
Ukrajna

83 859
56 538
102 173
237 500
49 036
20 253
603 700

7,9
4,8
10,7
22,8
5,4
2
52,1

Magyarok
száma
(1000 fı)
6
20
339
1 603
567
7
155

GDP
(milliárd
USD)
183
9,7
9,6
25,5
10,3
12,6
70,3

GDP
(fı/USD)
23 120
2020
900
1120
1900
6310
1350
25

Az 1993-ra tehát alapvetıen újrarendezıdött Magyarország szomszédsági környezete.
Magyarország pozíciói egyértelmően erısödtek az új utódállamokkal (Szlovákia, Ukrajna,
Kis-Jugoszlávia, Horvátország, Szlovénia) szemben. A magyar társadalom és politikai elit
döntı része nagyfokú önmérsékletet tanúsított a szomszédos államokban végbemenı átalakulási folyamatokkal kapcsolatban, s ez az önmérséklet jellemezte a szomszédos országokban élı magyar kisebbség nagy részét is. Magyarország és a magyarság a térség stabilizáló
tényezıjeként jelent meg egy rendkívül gyors és részben véres átalakulás idıszakában.
A magyarság száma és részaránya eltérı módon alakult a szomszédos országokban, de
arra elegendı és megfelelı maradt mindenütt, hogy az államközi és az államhatárokon átnyúló kooperációk elısegítıje legyen. Magyarország minden határszakaszán létrejöttek a
különbözı határon átnyúló együttmőködések, majd eurorégiók.
1995-ben Ausztria belépett az Európai Unióba, így az európai integrációs nagytér már a
Kárpát-medence nyugati peremterületére is kiterjedt. Az Európai Unió megjelenése elérhetıvé tette a kapcsolatok új szintjének kialakítását.
Az 1990-es évek elején a posztszocialista országok között egyfajta természetes verseny
bontakozott ki a NATO-ba, illetve az EU-ba való bekerülésért. A tagság alapvetıen a biztonság külsı garanciájaként, másrészt egyben a belsı demokratizálódás magas szintő elismeréseként jelent meg a belépni akarók számára. A mintegy évtizedes újrarendezıdési folyamat eredményeként Magyarország saját döntése nyomán szakadt el e zónától, s vált
1999-ben a NATO tagjává, (mely a belépése után csaknem háborúba sodorta déli szomszédjával, Szerbiával), majd 2004 májusában Szlovákiával és Szlovéniával együtt belépett
az Európai Unióba. Románia, Szlovákia és Szlovénia NATO belépésével megszőnt a szövetségen belül Magyarország „szárazföldi sziget-jellege”. Némileg megkésve, de Románia
2007-ben Románia is csatlakozott az EU-hoz.
2007-re a Kárpát-medence területének és népességének nagy része, így a határon túli
magyarság is egy politikai-katonai, illetve gazdasági integrációba került.
A tagság elérésével Magyarország sok szempontból új helyzetbe került. Az európai
gazdasági, társadalmi és politikai folyamatok - részben a globalizációs kihívás következtében - új szakaszba léptek, s egyben új kihívásokhoz, útelágazásokhoz érkeztek. A politikai
térfejlıdés szempontjából sokféle módon elemzik a folyamatok tartalmát, mérlegelik kifutásuk lehetıségeit. Egy dolog egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a megosztott, kétpólusú,
hidegháborús nemzetközi világrend összeomlásával nem a történelem vége, hanem az „új
kezdet kényszere” jött el.
Az európai uniós egységesülési, integrálódási folyamat „végcélját” alapdokumentum jelleggel nem fogalmazták meg tételesen. A 2004 tavaszán elkészült alkotmánytervezet, majd újabb viták után elfogadott alkotmány a tagállamok körében 2005 tavaszán még
jóváhagyás közben volt, több ország esetében – a népszavazási eljáráshoz kapcsolódva politikai viták tárgyát képezi. Így ez azt is jelenti, hogy az Európai Unió építése szükségszerően folyamatos vitákkal, korrekciós lépésekkel, kiigazításokkal, permanens kompromisszumokkal lesz jellemezhetı, hiszen nincs egyetlen, minden tagállam és egyéb szereplı
által elfogadott végsı idea, elérendı optimális struktúra, nincs megtervezett „végsı beteljesülés”.
Az EU gazdasági, társadalmi, politikai, területi, kulturális stb. szempontból már ma is
magán viseli a heterogenitás és a mozaikszerőség sok jellemzıjét. A szervezet számára az
alapkérdés az, hogy a heterogenitás és mozaikszerőség mellett milyen egységes értékrend,
érdekrendszer, célrendszer, valamint homogén verseny- és piacszabályozás mellett biztosít-
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ható az esélyegyenlıség, a fejlıdés fenntartása, a vesztesek (egyének, csoportok, területek
stb.) támogatása.
Ha Kárpát-medence és a magyar állam szemléleti alapábráját megrajzoljuk (2. ábra),
akkor azt mondhatjuk, hogy állami és fıvárosi szinten a szomszédos államok konkrét érdekeltsége a medence tekintetében eltérı, mindössze két állam (Magyarország, Szlovákia) helyezkedik el teljes területével a medencén belül, a többiek területi érdekeltsége változó.

2. ábra Államhatárok és fıvárosi „látószögek a Magyarország szomszédsági környezetében, 2005
HAJDÚ Z. (szerk.), 2005

4. Összegzés
Magyarországnak a szocialista szövetségi rendszerbe való tartozás elsısorban a szövetség vezetı erejéhez, a Szovjetunióhoz való kötıdést jelentette, kisebb jelentıségő volt az
egyéb tagállamokkal fenntartott kétoldalú viszony. Mind a Varsói Szerzıdés, mind pedig a
KGST egypólusú szervezet volt valójában, a tagállamok egyenlıségének formális kinyilvánítása ellenére is. Mindkét szervezet lényegét, különösen a katonai szervezetét, a Szovjetunió nagyságrendjébıl, világhatalmi alapállásából fakadó helyzete határozta meg. (Az ország így inkább „gyarmati” típusú együttmőködési, semmint valódi integrációs tapasztalatokkal rendelkezett.)
Nemcsak Magyarország világpolitikai környezete változott meg alapvetıen, hanem
döntıen átalakult európai viszonyrendszere és lényegileg megváltoztak szomszédsági kapcsolatai is. Az ország már korábban is kapcsolatokat épített ki a nyugat-európai integrációs
szervezetek felé, az új helyzetben alapvetı célként és értékként fogalmazta meg a magyar
politikai vezetés és a közvélemény az átalakuló Európai Unióhoz történı csatlakozást, s
kezdte meg a csatlakozási folyamatra és a várható tagságra való tudatos felkészülést.
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Magyarország szomszédsági környezetében végbemenı változásokat elsısorban a korábbi
szocialista föderációk felbomlásával, a független szomszédállamok számának növekedésével
jellemezhetjük. Az újonnan függetlenné vált szomszédok (Szlovákia, Ukrajna, Horvátország,
Szlovénia, Szerbia) sok tekintetben kisebb súlyt képviselnek, mint államelıdeik, s így Magyarország mozgástere megnıtt a szomszédsági környezetében. Bizonytalanságokkal járt a
szomszédsági környezet államosodási folyamata, különösen a délszláv térségben lejátszódó
polgárháborúk jelentettek biztonsági kihívásokat Magyarország számára, s ugyanakkor ezek a
véres események gyorsították fel Magyarország és a NATO közeledését.
Az euro-atlanti katonai szövetséghez való csatlakozás (1999) alapvetıen megváltoztatta
az ország külsı, biztonságpolitikai feltételrendszerét, Magyarország az európai stabilitás
keretei közé kerül, ugyanakkor a Szerbia elleni légiháború azt is bebizonyította, hogy az új
szövetségi rendszer is hordoz politikai és biztonsági kockázatokat, s szinte programozott
egy kis ország érdekérvényesítési korlátja.
Az Irak elleni 2003-as amerikai invázió, annak támogatása, illetve értékelése, megosztotta a NATO és az EU tagjait. E katonai akció támogatásakor, illetve a békefenntartásban
való szerepvállaláskor a magyar kormányzat az amerikai érvelést tette magáévá.
A NATO és az EU tagsággal Magyarország egyértelmően részévé vált az euro-atlanti
integrációs szervezeteknek, ill. folyamatoknak. Magyarország hosszú távú érdekei azt diktálják, hogy egy letisztult struktúrájú, világos célú és szerkezető, mőködıképes EU-hoz
csatlakozzon, illetve annak keretei között mőködhessen.
Az új integrációs folyamat eredményeként 2004 tavaszára Magyarország mintegy a
"Kelet Nyugatjából a Nyugat Keletjévé" válik, s nem csak topográfiai értelemben fogalmazható meg.
2007. január 1.-jén Románia is EU tagja lett, így a határon túl élı magyarság legnagyobb tömege azonos gazdasági és politikai „érdekkörbe” került az anyaországgal. Az igazi
kérdés, hogy a magyar közösség hogyan és milyen módon fog tudni élni ezzel az új történelmi lehetıséggel, mely egyben sajátos módon új kihívást is jelent számára.

28

Magyarok a Kárpát-medencében

VAJDASÁG NÉPESSÉGMOZGÁSA AZ UTÓBBI FÉL ÉVSZÁZADBAN
GÁBRITY MOLNÁR IRÉN1

1. Gazdaság-földrajzi alapadatok
Vajdaságban a Bácska és Nyugat-Bánság egy folyók által feltöltött homokos síkság, a
magyar Alföld folytatása. A Kárpát-medence nagy folyói erre folynak össze. A
Szerémségben a Tarcal-hegység (Fruška Gora) húzódik, amely keletre tereli a Dunát. A
Bánságban található a tartomány legmagasabb pontja, a Kudrici tetı (641 m), amely a
romániai Krassó-Szörényi-Érchegységhez kapcsolható Verseci-hegység csúcsa.
Közigazgatási szempontból Vajdaság hét körzetbıl áll: Észak-Bácska, Nyugat-Bácska,
Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát, Szerémség. A hét vajdasági körzet öszszesen 45 községet2 ölel fel. A községek a legkisebb közigazgatási egységek, jellemzıen
egy várost és közvetlen vonzáskörét jelentik, de terület és népesség szempontjából igen eltérıek. A 45 község összesen 467 települést számlál, melyek közül 52 településnek városi
státusa van. A lakosság túlnyomó többsége a tartomány városaiban koncentrálódik, viszont
a mezıgazdasági népesség továbbra is a kistérségeken van jelen.
A lakosságnak csak kis százaléka él kistelepüléseken: 0,9% él 500 fı alatti településeken; 2,2% 500–999 között; jelentısebb szám, 8,4% lakik 1000–1999 közötti lélekszámú
falvakban, a lakosság e része elsısorban mezıgazdaságból él. Jóval nagyobb számban képviselteti magát Vajdaság lakossága a 2000–4999 lélekszámú településeken: 1/5-e, azaz
20,3%-a; 15,4% lakik 5000–9999 lakosú településen. Az összes településhez viszonyítva a
városok Vajdaság településeinek 11,13%-át alkotják, a lakosság túlnyomó többsége viszont
éppen ezeken a településeken koncentrálódik. Ennek számos oka van. Elsıként említhetı a
II. világháború utáni erıs iparosodási folyamat, a mezıgazdasággal foglalkozó kistérségek
erıteljes leépítése. Ma a lakosság nem egész 2/3-a él városban, s vezetnek a 10 000–49 999
lakosú városok: Vajdaság lakosságának kb. 1/3-a, azaz 28,2% él itt. A lakosság további
százalékos megoszlása az 50 000–99 999 lakost számláló városokban 15,2%; a lakosság
1/10-e a tartományi fıvárosban, Újvidéken lakik.3
A 100 km²-re jutó település-indikátor4 Vajdaság esetében 2,2, míg a Duna–Körös–
Maros–Tisza Eurorégióban5 ez a mutató 2,8; ezzel szemben Dél-Alföld megyéi még ritkábban lakottak (Csongrád megye, Békés megye): a statisztikai indikátor 1,3 és 1,4 között mozog.

1
Újvidéki Egyetem, Közgazdaságtudományi Karának, a Magyar Tannyelvő Tanítóképzı Kar (Szabadka) rendes
tanára
2
Statistički godišnjak Srbije 2005. 75. o. (Szerbia statisztikai évkönyve 2005)
3
Uo. 73. o.
4
Duna–Körös–Maros–Tisza Regionális Együttmőködés. Eurorégió kiadványa, 2002, 12. o.
5
A DKMT Eurorégiót Magyarország és Románia négy-négy megyéje (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, JászNagykun-Szolnok, illetve Arad, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes) és Vajdaság alkotják. Az integráció célja a határokon átnyúló és regionális együttmőködés erısítése.
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2. A tartomány lakosságának alakulása
A tartomány lakosságának és azon belül a magyar lakosság számának alakulása 1948tól, nagyjából követi a környezı országok és régiók lakosságmozgását.
1. táblázat

Vajdaság népességének alakulása 1948-tól 2002-ig
Régió neve

1948

1961

1971

1981

1991

2002

Vajdaság

1 663 212

1 854 965

1 952 533

2 034 772

2 013 889

2 024 487

Magyarok

428 932

442 561

423 866

385 356

339 461

290 207

Bácska

822 195

910 981

960 001

1 010 640

984 511

1 076 438

Magyarok

306 578

318 867

311 379

286 732

256 795

223 081

Bánát

615 788

664 3011

666 559

673 735

680 347

612 845

Magyarok

113 371

1112 785

103 093

911 259

76 629

62 890

Szerémség

225 229

279 683

325 973

350 396

349 031

335 204

Magyarok

8 983

10 909

9 394

7 365

6 037

4 236

A tartományi lakosság összlétszáma tehát az utóbbi fél évszázadban eleinte (1981-ig)
növekedett6, majd folyamatosan stagnál. A magyarok száma 1961-ben érte el a csúcsot
(442 561) majd attól kezdve rohamosan csökken, amit nem lehet elmondani a szerb népességrıl, hiszen a számuk a folyamatos (hullámokban szervezett) betelepülés okán gyarapodott. A magyarság számcsökkenéséhez mindenképpen hozzájárult az alacsony szaporulat és
fıként a fiatalok elvándorlása, valamint az asszimiláció különbözı formái. Az 1991. évi és
a 2002. évi népszámlálási adatokat összehasonlító elemzés azt mutatja, hogy a tartomány
lakosságának nemzeti összetétele egészében véve megváltozott, oly módon, hogy a kisebbségi közösségekhez tartozók száma csökkent, míg a szerbként nyilatkozók száma növekedett. Vajdaságban, 2002-ben 170454-el több szerb él, mint az 1991-ben, vagyis a százalékos arányuk Vajdaság lakosságában 57.21%-ról 65.05%-ra nıtt (miközben a lakosság száma az elmúlt 11 évben mindössze 19 475-el nıtt).
Vajdaság lakosainak száma 1948 és 1981 között, a Titoi korszakban, folyamatosan növekedett. Mivel a vajdasági magyarok lélekszáma 1961 óta folyamatosan csökken, számuk
2002-ben csak 290 207 fıt tett ki. Kifejezetten gyenge természetes szaporulatot mutatnak:
Az ıshonos szerb lakosság és a nemzeti kisebbségek lélekszámát a vajdasági népesség
1989 óta megfigyelhetı (1991-ben évi -1,9‰, 1992-ben évi -2,9‰, 2002-ben -4,6‰-es)
természetes fogyása is jelentısen csökkentette. A magyarok természetes szaporulata a délszláv háború alatt már -10 alá esett.
6

Tito 1980 májusában halt meg. Nagyvalószínőséggel nem csak ez az esemény, hanem inkább az elvándorlási
tendencia növekedése és a(z Európában is) gyenge gyermekvállalási hajlam okozta a lakosságcsökkenést.
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1. ábra Néhány vajdasági nemzetiség lélekszáma az utóbbi évszázadban

2. ábra Vajdasági népek természetes szaporulata 1953-1999 között

Vajdaságon belül Bácska a legnépesebb tájegység, itt él a legtöbb magyar is.
Vajdaság kistérségeinek népességében jelentıs eltérések vannak. A két népszámlálás
közötti 11 év alatt (1991-2002) Észak-Bácska, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Észak-Bánát lakosainak száma csökkent, míg Nyugat-Bácska, Dél-Bácska és Szerémség lakosainak száma
nıtt. A lakosság száma csökkenésének oka az észak-bánáti körzetben fıleg az alacsony
natalitás és az elvándorlás, emiatt kb. 7%-kal csökkent a népesség. E körzeten belül Ada és
Zenta községekben a legsúlyosabb a lakosság fogyása, ahol jelentıs a magyarok lélekszáma
(kb. 10%-kal kevesebb, mint 1991-ben). A legveszélyeztetettebb község a közép-bánáti
Magyarcsernye, ahol a lakosok száma 11%-kal csökkent. A lakosság számának legnagyobb
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növekedése a szerémségi körzetben történt, oka a betelepítés. Itt átlag 15,8%-kal nıtt a népesség. A község, ahol a legnagyobb mértékben nıtt a lakosok száma, Stara Pazova: itt
2002-ben 21,11%-kal éltek többen, mint 1991-ben). Ide három hullámban tömegesen érkeztek a menekültek Horvátországból, Boszniából, de Kosovóról is.
2. táblázat

Vajdaság kistérségeinek népessége 1991-ben és 2002-ben
Lakosok száma
1991-ben

Lakosok száma
2002-ben

Index
1991=100

Észak-bácskai körzet

202 287

199 413

98,6

Nyugat-bácskai körzet

210 372

213 242

101,4

Dél-bácskai körzet

543 185

591 752

108,9

Közép-bánáti körzet

216 251

207 493

96,0

Dél-bánáti körzet

314 321

311 765

99,2

Észak–bánáti körzet

177 351

165 618

93,4

Szerémség körzet

302 600

335 204

110,8

Körzetek

Forrás: Statistički bilten, Beograd, 2002.
3. táblázat

Népsőrőség a Vajdaságban (fı/km²)
Évszám

1991

2002

Vajdaság

93,64

94,48

Bácska

109,9

120,2

Bánát

76,6

69,0

Szerémség

90,9

87,3

Forrás: Euroregion számokban, 2002.
Az elmúlt években Vajdaság népsőrősége növekedett. A legjelentısebb növekedés
Bácskában történt, ahol 1 km2-en 2002-ben 10 lakossal él több, mint 1991-ben. Bánát népsőrősége jelentısen csökkent, ma ott egy km2-en átlag 7,6 lakossal él kevesebb, mint 1991ben. Szerémség népsőrősége is csökkent, de nem olyan drasztikusan.
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3. A tartomány etnikumai
A tartomány etnikai összetétele rendkívül változatos: több mint 25 különbözı etnikai
csoport teszi ki a régió lakosságának egyharmadát. Vajdaságnak 6 hivatalos nyelve van,
amely tükrözi a vidék sokszínő etnikai és nyelvi összetételét, kulturális hagyományait.

3. ábra Vajdaság nemzetiségi összetétele (2002)
4. táblázat

Vajdaság nemzetiségi összetétele 2002-ben
Nemzetiség

fı

%

szerbek

1 321 807

65,05

magyarok

290 207

14,28

szlovákok

56 637

2,79

horvátok

56 546

2,78

nem nyilatkozott

55 016

2,71

jugoszlávok

49 881

2,45

montenegróiak

35 513

1,75

románok

30 419

1,50

romák

29 057

1,43

bunyevácok

19 766

0,97

ruszinok

15 626

0,77

macedónok

11 785

0,58

ukránok

4 635

0,23

egyéb

55 097

2,71

Összesen

2 031 992

100
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4. ábra Vajdaság etnikai térképe (2002), Kocsis K. MTA

4. Vajdasági magyarok számokban7
A 2002. évi népszámlálás adatai szerint Szerbia területén – Koszovó nélkül – 295.379, a
Vajdaság területén 290.207 magyar élt. Részarányuk megközelíti a 15%-ot. A legutóbbi
összeírás idején a vajdasági magyarság 76,86 %-a Bácska, 21,67 %-a Bánát és 1,45 %-a
Szerémség területén élt.
Észak-Bácskában és Észak-Bánátban él a tömbmagyarság. E két régióban a lakosság
részarányának majdnem a felét (kb. 45%-át) alkotja (összes számuk itt 165 732). Itt él a
délvidéki magyarok 57%-a. A többi régió szórvánnyá válása elkerülhetetlen. A közösségi
érdekeket képviselık mind hangosabban emlegetik, hogy az a feladatunk, hogy optimális
magyar iskolahálózat segítségével, új munkahelyekkel és vállalkozási lehetıségekkel csökkentsük az elvándorlást, s mindezzel elısegítsük a nemzeti kisebbség szülıföldön maradását.

7

Lásd: Szerbia és Vajdaság demográfiai mutatói – migrációk; tanulmány a Kistérségek életereje – Délvidéki fejlesztési lehetıségek kötetben, 2006. 57-71 oldal
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Szabadka a legnagyobb magyar tömb: több mint 57 ezer magyar él a községben. Az elmúlt évtizedben a szerbek különösen kedvelt célpontjává vált ez a határ menti, 1961-ig abszolút magyar többségő nagyváros. A mővelıdési, oktatási és kulturális központként mőködı Szabadkán a magyarok már nem képviselnek abszolút, csak relatív többséget. Vajdaságon belül a többnyire a Tisza-melléken és Szabadka környékén elterülı magyar etnikai
blokk községei (együttesen 2 810 km²) Vajdaság 13%-ára terjednek ki. Ezen a területen a
magyarság a 18. század dereka óta a lakosság abszolút többségét képviseli.8 A jelenlegi
közigazgatási beosztás szerint Vajdaság területe 7 körzetre9 és 44 községre oszlik. A magyarságot az Újvidék, Nagykikinda és Szabadka székhelyő körzetek között osztották szét
úgy, hogy a vidék magyarjainak 48,9%-a maradt a természetes vonzásközpont, Szabadka
alárendeltségében, 40% pedig Nagykikinda, illetve 11,1% Újvidék körzetéhez került. Hat
községben (Településcsoport) – Zentán (Senta), Adán (Ada), Magyarkanizsán (Kanjiža),
Kishegyesen (Mali Iðoš), Topolyán (Bačka Topola) és Csókán (Čoka) – abszolút többséget,
további két községben – Óbecsén (Bečej) és Szabadkán (Subotica) – relatív többséget alkot.

5. ábra A magyarok községenkénti részaránya (2002. évi népszámlálás)

A magyar érdekeltségő önkormányzatok képviselik a régió tömbmagyarságát (Szabadka, Kishegyes, Topolya, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Csóka, Óbecse), míg a többi magyar
lakosú község igyekszik megırizni a nemzeti megmaradáshoz oly fontos oktatási, mővelıdési és egyéb érdekszempontokat.
8
Bácska, a történeti Bács és Bodrog vármegyék teljes területe a honfoglalástól a 16. század közepéig szinte kizárólag magyar lakosságúnak számított.
9
Okrug
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5. táblázat

A vajdasági magyar népesség demográfiai állapotát mutató néhány jelzıszám
Határérték
65 évnél idısebb népesség aránya az öszszes népesség százalékában
Átlagéletkor

Az öregedési index (a 60 évesek és idısebbek aránya a 0–19 éves korcsoporthoz viszonyítva)
Átlagos gyermekszám

Nemzetisége szerint magyar

10,0%

1991-ben
2002-ben

16,59%
19,25%

30 év

1971-ben
1991-ben
2002-ben
1971-ben
1991-ben
2002-ben

37,7 év
41,5 év
43,1 év
0,743
1,142
1,363

2,3

1991-ben
2002-ben

…

1991-ben
2002-ben
1991-ben
2002-ben
1991-ben
2002-ben
1991-ben
2002-ben

1,62
1,50 alatt
(becslés)
339 490
290 207
344 667
284 205
325 396
…
14 789
…

0,40

…

Anyanyelve szerint magyar
Magyar nemzetiségő és anyanyelvő
Magát jugoszlávnak valló, de magyar
anyanyelvő

…
…
14,3

Születési ezrelék

…

Halálozási ezrelék

Születés és halálozás egymás közti aránya

Magyarok

1,00

1991-ben
2002-ben

1961-ben
1991-ben
2002-ben
Forrás: Mirnics Károly, mtt kötet Oktatási oknyomozó, 38. oldal
Vitális index (0–14 évesek és 60 évesek és
idısebbek aránya

1,00

1991-ben
2002-ben
1991-ben
2002-ben

10,68
9,60
18,89
21,13 (becslés)
0,52
0,50 (becslés)
1,37
0,71
0,51

5. Migrációs hullámok10
A korábbi idıszakok kivándorlási hullámairól tudjuk11, hogy a két világháború között,
az 1918–24-es idıszakban 45 000 magyar értelmiségit, közigazgatási alkalmazottat, birto10

Lásd részletesebben: Gábrityné Dr. Molnár Irén: A jugoszláviai magyarok vándormozgalmának okai és méretei
In: Fészekhagyó Vajdaságiak, 2001, 115-162 oldal.
Lásd bıvebben: Mirnics Károly: Betelepítések, kitelepítések és vándormozgalmak, In: Fészekhagyó
Vajdaságiak, 9-76 oldalak.

11
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kost és tıkést utasítottak ki az országból, 1921–29 között 14 442-en vándoroltak ki Amerikába. Itthon maradt a földnélküli magyar paraszt (a magyarok 44%-a), ık lettek az idénymunkások, kubikosok, napszámosok és cselédek. A szegény falvakból több ezer magyar
költözött be városba, még Belgrádba is (egy idıben, a fıvárosban 30 000 magyar élt). A
munkakeresés során a vajdasági magyarok bányákba, turistaközpontokba stb. is eljutottak.
Az értelmiség egy része csakis az ország déli részein kapott állást. Az 1920 és 1941 közötti
földreform keretében százezer szerb parasztcsaládot telepítettek Vajdaságba (családonként
5ha-t kaptak, a hajdani magyar földbirtokosok földjeit is). A 2. világháború alatt megkezdıdött a délszláv kolonisták (betelepítettek) kiőzése és a bukovinai csángók betelepítése.
A 2. világháború után Jugoszláviából a többi kelet-európai államhoz viszonyítva átlagos
mértékben távoztak azok, akik nem értettek egyet az új, kommunista rezsimmel. Mintegy
harmincezer magyar elköltözött, de egyes adatok szerint húszezer vérbosszú áldozata lett,
köztük ártatlanok is (1945 ıszén). Voltak, akik a szülıföld elhagyása mellett döntöttek, de
az országhatáron belül változtattak lakóhelyet.
A jugoszláv lakosok (köztük a magyarok) kivándorlása három évtizede tart. Ennek elsı
hulláma, illetve a fejlett tıkés országokban való ideiglenes munkavállalás 1965 után kezdıdött, egy (viszonylagosan sikertelen) társadalmi-gazdasági reformfolyamat beindításakor. Az
állam a határok megnyitásával, új gazdasági és rendszerbeli intézkedésekkel kívánta megoldani az agrárlakosság túlnépesedésének, a munkanélküliségnek és a szakképzetlen munkaerınek a problémáját. Az áramlás iránya a nyugat- és közép-európai országok: NSZK, Ausztria
és Franciaország. A szervezetlen és spontán kivándorlás megengedett, de váratlan volt. A
pártdokumentumokban a munkaerı más országoknak való „átengedésérıl” beszélnek, melyet
az indokol, hogy elhárítsák a túlnépesedés és a munkaerı-felesleg kedvezıtlen következményeit. A hatvanas évek második felétıl a gazdasági migráció szervezetten folyt, a munkaképes
lakosság mind tömegesebben távozott. A rendszer azt várta ettıl, hogy rendbe jönnek a kedvezıtlen gazdasági folyamatok, az országnak haszna származik a visszatérık vagyonából.
1965-ös gazdasági reform közvetlen célja a gazdálkodás felélénkítése, a foglalkozottak improduktív munkájának megszüntetése, az állami gazdasági fejlesztési tervek (meghirdették a
piac kereslet-kínálat gazdasági törvényszerőségének bevezetését, a hitel- és pénzügyi rendszer
reformját) csökkenése révén. A nyugat-európai országokban ekkor viszonylag magas volt
gazdasági fellendülés, s nagy a kereslet a szakképzetlen, betanított és olcsó munkaerı iránt. A
reformerık elképzelése szerint a szakképzetlenek, munkanélküliek távozásával csökkenni kellett volna a mezıgazdasági túlnépesedésnek, javulnia a munka minıségének, és a külföldrıl
visszatérı munkások révén enyhülni kellett volna az egyes régiók között a gazdasági fejlıdésben mutatkozó aránytalanságok.
A nyolcvanas évek végéig a kivándorlás anyagi indíttatású volt, tehát gazdasági migrációról beszélhetünk. A kilencvenes években változott az ok: a távozás politikai és pszichológiai jellegő; a háború és a katonai mozgósítás veszélye, valamint a félelem háború sújtotta
vidékeken új dimenziót ad a jugoszlávok kivándorlásának. A távozás tömeges volt, fiatal
szakemberek, egész családok települtek át azokba az országokba, amelyek hajlandóak menekültként vagy politikai, illetve gazdasági bevándorlóként befogadni ıket (Kanada, Ausztrália, Németország, Magyarország stb.).
A belsı vándorlásokhoz képest a tartomány területét elhagyó, többnyire külföldre irányuló
külsı migráció súlyosabb veszteségeket okozott az itteni magyarságnak, mint az asszimiláció.
Kocsis Károly számításai szerint a magyar migrációs veszteség 1948–1991 között 69 193 fı
volt, melybıl 25 228 az 1980-as évekre esett. A nyugati munkavállalás lehetıségével és a jugoszláv gazdasági válság kibontakozásával összefüggésben, az akkor még csak ideiglenes jel37

legőnek, csupán munkavállalási célúnak gondolt elsı nagy kiáramlás 1965–1970 között történt: 16 627 magyar, a tartományból származó vendégmunkások 27,5%-a vállalt munkát
Nyugaton.12 Legtöbb magyar a szabadkai, újvidéki, topolyai, zombori és adai községekbıl
kelt útra, legnagyobb arányban a bánsági és bácskai nyelvszigetekrıl.
A kilencvenes években a háború közelsége és a háborús veszélyeztetettség következtében a Nagy-Jugoszlávia területén a migráció nagymértékben megváltoztatta a lakosság
nemzetiségi és szociális összetételét. A lakosság veszélyeztetettsége miatt tömeges és gyors
menekültáradat indult meg az országon belül és külföldre is. A huszadik század végén a
bombázások elızményei és következményei (elszegényedés, mozgósítás, bizonytalanság)
betetézték a tömeges emigrációt. Mérsékelt becslések szerint az utóbbi tíz évben kb. 50 000
magyar vándorolt ki Vajdaságból, de van, aki ennél többre becsüli a külföldön élık számát.
Migrációs okok összefoglalása: a titói Jugoszlávia, mint a keleti tömbhöz nem tartozó
szocialista ország, földrajzi-politikai nyitottságához viszonyítva, szinte képtelenségnek hatott,
hogy a kilencvenes években éppen az ország bezártsága, gettóvá válása okozta a lakosság
emigrálását. Fontos tényezı a külföldre távozók esetében a szegénység, a munkanélküliség, a
reformok elmaradása, ami egyirányúvá teszi e törekvéseket. A magyar szakemberek külföldre
távozását – az agyelszívást – serkentette a szakemberek tudásának, tehetségének kihasználatlansága, a tudományos kutatás kedvezıtlen helyzete, az elégtelen befektetések az újításokba,
találmányokba, az anyagi megbecsülés hiánya. Ugyanakkor az egyesült Európa új, kreatív törekvéseknek adott mind nagyobb teret, ahol tehetséges szakembereink versenybe állhattak. A
leszőkült szociális-kulturális kisebbségi élet- és fejlıdési tér lehetetlenné tette a megfelelı hagyományırzı életmód megtartását, megnyirbálta az anyanyelvő oktatást (óvodától az egyetemig). A politikai emigránsok a kilencvenes évek elején jelentek meg, általában arra hivatkoztak, hogy nem akarnak eleget tenni a katonai behívónak, alapvetı polgári jogaikat érzik
veszélyeztetve kisebbségi nemzethez tartozásuk miatt. A magyarok többsége nem érezte
szükségét, hogy részt vegyen a délszláv viszály bármely formájában.
A Szerbiából távozó magyar emigránsok kezdetben, célországként, kevés kivételtıl eltekintve, európai országot választottak: Németország, Ausztria, Svédország és Franciaország, s kisebb számban indultak Európán kívüli országba, például Kanadába. Legújabban,
amikor az európai országokat ellepték a menekültek és vendégmunkások, emigránsaink
nemigen válogatnak, oda mennek, ahol befogadják ıket: Kanadába, Új-Zélandra vagy éppen Ausztráliába.

6. Menekültkérdés - atrocitások
1990 és 1993 között, majd 1995-ben több mint 270 ezer menekült telepedett le a tartományban, ami az összes szerbiai menekült 40%-a, Vajdaság lakosságának pedig 13%-a. A
menekültek 92%-a szerb nemzetiségő volt, akik a délszláv háborúk során több hullámban
érkeztek, elsısorban Horvátországból, majd Boszniából. Elsısorban Bácska délnyugati részén és a Szerémségben telepedtek le, valamint a nagyobb városokban. A menekültek száma Újvidéken 25 000, Rumán 6-8000, Zomborban, Pancsován, Indijában, Szabadkán 6000
fı. Az 1990-es évek elején Szerbiából mintegy 200 000 fiatal szakember távozott. A kivándorlás Vajdaságban volt a legnagyobb arányú, noha ez az ország gazdaságilag legfejlettebb
12
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része. Itt is elsısorban a fiatalokat és a magyarokat érintette, akik a katonai kötelezettség és
a háborús veszély elıl, valamint gazdasági okokból távoztak. Emiatt a helyi magyarság
termékenysége erısen lecsökkent.
Mára tehát, a horvátországi és boszniai szerb „menekült”-ek Vajdaság területére történı
betelepítése – a becslések szerint – megközelíti a 250 ezret. Az 1995. évi augusztusi horvát
katonai akció következtében a knini „Krajina”-ból Jugoszlávia mintegy 150 ezer menekültet fogadott be, közülük mintegy 110 ezret, vagyis a menekültek 75%-át a Vajdaságba irányították. (A tartományi Vöröskereszt adatai szerint a Vajdaság több mint 200 ezer menekültet, a Szerbiába érkezı menekültek 42%-át fogadta be. Az UNHCR nyilvántartása szerint 1995-ben 259.719 menekült tartózkodott a Vajdaságban.) Az 1920-as évek óta tudatosan és folyamatosan alkalmazott asszimilációs gyakorlatnak megfelelıen tízezres nagyságrendben telepítették le a menekülteket a tömbben élı magyarság lakóterületén és NyugatBácskában. Érkezésük és letelepedésük több községben megbontotta a magyarság homogenitását, illetve az 50 % körüli (magyar–többségi nemzet) egyensúlyt. A felfegyverzett szerb
menekültek számos helyi atrocitást provokáltak elsısorban horvát- és magyarlakta településeken. Megkezdték az eltávozottak vagy ideiglenesen távol lévık ingatlanainak összeírását,
sıt fizikai birtokbavételét.
A Krajinai Szerb Köztársaság összeomlását és a boszniai szerb csapatok visszavonulását
követıen, 1996 tavaszáig közel negyedmilliónyi szerb menekült érkezett a Vajdaságba; 3/4ed része Délnyugat-Bácskába és a Szerémségbe telepedett le. Fıként az 1945–48 között kolonizált rokonai településeibe érkezett, és a kb. 30 ezer fınyi előzött, elköltözött
szerémségi, bácskai horvát falvakba, és természetesen a kedvezı életkörülményeket kínáló
városokba (pl. 24 487 szerb Újvidékre, 6-8 ezer Rumába, Zomborba, Pancsovára, Indjijába,
Mitrovicára). A Tisza-vidéki magyar etnikai tömb területére viszonylag kisszámú (5891 fınyi) szerb, az összes vajdasági szerb menekültnek 2,4%-a telepedett le. A kedvezı fekvéső,
jó közlekedéső magyar többségő városokban és urbanizált térségekben viszont számottevı
szerb menekült talált új otthonra (pl. Szabadka 6401, Temerin 3444, Óbecse 1471, Palics
1359 és Topolya 1200). A magyar-szerb, horvát-szerb népcsere eredményezte a szerbek
arányának jelentıs (több mint 10 százalékpontnyi) növekedését a tartomány nyugati határvidékein, Északnyugat-Bácskában és az 1991-ben még magyar többségő Temerinen,
Bácstopolyán és Szabadkán.13
A magyarság körében továbbra is aggodalmat kelt a szélsıséges szerb nacionalista erık
jelenléte, amelyek egyes vajdasági községekben, ahol hatalmon vannak, folyamatosan hajtják végre a menekültek végleges elhelyezését, valamint a nyugati országokból hazatoloncoltak letelepítését, a települések átstrukturálását és az eredeti etnikai arányok megváltoztatását. A NATO jugoszláviai akcióját (bombázások 1999) követıen megindult a koszovói
menekültek Vajdaságba érkezése. A vajdasági magyar szervezetek becsült adatai szerint kb.
10–15 ezer új menekült (elsısorban koszovói roma) érkezett a tartomány területére. Az
egykori JSZK területén az UNHCR adatai szerint kb. 800.000 menekült tartózkodik, akik
nagy része véglegesen itt szeretne letelepedni, kisebbik hányaduk vissza szeretne költözni
szülıföldjére, vagy más országba kíván emigrálni. Ezt a folyamatot látszik erısíteni a 2001
februárjában életbe lépett módosított jugoszláv állampolgársági törvény is, amelynek alapján szokatlanul rövid idı alatt megszerezhetıvé vált a jugoszláv állampolgárság: összesen
125.000-en kapták meg az állampolgárságot, ebbıl 80.000 személy lett kettıs állampolgár.

13
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2007 folyamán újra könnyítettek a szerb állampolgárság megszerzésén és lehetıvé tették a
kéttıs állampolgárságot minden kérvényezınek (pl. az összes Montenegróban élınek is).

6. ábra A menekült lakosság eloszlása Vajdaságban – kilencvenes évek

A Szerb Belügyminisztérium állítása szerint 2003. január 1-jétıl 2004. június 30-áig
Vajdaságban a magyarokat sértı incidensekbıl 49 esetben állítható, hogy etnikai indíttatású: 19 katolikus temetırongálás, 12 falfirka, vagy röpcédula, 7 templomgyalázás, 4 verekedés, 4 verbális támadás és 3 fizikai tettlegesség. A magyar pártok, civil szervezetek és plébániák feljegyzései szerint sokkal több zaklatás történt nemzetiségi és vallástürelmetlenségi
alapon, amit a rendırség nem vizsgált ki. A belügyi szervek szerint 294 esetben nem bizonyítható a nemzeti győlölet jelenléte: 129 a vagyonsértés és -rongálás (fıleg albánok, muzulmánok ellen a kosovói szerbüldözés idején, 2004. március 17-e után); 56 síremlékgyalázás (16 katolikus sír, 14 pravoszláv, 8 egyéb); 42 a sértı vagy fenyegetı jelszó, jelmondat,
szimbólum kiírás és pamfletosztogatás; 20 a templomgyalázás (5 katolikus, 2 pravoszláv,
13 protestáns); 7 tettlegesség; 5 épületrongálás; 1 névtelen fenyegetés (Hrvatske riječi újság
szerkesztıje kapta).
A magyarellenes cselekmények alapvetıen három kategóriába sorolhatók: verekedések
(általában magyar iskolások zaklatása), magyarellenes falfirkák és röplapok, illetve temetıés templomgyalázások (sírok borogatása és összetörése, magyarellenes feliratok a sírokon
templomokon, a mővelıdési házak, színház ablakainak betörése, benzines palackokkal elkövetett gyújtogatások). Figyelemre méltó volt a vajdasági magyar pártok (Vajdasági Magyar Szövetség, Vajdasági Magyar Demokrata Párt), a vajdasági történelmi egyházak, a
vajdasági civil szervezetek, illetve a vajdasági magyar tömegtájékoztatás határozott, karakteres fellépése e cselekmények ellen, bátor kiállásuk a magyar kisebbség egyenjogúságának, egyenrangúságának igénye mellett. Nem véletlenül figyelt fel az Európai parlament is
– az anyaország felszólítására – a 2003. évi etnikai színezető falfirkákra, magyarverésekre
Vajdaságban. Öttagú tényfeltáró bizottság (Doris Pack vezetésével) járta a terepet 200540

ben, január 28–31. között.14 A fiatal, a háborús években felnıtt nemzedék nem tanulta meg
a toleranciát. Másrészt a Vajdaságba betelepülıknél tapasztalható leginkább a toleranciahiány. Valószínő, hogy Szerbia lakosságának nagy része most éli át a veszélyeztetettség
pszichózisát, sıt a vesztes lelki zavarát, s ez kihat a fiatalok és a gyerekek magatartására is.

7. ábra Incidensek Vajdaság területén (2003, 2004)

Összefoglaló
A népszámlálás adatai szerint Szerbiában 7.498.001 ember él (2002-ben), valamivel kevesebb, mint a legutóbbi, 1991-ben megtartott népszámláláskor. Átlagosan 96,7 lakos jut
egy km2-nyi területre. A háztartások száma állandóan növekedett, a háztartások átlagos lélekszáma viszont fokozatosan csökkent. A férfiak átlagos életkora 38,9 év, várható élettartama 69,9 év, míg a nık átlagos életkora 41,4 év, várható élettartama pedig 75,2 év. A városban élı lakosság aránya fél évszázad alatt megháromszorozódott.
Vajdaság lakosainak száma 1948 és 1981 között folyamatosan növekedett, azóta azonban stagnál a népesség száma. Ma kb. 2 milliót tesz ki. A vajdasági autochton lakosok száma 1961 óta folyamatosan csökken. Az elmúlt 11 évben Vajdaság népsőrősége (fıleg
Bácskában) növekedett, de a betelepülıknek köszönve. A délszláv háború eseményei miatt
jelentıs népmozgalmi változások történtek. Az adatok komoly emigrációs és imigrációs folyamatokat jeleznek. Teendık:
14
Az Európai Parlament Dél-kelet Európával megbízott küldöttsége delegációja 2005. január 28–31. között Szabadkára, Temerinbe, Újvidékre és Belgrádba látogatott, és több száz személyt hallgatott meg. A küldöttség tagjai:
Doris PACK, az EU délszláv ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke, a Vajdasági incidenseket feltáró bizottság
elnöke, az EPP alelnöke; Johannes Oboda (Ausztira, APO PES) Becsey Zsolt (Fidesz, EPP-ED), Hegyi Gyula
(MSZP, PES) és Jelko Kacin (Szlovénia, ALDE).
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Magyarok a Kárpát-medencében

DUNA TÉRSÉGI KOHÉZIÓ
VERES LAJOS1
Abstract
Az ezredfordulón mind tudományos kutatómőhelyekben, mind a térségfejlesztési szinteken elıtérbe került a Duna „nagytérség” helyzete, fejlesztésének feladatai. A Donauregionen projekt az Európai Unio által kezdeményezett Interreg IIIB közösségi kezdeményezéső program együttmőködése,
amely 2005-ben indult és 2008. június 30-án fejezıdött be. A projekt vezetıje a Szlovák Építésügyi
és Régiófejlesztési Minisztérium volt, mellette pedig magyar, szerb, román és bolgár partnerek vettek részt a feladatok megoldásában. A magyar szakértıi oldalt a Területfejlesztési Tudományos
Egyesület képviselte, és ellátta a Gazdaság címő munkacsomag irányítását is.

Kulcsszavak: térségfejlesztés, Duna mente, értékelés, interregionális kapcsolatok, kohézió

A projekt áttekintése
A Dunának a történelem során mindig fontos szerepe volt a mellette élık életében,
akarva akaratlanul kapcsolva össze más és más hagyományokkal, vallással, történelemmel
rendelkezı nemzeteket. Az évezredek során egyre erıteljesebb térbeli fejlesztési tengellyé
vált, melynek hatása napjainkra már messze túlnyúlik a folyó közvetlen partjain. A politikai
akadályok felszámolása, a gazdasági kapcsolatok liberalizálása, majd pedig a határok megnyitása ezt a folyamatot az elmúlt két évtizedben látványosan felgyorsította. A folyamat részeként több kisebb-nagyobb, határokon átnyúló együttmőködés jött létre, melynek célja a
közös alapokon nyugvó fejlesztések összehangolt megvalósítása. Hasonló céllal hozták létre korábban az ARGE DONAULÄNDER-t, azaz a Dunamenti Régió Országainak Munkaszövetségét, mely tevékenysége során több kezdeményezést karolt fel, hangolt össze egyegy projekt keretében.
Ezen projektek sorába tartozik a DONAUREGIONEN projekt, mely 2006-ban az
INTERREG IIIB CADSES program keretében, a Szlovák Köztársaság Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma vezetésével, 6 ország (Németország, Szlovákia, Magyarország,
Szerbia, Románia, Bulgária) szervezeteinek a részvételével indult el. A magyar oldalról a tervezési koordinációs feladatokat a Területfejlesztési Tudományos Egyesület látta el. A helyi
szervezetek közül Pest Megye Önkormányzata vállalt szerepet a projekt végrehajtása során.

Célkitőzések
A projekt célja egy olyan összetett, a Duna menti térségek potenciális fejlesztési lehetıségeire, valamint az interregionális kapcsolatokra vonatkozó komplex tudásbázis összeállítása,
1
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valamint a Duna menti térségek fejlesztési potenciáljának átfogó értékelése, mely által további lehetıségek nyílnak a határon átnyúló együttmőködések kezdeményezésére, ösztönzésére.
A projekt, eredményei révén hozzájárul a meglévı információs akadályok legyızéséhez továbbá segíti a helyi szervezeteket, hogy a feladataikat minél eredményesebben végezhessék a
területfejlesztés terén, elısegíti a Duna térségi-gazdasági-társadalmi kohéziót.

Módszertan
A projekt az ARGE DONAULÄNDER keretein belül létrehozott Regionális és Térségi
Tervezési Munkacsoport által kidolgozott komplex elemzési és tervezési módszertant követi.

Projekt tevékenységek áttekintése
Elsı lépésként a fentebb említett módszertan pontosítása, aktualizálása történt meg a projektben résztvevı országokban alkalmazott szakmai terminológia összehangolása alapján.
A módszertan alapján az érintett területre vonatkozóan megtörtént a környezeti – gazdasági – szociális fejlıdési potenciál felmérése négy tematikus terület (természeti tényezık,
településhálózat – humán erıforrás, közlekedés-mőszaki infrastruktúra, gazdaság) vonatkozásában. A vizsgált területekre vonatkozó adatok begyőjtésekor fontos volt, hogy a rendelkezésre álló információkat térben is el lehessen helyezni, és bármikor össze lehessen ıket
hasonlítani. Így minden tematikus területet feldolgozó dokumentáció mellett elkészült az
ezen adatokat egységbe rendezı térinformatikai adatbázis is, melyek a késıbbi elemezéseket nagyban elısegítették.
A korábbi projektek során került összeállításra egy a releváns területtervezési és környezeti adatokat tartalmazó, számítógép által támogatott meta-adatbázis, mely DonauDaten
Katalog (DDK) néven került továbbfejlesztésre a DONAUREGIONEN projekt során. Az
így létrejött meta-információs rendszer egyfajta digitális könyvtári katalógusként tartalmazza mindazon adatok elérhetıségét, melyek a Duna-térségre vonatkozóan a területfejlesztés
szempontjából nélkülözhetetlenek.
A meglévı információk ismeretében minden tematikus terület esetében speciális értékelési indikátorok kerültek kiválasztásra, melyek alapján a NUTS3 régiók szakterületenkénti
és összegzı elemzése készült el.
A projekt tevékenységeket a Duna menti régiók területfejlesztési koncepciójának a
megalapozása, valamint a fejlesztési térségek lehatárolása zárta.

Természeti tényezık
A természeti feltételekkel foglalkozó tematikus terület a térség környezeti és ökológiai
szempontból meghatározó jellegzetességeire összpontosít. A fı cél az volt, hogy meghatározásra kerüljön a térség természeti gazdaságából adódó természeti potenciál, valamint az
ezt befolyásoló külsı hatás. Az elemzés 3 fı vizsgálati tényezıre (abiotikus komplex tényezık, biotikus komplex tényezık, társadalmi-gazdasági komplex tényezık), és ezek egymásra való hatására koncentrált.
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Településhálózat és humán erıforrások
A munkacsomag keretében a térség települési hálózatának, valamint a humán erıforrás
jelenlegi helyzete és fejlesztési tendenciái kerültek megvizsgálásra, továbbá annak lehetısége, hogy ez milyen hatással van a határon átnyúló együttmőködések kialakulására. Az
elemzés az Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP) elveit követte.
A humán erıforrás értékelése az alábbi tényezık figyelembevételével történt:
• a népesség sajátosságai és nemek szerinti megoszlása,
• a lakásállomány száma,
• a népesség képzettség szerinti megoszlása,
• lakosságszám változásának tendenciái,
• a gazdaságilag aktív népesség változása.
A településhálózat értékelése az alábbiak szerint történt:
• a települési központok jelenlegi helye és funkciói,
• agglomerációk léte és kialakulásuk folyamata,
• a települési központok jelenlegi helye és funkciói,
• települési fejlesztési tengelyek és folyosók léte és mőködése,
• a különbözı központok és települési központok fejlesztési lehetıségei,
• a kapcsolódás az európai települési rendszerbe.
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Közlekedés és mőszaki infrastruktúra
A közlekedés ellentmondásos befolyást gyakorol a racionális elosztás folyamatára. Egyrészrıl, a közlekedés fejlesztése segít felszámolni a gazdasági és földrajzi akadályokat és
csökkenti a termelésnek a közeli anyagi erıforrásoktól való függıségét. Másrészrıl, megteremti a termelés nagyobb koncentrációjának feltételeit, és ennek következtében javítja a
termelés gazdasági hatékonyságát.
A közlekedési hálózatok, pontosabban ezek sőrősége és mőszaki minısége, hozzájárulnak a közlekedés folyamatának az egész területen való elterjedéséhez, és ennek következtében javítja a termelés gazdasági hatékonyságát.
A közlekedési hálózatok, pontosabban ezek sőrősége és mőszaki minısége, hozzájárulnak a közlekedés folyamatának az egész területen való elterjedéséhez, és ennek következtében további fejlesztéseket is generálnak. Ugyanakkor az alulfejlett vagy nem megfelelı
közlekedési hálózat a terület érintett részein a fejlesztés akadályává válik.
A Duna menti térség közlekedési helyzete az alábbiak szerint került értékelésre:
• közúti közlekedés
• vasúti közlekedés
• légi közlekedés
• vízi közlekedés
A mőszaki infrastruktúra fejlettségének értékelése az alábbi szempontok alapján történt:
• elektromos energiaellátás (magában foglalva a megújuló energiahordozókat is)
• gáz-, kıolajellátás és elosztás
• vízgazdálkodás
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Gazdaság
Az egyre bıvülı Európai Unión belül a Duna egy újabb gazdasági integráló tényezı lehet. Ennek alátámasztásához feltártuk a térségen belüli fejlettségbeli különbségeket, meghatároztuk a terület gazdasági szintjét, és a továbbfejlıdési potenciál tényezıit.
A gazdasági szint meghatározását z 1996-2004 közötti GDP termelésére alapoztuk. Az
indikátor több szempontú vizsgálata lehetıvé tette a regionális sajátosságok figyelembe vételét (euro/régió, euro/lakos, PPP/lakos, PPP/régió, a GDP/nemzetgazdasági ágak).
Ugyanebben segített a tevékenységi szerkezet (foglalkoztatottak nemzetgazdasági ágak
szerinti megoszlása), a havi bruttó kereset és a születéskor várható élettartam összehasonlítása is.
A gazdasági potenciál elsıdleges erıforrásaként a földhasználatot és a nyersanyagkészletet vettük számba. A másodlagos erıforrások között a régió humánerıforrás potenciálját
(gazdaságilag aktív/inaktív népesség, foglalkoztatott/munkanélküli arány, képzettség) és a
vállalkozások fıbb jellemzıit vizsgáltuk (méret, területi eloszlás). Végül a fejlıdési potenciált határoztuk meg a K+F szektor több szempontú elemzésén (ráfordítás, hr) keresztül, kiegészítve az innovációt meghatározó tényezık számbavételével (felsıoktatási intézmények,
ipari parkok).
Az elemzést záró SWOT analízis alapot nyújt a régiót érintı közös fejlesztési programok kidolgozásához.
Értékelés
Minden tematikus terület esetében speciális értékelési indikátorok kerültek kiválasztásra. A pontozást a NUTS3 régiónak az egyes NUTS3 régiók pontozása az egyéni indikátorok szerinti besorolás összegzését jelenti. Ezt követıen megállapították az egyes általános
sémák indikátorainak az összegzı besorolását, valamint a globális összegzést.
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Elemzett indikátorok
Természeti feltételek
-természetvédelmi területek (országosan védett és NATURA 2000-es területek aránya)
-vízvédelmi területek, vízbázisok megoszlása
-vízszennyezés (felszíni vizek minısége)
-légszennyezés (SO2,NOx, CO, szilárd)
-hulladéklerakók
Településhálózat - Humán erıforrások
-5.000 fınél nagyobb lélekszámú településen élık aránya
-2.000 fınél alacsonyabb lélekszámú településen élık aránya
-100.000 fınél nagyobb lélekszámú településen élık aránya
-1.000 lakosra jutó lakások száma
-1.000 lakosra jutó egyetemi hallgatók száma
-népsőrőség
-vitalitási index
Közlekedés
-gyorsforgalmi úthálózat eloszlása, sőrősége
-vasúthálózat eloszlása, sőrősége
-légi közlekedés (áru- és utasszállítás )
-TEN-T folyosók sőrősége
Mőszaki infrastruktúra
-földgázellátás (vezetékes gázzal ellátott települések aránya)
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-ivóvízellátás (vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya)
-szennyvízkezelés (szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya)
Gazdaság
-egy lakosra jutó vásárlóerıparitáson mért GDP aránya az EU 27(25) átlagához képest
(%)
-munkaerı piaci részvételi ráta (%)
-munkanélküliségi ráta%
-tercier szektorban foglalkoztatottak aránya (%)

Értékelés eredménye
A globális összegzés eredményét mutatja be az alábbi táblázat.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NUTS3 régió
Budapest
Bratislava
Pest
Gyır-Moson-Sopron
Komárom- Esztergom
Fejér
Bucuresti
Grad Beograd
Ruse
Bács-Kiskun
Juzni-Backi
Ilfov
Baranya
Tolna
Veliko Tarnovo
Constanta
Trnava
Pleven
Vratsa
Dolj
Nitra

Pont
178
221
236
253
286
294
311
319
326
366
370
382
383
395
399
404
404
409
448
458
461

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

NUTS3 régió
Galati
Sremski
Mehedinti
Jucno-Banatski
Montana
Razgrad
Giurgiu
Zapadno-Backi
Podunavski
Caras-Severin
Braila
Vidin
Silista
Ialomita
Calarasi
Borski
Tulcea
Strednje-Banatski
Olt
Teleorman
Branicevski

Pont
463
483
484
493
498
499
506
511
515
515
516
519
519
521
532
535
539
582
588
598
611

Régiók tipológiája a Dunamenti térségben
A globális összegzés további eredményeként az érintett térségek 4 különbözı típusba
(fejlett, stabil, stagnáló, nehézségekkel küzdı régió) való sorolása történt meg. A NUTS3
régiók erıs és gyenge pontjainak összehasonlító elemzése alapján, a csoportok az alábbi fı
jellemzıkkel rendelkeznek:
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1.csoport
Fejlett régiók

- Gazdasági potenciál változatos gazdasági struktúrával
- Emberi és innovációs potenciál minısége
- Magas szintő területi urbanizációs és települési adottságok a régióban
- Többközpontú településhálózat
- Régión belüli megközelíthetıség, multimodális folyosók közelsége
- Magas szintő táj- és természetvédelem, lég-, víz- és talajszennyezési források jelenléte
- Elégséges saját fejlesztési források

2.csoport
Stabil régiók

- A gazdasági bázist ipari ágazatok képezik
- Munkaerı rendelkezésre állása (mennyiségi és minıségi szempontból egyaránt)
- Elégséges közlekedési infrastrukturális adottságok
- A településhálózatot a kismérető települések magas aránya jellemzi
- A lég-, víz- és talajszennyezési források alacsonyabb fokú koncentrációja

3.csoport
Stagnáló
régiók

- A hagyományos gazdasági bázisú ágazatok visszaszorulása a régióban
- Nem elég dinamikus váltás az új gazdasági struktúrára
- A humán erıforrások elvesztése
- Az alapvetı közlekedési és mőszaki infrastruktúra elvesztése
- A településhálózat viszonylag stabil, jelentıs népességelvándorlás nélkül
- Természeti feltételek jó állapotban vannak – alacsonyabb szintő levegı-,
víz- és talajszennyezés

4.csoport
Nehézségekkel
küzdı régiók

- A gazdasági fejlıdés fı tényezıje a gazdasági bázis alacsony szintő változatossága, nagyon érzékeny reagálás a piaci feltételek változásaira
- A gazdasági bázis szőkülése a népesség elvándorlását eredményezi (fıként
a magasabb végzettséggel rendelkezı fiatalok körében)
- A demográfiai szerkezet romlása, a népesség elöregedése
- Sok kistelepülés, csökkenı lakosszám
- Alacsony közlekedési megközelíthetıségi és mőszaki infrastrukturális
adottságok a régióban
- A környezeti elemek jó állapotban vannak
- Belsı fejlesztési források hiánya

Az elemzésekre és az értékelésekre alapozva meghatározásra kerültek a Duna menti régiókban felmerülı közös problémák, valamint lehatárolásra kerültek azok a területek, ahol
további lehetıség van a jövıbeni hatékonyabb együttmőködésre.
A Duna mente potenciális fejlıdési térségeinek lehatárolása az alábbi tényezık figyelembe vételével történt:
• két- vagy háromoldalú, határon átnyúló kapcsolatokon alapuló Eurorégiók
• regionális jelentıséggel bíró agglomerációs és városi fejlıdési tengelyek
• regionális jelentıségő települések és kikötık
• regionális jelentıségő logisztikai központok, terminálok
• meglévı és tervezett dunai átkelıhelyek
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Ezen térségekre vonatkozó további elemzések, és stratégiák felállítása, térségi akciók
szervezése képezi majd tárgyát a jelenleg elıkészítés alatt álló DONAUREGIONEN+ projekteknek.
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Magyarok a Kárpát-medencében

REGIONALIZÁCIÓS TÖREKVÉSEK ÉS ETNOREGIONALIZMUS
A POSZT-KOMMUNISTA SZLOVÁKIÁBAN 1989-1998
GULYÁS LÁSZLÓ1
REGIONALISATION AND ETNOREGIONALISM IN THE POST COMMUNIST SLOVAK REPUBLIC 1989-1998
Abstract
The Slovak Republic, which became independent on 1st of January 1993, was defined by the
constitution of the country as a Slovak state, despite the fact that a considerable number of minorities – about 15% - lived within the country. That is why after this date serious problems emerged in
the relationship between the Slovak majority and the Hungarian minority living in Slovakia.
Our research is aimed at investigating the attempt of administrative reform (1993) and administrative reforms (1996) of the Slovak Republic. We called it regionalisation. At the same time the
Hungarian minority of Slovakia elaborated a different version of the administrative reform – for example resolution of the general assembly of Komarno of 6th of January 1994.- , which suited their interests better. We called it etnoregionalism.
So during our research we examined on the one hand regionalisation and on the other hand etnoregionalism is the post-communist Slovak Republic.

Kulcsszavak: regionalizáció, regionalizmus, etnoregionalizmus,
A poszt-kommunista Közép-Európa térszerkezete az elmúlt 17 év során jelentıs változásokon ment keresztül. Véleményünk szerint a térszerkezetet alakító gazdasági és társadalmi folyamatok közül a regionalizáció és a regionalizmus – különösen ennek
etnoregionalista változata – nagyon fontos szerepet tölt be. Tanulmányunkban a posztkommunista Szlovákia példáján keresztül mutatjuk be a felülrıl vezényelt regionalizáció és
az alulról kibontakozó regionalizmus jellemzı vonásait.

Bevezetés
Az 1945 és 1990 közötti kommunista korszakban a Szovjetunió arra törekedett, hogy az
általa uralt Közép-Európában a nemzeti- és kisebbségi kérdéseket a szınyeg alá söpörje. A
történészek a Szovjetunió ilyen irányú, fojtogató-bénító törekvéseit jogosan nevezték
“ólombura-effektusnak”. A Szovjetunió és a szocialista tömb összeomlásával eltőnt az
ólombúra, így a nemzeti és kisebbségi kérdések ismét a térség sorsát befolyásoló fontos
erıvé váltak (GULYÁS 2005). Ezzel párhuzamosan Közép-Európa térszerkezetében is jelentıs változások történtek, beindult a regionalizmus és a regionalizáció (ILLÉS 2002). A fogalmak tisztázása érdekében itt jelezzük, hogy jelen tanulmányban Süli-Zakar István definícióit (SÜLI-ZAKAR 2003) fogadjuk el és használjuk. Ennek megfelelıen: regionalizáció
1
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alatt azt érjük, amikor az állam felülrıl akar kialakítani gazdasági-közigazgatási-politikai
területi egységeket, míg regionalizmus alatt azt amikor egy alulról – például a települések
szintjérıl – kiinduló folyamat próbál meg létrehozni területi egységeket.
Mivel Közép-Európa államainak túlnyomó része nem „tiszta” nemzetállam, természetes
módon a regionalizmus és a regonalizáció számos esetben szorosan összefonódott a nemzeti- és kisebbségi problémakörrel. Jelen tanulmányban egy ilyen tipikus esetet, a szlovák állam esetét vizsgáljuk meg. Egyrészt bemutatjuk a szlovák többségi nemzet regionalizációs
törekvéseit, másrészt ismertetjük a magyar kisebbség etnoregionalista kísérleteit.
A posztkommunista csehszlovák korszak (1989-1992) és a regionalizáció
1989. november 17-én Prágában kitört a bársonyos forradalom, mely elsöpörte a kommunista rendszert Csehszlovákiában. 1989-90-ben Csehszlovákia politikai rendszere fokozatosan demokratikussá vált. Ennek fontos állomása volt az 1990. június 8-9-én megtartott
elsı szabad választás, melynek eredményeképpen Marian Calfa megalakította a csehszlovák (szövetségi kormányt), illetve Vladimir Meciar megalakította a szlovák kormányt. Ezt
nevezzük elsı Meciar-kormánynak (az egymást követı szlovák kormányokról lást az 1.
táblázatot).
1. táblázat

Szlovákia kormányai 1990-1998
A kormány neve
Elsı Meciar-kormány
Jan Carnogursky kormánya
Második Meciar-kormány
Josef Moravcik kormánya
Harmadik Meciar-kormány
Mikulas Dzurinda-kormány elsı kormánya

Idıszak
1990. június 27.-1991. április 22.
1991. április 23.-1992. június 23.
1992. június 24.-1994. március 11.
1994. március 15.-1994. október 1.
1994. október 1.-1998. október 10.
1998. október 28.-2002. szeptembere

Forrás: A szerzı saját szerkesztése

Calfa csehszlovák szövetségi kormánya és a szlovák kormány - elsı Meciar kormány hozzáfogott a gazdasági és társadalmi rendszer átalakításához. Ezen átalakítási folyamat
egyik fontos kérdésköre volt a közigazgatás átszervezése. A szocialista Csehszlovákián belül nem volt kettéválasztva az államigazgatás és a választott önkormányzati rendszer, a
csehszlovák kommunista párt a Nemzeti Fronton keresztül gyakorolta a hatalmat. A Nemzeti Front jelölte ki a megválasztható képviselıket, akik formális választás után az ún. nemzeti tanácsokban hajtották végre a kommunista párt utasításait.
1990 elıtt Szlovákiában a közigazgatásban három szint létezett. A legfelsı szint a
kerület volt, ebbıl 4-et alakítottak ki: 1. Pozsony (mint fıváros) 2. Nyugat-Szlovákia 3.
Közép-Szlovákia 4. Kelet-Szlovákia (lásd 1. térkép).
A következı szint a járás volt, ebbıl 38 volt, míg a legalsó szint a 2700 község - pontosabban település – volt (az 1. térképen a járásokat is feltüntettük – G.L.).
A kommunista párt minden községben, minden járásban és minden kerületben
felállította a nemzeti tanácsokat, mivel ezeken keresztül gyakorolta a hatalmat.
A nemzeti tanácsok rendszerét az 1990 júniusi választások után megszüntették, két
törvénnyel - a 369/1990 számú törvény, illetve a 472/1990 számú törvény – teljesen átformálták a közigazgatást (PETİCZ 1998).
54

1. térkép Kerültek és járások Szlovákiában 1990 elıtt
Forrás: PETİCZ 1998. 112. old.

A 369/1990 számú törvény megszüntette a nemzeti bizottságokat, szétválasztotta az államigazgatást és a községi/városi önkormányzatot. Az államigazgatás feladatait járási szintre telepítette, míg a törvény értelmében a községek (települések) választott önkormányzatot
kaptak. Ez egy duális modell, azaz az államigazgatási feladatokat a járások végzik, míg a
községek élhetnek önkormányzati joggal (JÓZSA 2004).
A 472/1990 számú törvény az államigazgatáson belül megszüntette a kerületi szintet,
viszont a 38 járást meghagyta, illetve minden járáson belül 2-4 kisebb egységet, ún. körzetet hozott létre. Így 121 körzetet állítottak fel. A járási és a körzeti hivatalok között a törvény elosztotta az államigazgatási jogköröket, lehetıleg úgy, hogy az állampolgár a lakóhelyéhez minél közelebb intézhesse ügyeit (PETİCZ 1998).
A szakértık szerint ez a két törvény az európai demokratikus normákhoz közelítette a
szlovák közigazgatást (PETİCZ 1998). Sıt a közigazgatási reform további folytatása is felmerült. Az elsı Meciar-kormányt felváltó Carnogursky-kormány e célból felállított egy
közigazgatási reform bizottságot. Ezen bizottság 1992 májusában az alábbi elemekbıl álló
javaslatot tette a közigazgatási reform folytatására (MEZEI 2004):
1. A csehszlovák állam szlovák felében 16 megyét és ezeken belül 77 kisebb járást kell
kialakítani (2. térkép).
2. A megyék kialakításakor figyelembe kell venni a történelmi hagyományokat, a földrajzi viszonyokat, a gazdasági-társadalmi igényeket.
3. Törekedni kell arra, hogy közel hasonló lélekszámú területi egységek jöjjenek létre.
4. Az így kialakított megyék vezetését pedig választott önkormányzatokra kell bízni
A bizottság 16 megyés javaslatát azonban a szlovák kormány már nem tudta megvitatni,
mivel Jan Carnogurskyt 1992 júniusában Vladimír Meciar váltotta a miniszterelnöki poszton (KOVAC 1996).
A második Meciar-kormány levette a napirendrıl a megyerendszer kialakítását, mert fı
politikai feladatának a cseh-szlovák viszony rendezését, pontosabban a független Szlovákia
megteremtését tekintette. A Csehszlovákiában 1989-ben kezdıdı gazdasági és társadalmi
rendszerváltás során olyan problémák is felmerültek, amelyek a kommunista diktatúra alatt
tiltott kérdésnek minısültek. Ezek egyike volt a cseh és a szlovák nemzet viszonyának kér55

dése. A szlovák nacionalisták vezetıje Meciar fokozatosan kiélezte – különösen második
kormányzati ciklusának elején - a csehszlovák állam további sorsával kapcsolatos vitákat,
lépesei következtében a csehszlovák belpolitika legfontosabb kérdésévé a cseh-szlovák ellentét vált. Ez az ellentét kezelhetetlennek bizonyult és így elvezetett a csehszlovák állam
megszőnéséhez. Így született meg Csehszlovákia helyén 1993. január 1-én a független Cseh
Köztársaság és a független Szlovák Köztársaság (HAMBERGER 1997, GULYÁS 2005).

2. térkép Az 1992. évi 16 megyés javaslat
Forrás: TARICS 1994. 272. old.

A Meciar-korszak (1992-1998) és a regionalizáció
Az 1992 júniusától 1998 júniusáig terjedı idıszakot Meciar-korszaknak nevezzük, mivel ezen hat évben 4,5 hónap kivételével Meciar volt a miniszterelnök (lásd 1. táblázatot).
A Meciar-korszak két fontos vonással jellemezhetı: egyrészt a szlovák többségi nemzet és
a magyar kisebbség között komoly konfliktusok merültek fel (ezekrıl lásd jelen tanulmány
késıbbi részeit – G.L.).
Másrészt Meciar és pártja - különösen a harmadik kormányzati ciklusa alatt - a politikai
élet kulcspozíciói mellett (parlament, államigazgatás) elfoglalta a médiát (az elektronikus
média teljes egészében a kormány szócsöveként tevékenykedett), és igyekezett ellenırzése
alá vonni a gazdaságot, fıképpen a privatizációs folyamatot (KOVAC 1996, LESKO 1998).
Ezen törekvések következtében a demokrácia elvei erısen sérültek, sıt számos törvénytelenséget követtek el. A legnagyobb port a Meciar-ral szemben ellensúlyt képezı köztársasági elnök fiának titkosszolgálat által történı elrablása - 1995 augusztusa -, az ügyet vizsgáló két nyomozó leváltása, végül pedig az emberrablás koronatanújához közel álló személy
meggyilkolása verte fel. Az EU és az USA diplomáciai úton próbálta Meciart figyelmeztetni, befolyásolni, de ezek a kísérletek nem hoztak eredményt.
Mindezek miatt a Meciar-korszakot a fiatal szlovák állam negatív korszakaként kell értékelnünk. Szlovákia belpolitikai történései és gazdaságának útjai jelentıs eltéréseket mutattak az ún. “visegrádi csoport” többi országának politikai gyakorlatától. Ennek következtében Szlovákia kiesett a NATO-tagságra pályázó országoknak abból a csoportjából, akik
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még az elsı körben, azaz 1999-ben elnyerhették rendes tagságukat. Ugyanez történt az EUtagsággal is, 1998-ra Szlovákia kikerült az EU-tagságra eséllyel pályázók körébıl (BOROSS
2000/a).
Visszatérve tanulmányunk szőkebb témájához – a regionalizációhoz – Meciar felismerte
azokat a politikai lehetıségeket, amelyek a közigazgatás átszervezésében rejlenek. Szlovákia
közigazgatását oly módon próbálta megváltoztatni, hogy pártja számára kulcspozíciókat szerezzen. Jól mutatja ezen törekvés lényegét a második Meciar kormány azon lépése, amellyel a
472/1990 számú törvényt módosította a 487/1992 számú törvénnyel (PETİCZ 1998).
A 472/1990 számú törvény – amely még a csehszlovák állam kereteti között született
meg - kimondta, hogy a körzetekben, a körzeti hivatal elöljáróját az adott körzet községeinek polgármesterei választják meg. A Meciar által elfogadtatott 487/1992 számú törvénnyel
ezt úgy módosították, hogy a körzet elöljáróját a járás elöljárója nevezi ki. Mivel a járás
elöljáróját eleve a kormány nevezte ki, a törvény módosításával a kormány megszerezte a
jogot arra, hogy mind a 121 körzetbe ı nevezhesse ki a hivatali elöljárót. Egyértelmő, hogy
a második Meciar-kormány a törvény elfogadása után saját embereivel töltötte fel ezen pozíciókat is.
A közigazgatás átszervezését Meciar a magyar kisebbség ellen is fegyverként kívánta
felhasználni. A szlovák többségi nemzet és a magyar kisebbség regionalizáció és
regionalizmus körül kibontakozó küzdelmének megértéséhez fontos annak ismerete, hogy a
független Szlovák Köztársaság alkotmánya Szlovákiát a szlovákok államaként határozta
meg (TARICS 1994/a). Ez a szemléletmód sorozatos konfliktusokhoz vezetett a szlovák
többségi nemzet és a magyar kisebbség között (GULYÁS 2005). Jól mutatja a konfliktusok
mélységét, hogy a magyar kisebbség képviselıi az alkotmány szavazásra bocsátása elıtt kivonultak a parlament üléstermébıl. A konfliktusok valódi oka, hogy Szlovákia nem tiszta
nemzetállam, jelentıs látható magyar kisebbséggel rendelkezik (2. táblázat), ráadásul ez a
kisebbség a szlovák-magyar államhatár mentén egy tömbben él (3. térkép).
2. TÁBLÁZAT

Szlovákia etnikai megoszlása az 1991-es népszámlálás adatai alapján
Nemzet/nemzetiség
Szlovák
Magyar
Cseh
Rutén-ukrán
Roma
Egyéb
Összesen

Létszám
4 606 125
578 408
65 216
38 979
80 627
1 163
5 289 608

%
85,7
10,8
1,1
0,7
1,6
0,03
100,00

Forrás: KOVAC, 1996. 312-313. old.

Meciar egyik fı törekvése azt volt, hogy a megbontsa ezt a magyar tömböt. Ennek jegyében 1993 végén a második Meciar-kormány elkészítette az ország hét régióra történı
felosztásának koncepcióját (4. térkép).
A 4. térképrıl leolvasható, hogy a hét tervezett régióból 5 régióban éltek volna magyarok – Zsolna és Eperjes területén nem él magyar kisebbség -, számukat és arányukat a 3.
táblázat mutatja. Ezen táblázat értelmezéséhez tudnunk kell azt, hogy az 1990-ben elfogadott nyelvtörvény, illetve az 1994-es ún. táblatörvény 20%-os határt adott a kisebbségi jogok
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gyakorlására (TARICS 1994/b). Azaz, ha az adott településen a kisebbségek aránya meghaladta a 20%-ot, akkor a kisebbség a helyi közigazgatásban használhatja a saját nyelvét, illetve jogosult kétnyelvő helységnév táblák használatára. Azaz a 3. táblázatból világosan
kiolvasható Meciar szándéka, hiszen azon öt kerület közül, ahol a magyarok laktak, négy
kerületben arányuk 20% alatt lett volna, azaz a 20%-os küszöbhöz kötött kisebbségi jogaikat csak egy kerületben – a Nyitrai-ban – gyakorolhatták volna (Petıcz 1998).
3. táblázat

A magyarok száma és aránya az 1993-as tervezet kerületeiben
Kerület neve
Pozsony
Nagyszombat
Nyitra
Zólyom
Kassa

A kerület
teljes népessége
588 059
810 538
893 448
634 343
836 004

Magyarok száma
30 083
157 919
196 149
84 682
96 343

Magyarok aránya
%
5,12%
19,48%
21,95%
13,35%
11,52%

Forrás: Forrás: PETİCZ, 1998. 119. old.

Ez az 1993-as regionális tervezet azonban papíron maradt, nem valósult meg. Ezt két
oknak tudhatjuk be. Egyrészt a második Meciar-kormány kormány parlamenti háttere annak következtében, hogy a kormánypárti frakcióban folyamatosak voltak a gyakran kilépésekkel záródó belsı konfliktusok, rendkívül instabil volt. Így nem mindig tudta az egyes
törvényjavaslatok megszavazásához szükséges többséget biztosítani.
Másrészt a magyar kisebbség minden lehetséges fórumon tiltakozott a tervezet megszavazása ellen. Ezek miatt végül Meciar nem volt képes törvénybe foglalni 1993-as tervezetét.
A magyar kisebbség etnoregionalista kísérlete: a komáromi tervezet
A többségi szlovák nemzet által támogatott regionalizációval párhuzamosan a magyar
kisebbség a regionalizmusban – pontosabban az etnoregionalizmusban - kereste a megoldást. A szlovákiai magyar kisebbség bizalmát élvezı Együttélés politikai mozgalom 1993.
március 8.-án felhívással fordult a szlovákiai magyarlakta települések polgármestereihez és
választott képviselıihez. Ebben azt javasolták, hogy minden település fogadjon el támogató
nyilatkozatot annak érdekében, hogy a készülı új közigazgatási törvény vegye figyelembe
az etnikai elvet (SZARKA 2001).
A felhívásnak komoly hatása lett, ezért 1993 decemberében a Csallóközi Városok és
Falvak Társulása 1994. január 8.-ra nagygyőlést hívott össze Komáromba. Ezen a győlésen
3000 magyar polgármester és önkormányzati képviselı győlt össze. A nagygyőlés több határozatot fogadott el (BOROSS 2002/b), ezek közül témánk szempontjából „A Szlovákia
közigazgatási és területi átszervezésérıl” címő határozat fontos. Ez a határozat a magyar kisebbség regionális átszervezéssel/közigazgatással kapcsolatos igényeit két verzióban fogalmazta meg.
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3. térkép A magyar kisebbség területi elhelyezkedése és aránya Szlovákián belülaz 1991-es
népszámlálás tükrében
Forrás: A szerzı saját szerkesztése TARICS 1994. 265-266. old. alapján
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4. térkép A második Meciar-kormány javaslata Szlovákia regionális felosztására 1993
Megjegyzés: A feketével sráfozott terültek, a magyar többségő területeket jelzik
Forrás: Petıcz, 1998. 118. old.

5. térkép A komáromi nagygyőlés tervezete
Forrás: A szerzı saját szerkesztése „Az önkormányzat az önrendelkezés alapja. Komárom. 1994” címő kiadvány
alapján
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„A”-verzió: Egy összefüggı, a szlovák-magyar határ mentén nyugatról-keletre húzódott
„magyar régió” létrehozása (5. térkép 1. változat). Ez a régió egy 8245,3 km2 területő, 487
községet és 24 várost magába foglaló, a szlovák-magyar határhoz tapadó, 824 ezer fı –
61,5%-ban magyar lakosú - régió lett volna. Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy az
Olaszországban található Dél-Tirol autonóm tartomány (Südtirol, Alto-Adidge) 430 ezer
lakossal és 63%-os német többséggel ilyen módon tapad az osztrák-olasz határhoz (GULYÁS 2006).
„B”-verzió: Három kisebb magyar régió létrehozása, melyek az alábbiak lettek volna (5.
térkép 2. változat):
1. Pozsonytól Ipolyságig (525 ezer lakossal, ebbıl a magyarság 63,1%).
2. Ipolyságtól és Kassáig között (239 ezer lakossal, ebbıl a magyarság 54,2%).
3. Dél-Zemplén és Ungvidék (59 ezer lakossal, ebbıl a magyarság 77,3%).
Mind a „A”-verziónál, mind a „B”-verziónál a régiók kisebb egységekbıl, ún. elsıfokú
közigazgatási körzetekbıl álltak volna (6. térkép).

6. térkép A komáromi tervezete elsıfokú közigazgatási egységei
Forrás: TARICS 1994. 275. old.

A második Meciar kormány reagálása a komáromi javaslatokra egyértelmően negatív
volt. Meciar mint miniszterelnök kijelentette, hogy „Szlovákiában semmiféle etnikai-elv
nem fog érvényesülni” (BOROSS 2002/b).
Az 1994 ıszi választásokra készülı magyar pártok - Magyar Kereszténydemokrata
Mozgalom, a Magyar Polgári Párt és a Együttélés - 1994 júniusában létrehozták a Magyar
Koalíciót, mely az 1994 szeptemberi választásokon a szavazatok 10,18%-val 17 képviselıt
jutatott be a parlamentbe, ahol 1994 és 1998 közötti ciklusban a harmadik Meciar-kormány
ellenzékeként politizáltak. Amikor az 1996-os évben a harmadik Meciar-kormány ismét regionális reformmal kísérletezett, a Magyar Koalíció a komáromi javaslatot továbbfejlesztette és a parlamenti vitára benyújtotta
Mint látható (7. térkép) a Magyar Koalíció 1996-os javaslatának lényege, hogy tizenhat
területi egységet – megyét - kell létrehozni. Az így megszületı tizenhat megyébıl három
megyében – Komárom megye (a térképen 2-sel jelölve), Rimaszombat megye (a térképen
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11-sel jelölve), és Királyhelmec megye (a térképen 14-sel jelölve), – magyar többség lett
volna.

7. térkép A Magyar Koalíció tervezete 1996
Forrás: A szerzı saját szerkesztése PETİCZ, 1998. 123. old. alapján

Az 1996 évi regionalizációs reform
Az 1994 októberében hivatalba lépı harmadik Meciar-kormány négy területen folytatott
aktív nacionalista, kisebbségellenes politikát, úgymint:
1.

A magyar-szlovák államközi viszony kiélezése (BOROSS 2000/c).
Szlovákia 1995 márciusában jószomszédi és baráti együttmőködési szerzıdést –
más néven magyar-szlovák alapszerzıdést – kötött Magyarországgal, de ennek betartására kísérletet se tett, sıt kifejezetten ellenségesen bánt a magyar kisebbséggel
2. Kisebbségellenes nyelv- és oktatáspolitika
A szlovák parlament által 1995-ben elfogadott nyelvtörvény kifejezetten hátrányos
helyzetbe hozta a magyarokat, és lehetıséget adott arra, hogy a szlovák kormány
megújuló támadásokat intézzen a magyar oktatásügy ellen.
3. Kísérletek a kisebbségi magyar kultúra visszaszorítására (BOROSS 2000/d).
Radikálisan csökkentették a kisebbségi kultúrára szánt állami támogatásokat.
4. Közigazgatási reform a magyar többségő területek csökkentése érdekében.
Tanulmányunk szempontjából a negyedik terület a fontos, mivel ez azt jelentette, hogy
harmadik Meciar-kormány ismét elıvette a területi/közigazgatási reform kérdését. Meciar egy
olyan 8 régiós közigazgatási beosztást készített elı, mely kifejezetten hátrányosan érintette a
magyar kisebbséget. A reform során kiemelt szempontnak számított a magyar többségő területek olyan felosztása, amely – Meciar 1996. április 26-i tv-nyilatkozatát idézve – „egyszer s
mindenkorra megakadályoz mindenfajta magyar autonómiatörekvést Szlovákiában".
A Meciar-féle tervezettel szemben nyújtotta be a magyar kisebbség – az elızı fejezetben már tárgyalt – 16 megyés tervezetét. Ezzel szinte egyidıben született meg a Városok
Uniójának – e szervezetben tömörült Meciar szlovák ellenzéke - tervezete, mely szintén 16
megyét és ezen belül 78 járást akart kialakítani (8. térkép). De ellentétben a Magyar Koalíció 16 megyés javaslatával, ebben a javaslatban a 16 megye közül egyben sem lett volna
magyar többség.
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Ennek ellenére 1995 ıszén és 1996 elsı hónapjaiban hosszas egyeztetések folytak a
Magyar Koalíció, a Városok Uniója, a jobboldali szlovák ellenzéki pártok között annak érdekében, hogy egy közös javaslatot nyújtsanak be a parlamentnek (PETİCZ 1998). De ezek
az egyeztetések eredmény nélkül záródtak, így a Magyar Koalíció, illetve a jobboldali szlovák ellenzék külön-külön nyújtotta be javaslatát.

8. térkép A Városok Uniójának tervezete 1996
Forrás: PETİCZ, 1998. 123. old.

A parlamenti vita során a kormánypárti többség mind a Magyar Koalíció, mind a Városok Uniója által beterjesztett tervezeteket elutasította, és 1996. március 25-én megszavazta saját javaslatát. A köztársasági elnök – Pozsony jogállása miatt - visszaadta a törvényt újratárgyalásra a parlamentnek. A parlament hosszas vita után, némi módosítással, 1996. július 7-én újra elfogadta a törvényt.
A 8 régió (9. térkép) kialakításánál Meciar saját politikai hatalmának növelésére törekedett. A régiók oly módon lettek kialakítva, hogy megjutalmazta azokat a területeket
(Trencsén régió), ahol pártja a választásokon gyızött, illetve megbüntette azon területeket
(Eperjes régió, Besztercebánya régió), ahol pártja veszített.
Nézzük meg mit jelentett a területi reform a magyar kisebbség számára. A régiók kialakításánál a Meciar-kormány több módon is megsértette az etnikai elvet. A régiók esetében
két tényre kell a figyelmet felhívnunk.
Egyrészt a magyarok által lakott Csallóközt két régió (Nagyszombat régió és Nyitra régió) között osztották fel. Azaz a régióbeosztással a szlovák kormány tudatosan feldarabolta
az egységesen magyarok által lakott területet. Ezzel a szlovák kormány megsértette azt a
nemzetközi alapelvet, amely szerint az egyes országoknak tartózkodniuk kell olyan intézkedések meghozatalától, amelyek megváltoztatják a népesség arányát a nemzeti kisebbségek által lakott terülteken.
Másrészt a vegyes lakosságú régiók esetében minden esetben a szlovák-magyar nyelvhatár feletti szlovák városok váltak régióközpontokká a magyar lakosságú városokkal
szemben. Például a Besztercebánya régió esetében az északon fekvı Besztercebánya lett a
régióközpont a délen található Rimaszombat vagy Losonc helyett. A Nagyszombat régió és
a Nyitra régió esetében a régióközpontokat (Nagyszombat és Nyitra városai) szintén észa63

kon jelölték ki, ami azt jelentette, hogy ezen régiók déli járásaiból az ügyeiket intézı magyaroknak nagy távolságokat kell megtenni a régióközpontig.

9. térkép Szlovákia regionális felosztása 1996
Forrás: KOCSIS 2002. 148. old.

Ha a területi reformot a járások szempontjából vizsgáljuk - lásd bıvebben Petıcz Kálmán vizsgálatait – (PETİCZ 1998), azt rögzíthetjük, hogy a járások kialakításánál is arra törekedtek, hogy a magyar kisebbséget hátrányos helyzetbe hozzák. Ebben az esetben két
tényre kell a figyelmet felhívnunk.
Egyrészt a magyarok által lakott déli járások területe és népessége az átlagosan nagyobb
(a dél-szlovákiai járások átlagos területe 1003 km2, és átlagosan 86 758 lakos él bennünk),
mint az északi szlovák járásoké (ezek átlagterülete 607 km2 és átlagosan 61 335 lakos él bennük). Ez azt jelenti, hogy ha a fejlesztési forrásokat járásonként osztják, akkor a nagyobb területő és népességő déli járások, - azaz a magyar járások - kevesebb pénzhez jutnak.
4. táblázat

A magyarok száma és aránya az 1996-ban létrehozott régiókban
A régió neve
Pozsony
Nagyszombat
Nyitra
Trencsén
Zsolna
Besztercebánya
Kassa
Eperjes

A régió teljes
teljes népessége
599 287
551 003
713 422
605 582
692 332
662 121
766 012
789 968

Magyarok száma
27 433
130 740
196 609
1 058
660
77 795
85 415
817

Forrás: A szerzı saját számítás a 2001-es népszámlálás adatai alapján
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Magyarok aránya
%
4,6%
23,7%
27,6%
0,2%
0,1%
11,7%
11,2%
0,1%

Másrészt a járási központok kijelölésénél a tiszta szlovák többségő városok nagyobb
arányban váltak járási székhellyé, mint a tiszta magyar többségő városok. A 15 magyar
többségő városból csak 2 vált járási központtá.
Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy az 1996. évi Meciar-féle területi reform mind regionális, mind járási szinten kifejezetten hátrányosan érintette a szlovákiai magyar kisebbséget. Azaz a Meciar által végig vitt regionalizáció egyik fontosabb motívuma – a másik
motívum a szlovák ellenzék területi bázisának megtörése volt – a magyar kisebbség közigazgatási eszközökkel való háttérbe szorítása volt. Ennek érdekében a tömbmagyar területeket a lehetı legtöbb régió között osztották fel (4. táblázat).

Konklúziók
Az 1993-ban független állammá váló Szlovákiában a felülrıl kezdeményezett
regionalizáció és a magyar kisebbség által kezdeményezett etnikai regionalizmus egymással
élesen szembekerült. A magyar kisebbség 1994-ben Komáromban fogalmazta meg területi
autonómia igényeit, illetve a közigazgatási törvény 1996-os vitájához szintén önálló tervezet nyújtott be. Ezen autonómia-igényeket a többségi szlovákság – mind a kormányon lévı
pártok, mind az ellenzéki pártok - elutasították. Sıt Meciar az 1996-os területi reformmal
pontosan az ellenkezıjét valósította meg. A magyar kisebbség az etnikai elvet akarta érvényesíteni a területi egységek kialakításakor, azaz magyar többségő közigazgatási egységet/egységeket akart kialakítani. Az 1996-os törvénnyel az etnikai elv megvalósult, de ellenkezı elıjellel, azaz a régiók oly módon lettek kialakítva, hogy a magyar többségő területeket a lehetı legtöbb régió között osszák fel. Jól mutatja ezt Csallóköz példája, melyet két
régió (Nagyszombat régió és Nyitra régió) között osztották fel.
Befejezésképpen itt kell arra fel hívni a figyelmet, hogy a harmadik Meciar-kormányt
1998-ban felváltó jobboldali koalíciós kormány, a Dzurinda-kormány, - annak ellenére,
hogy a kormánykoalícióba belépett a Magyar Koalíció Pártja – a 2001-es közigazgatási reform során nem változtatta meg az 1996-os területi felosztást, azaz a Meciar által 1996-ban
kialakított területi beosztás a mai napig érvényben van (KOCSIS 2002). Amibıl azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a magyar etnoregionalista igényeket, amelyek egy vagy több
„magyar régió” vagy ”magyar megyék” létrehozásra irányulnak nem csupán a nacionalista
Meciar-kormányok, hanem a többségi szlovák nemzet teljes elitje elutasítja. Azaz a többségi nemzet által vezényelt regionalizációtól a magyar kisebbség sok jót nem várhat.
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Magyarok a Kárpát-medencében

A TANULMÁNYI CÉLÚ HAZAI MOZGÁSOK1
L. RÉDEI MÁRIA2
MOVEMENT IN AND OUT OF HUNGARY FOR EDUCATIONAL PURPOSES
Abstract
This paper examines the flow for educational purposes, student and staff mobility, in and out of
Hungary. It deals in this respect with those who are older than 18 and stay abroad for a longer period
than three months. The new legislation in 2007 concerning the Schengen free flow area, take in
force a new responsibility to educational institutions.
The author gives a sketch of the international processes: the international migration with the
purpose of studying abroad is an increasing phenomenon in accordance with globalisation, demographic changes, the mainly economic interests of countries of departure and destination, those of
multinational companies and individuals taking part in this kind of migratory flows. She summarises
the advantages and disadvantages of this process from the different actors' point of view: one can
mention disadvantages (the danger of brain-drain) besides advantages (economic and cultural relations, the possibility of economic development) mainly from the countries of origin's point of view.
Briefly touch upon the question of studentificatio, how impact the structure of city, and by empirical
survey some principles were verify.
Having become a place of destination Hungary has been characterised by a two-way migratory
flow in this respect for some time. First of all European students arrive in the country, at least the
two third part of them are ethnic Hungarian coming from the neighbouring countries.

Key words: student and staff mobility, Hungarian international movement,

A téma aktualitása
A nemzetközi migráció stratégiai céljai között elsıdleges a biztonság kérdése. Ha egy
országot tömeges beáramlás fenyeget, szomszédságában válsághelyzet alakul ki, esetleg a
körbezáró államhatárok nem elismertek, akkor ilyen helyzetben az ellenırzés, a biztonság
jelenti a fı szempontot. (RÉDEI 2006c) Azzal, hogy Magyarország a Schengeni övezet része
lett, egy ellenırzött szabad áramlás valósulhat meg. Ez lehetıvé teszi nálunk is az értékalapú migrációs stratégia kidolgozását. Mindez nemcsak lehetıség, hanem határozott globális
késztetés is, amibıl két szempontot emelnénk ki.
Az egyik szempont az, hogy miként kapcsolódik a lokális lehetıség a tudásvezérelt társadalom elırehaladásával a jelentkezı új humán erıforrás igényekhez. Az életen átvezérelt
tanulás szerepének megjelenése, a nemzetközi jártasság, valamint a különbözı nyelvek és
kultúrák megismerése iránti igény az 1990-es évek végétıl lökést adott a külföldi tanulás
intenzitásának. A dinamikus fejlıdésben Magyarország befogadó és kibocsátó szerepben
került. Tény, hogy migrációval, a szellemi tıke és a velejáró kapcsolati tıke növelése a
gyorsabban növelhetı. Bár itthon is bıvülı lehetıség nyílik arra, hogy valaki nemzetközi
1
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diplomát szerezzen, mégis a kint töltött idı az, ami a hatást kiteljesíti. Magyarország jó példa arra a tapasztalásra, hogy ha kihívásokkal teli környezetben élünk, akkor magunk is többet teszünk a megfelelés érdekében. Ellenben, ha az emberek azt tapasztalják, hogy tevékenységükre nincs igazi szükség, az egyén fejlıdésére fordított anyagiak nem térülnek meg,
akkor reményvesztetté válhatnak (STARK O. 2004). A haladás egyik kulcskérdése az, hogy
miként hasznosítjuk szellemi erıforrásainkat, különösen a versenyképesség szempontjából
oly kiemelten fontos, tehetséges embereket. (RÉDEI 2007e, 2007f, 2007g) A szakirodalom
növekvı mértékben foglalkozik a „talent mobility” kérdésével (FINDLAY, A. 2002).
A másik szempont az, hogy a hazai migrációs gyakorlat jövıbeli formálódását miként
érintheti a nemzetközi migráció új típusú megközelítése (PAPADEMETRIOU, D.- MEISSNER, D.
2006) Nıtt a migrációban résztvevı országok száma, és az a földrajzi tér, amiben a folyamatok zajlanak. A migráció láthatóvá vált és a befogadó országokban „díszkomfort érzést” okoz.
Világos, hogy a nemzeti befogadási szabályok nem érik el céljukat. A mennyiség helyett a
minıségi jellemzıkre helyezıdik a hangsúlyt, ami a tartózkodás, letelepedés konkrét földrajzi
helyén történı megegyezést helyezi elıtérbe. Ezzel a migráció szubszidiaritása kiemelt jelentıségővé vált. Azzal, hogy az országok többsége korlátozni kívánja a beáramlást, ily módon
az elérhetı elınyöknek is határt szab. A következık fogalmazódnak meg; lehetséges-e, olyan
migráció, ami mindenkit szolgál? Hogyan alakítható a folyamat úgy, hogy megfeleljen a
nemzeti gazdasági érdekeknek, harmonizáljon a jogi szabályozással és teljesítse az emberi jogok szándékait. Azt tapasztaljuk, hogy az illegális migráció elleni küzdelem nagyobb mértékben formálja a nemzeti stratégiát, mint a más szempontok. Miközben a legálisnak van hatása a
gazdaságra. A határok átjárhatóságával összefüggésben egyre kevésbé tartható a küldı és fogadó ország felosztásának használata. Nı azon tartósan kint élık száma, akik visszatérnek,
esetleg tovább mennek, ami aktív migrációs rendszer mőködtetését várja el. Nem vált be a
képzettségen alapuló migrációs csatorna abban, hogy a hazai munkaerı piaci egyensúlytalanságokat oldja. A bejutás alapja, (a sikeres beilleszkedés kulcsa) nem a képzettség, hanem az
alkalmasság kell legyen. Mi több a kérelmezıkkel érkezık családtagok a várttól éppen ellentétes hatást értek el, nagyarányban növelték a szociális kiadásokat. A befogadottól magatartásában, a világról alkotott értékrendjében alkalmazkodást kívánnak, „intellectual
reengineering” szükséges. Lehet, hogy nem toborozni kell, hanem a gazdaság gyors térbeli átrendezıdésével arra van szükség, hogy a munkát vigyük oda, ahol arra alkalmas dolgozók élnek, - ezzel emberileg is jobb választást valósítunk meg-, minthogy elszakítjuk hazájuktól.
Tanulni kell a múlt tapasztalataiból, válasszuk új hangnemet, legyen a személyes adottság a
döntı. Akkor érhetı el a migrációval több haszon, ha teret hagyunk a kipróbálásra. Hagyjuk
az érkezıknek megtapasztalni a körülmények, és azok adják meg számukra a választ. Különösen az érkezést követı idıszakban viszontagságos az új környezetben a sokirányú megfelelés. Kísérletképpen engedjük ıket dolgozni, járuljunk hozzá ehhez a kísérleti szakaszhoz, pl.
egészségi állapotuk javításához, a nyelvi oktatáshoz, legyen valós hospitality környezet. És
tartózkodó, félelemmel teli fogadói magatartás helyett, tegyük világossá elvárásainkat, alkalmazkodjanak hozzánk, és nem fordítva. Ne csak stop táblát mutassunk, hanem terítsünk vörös
szınyeget is azok elé, akikre szükségünk van. Értsük meg a versenyképesség kulcsa az ember.
(RÉDEI 2008a)
Jelen cikk témája szempontjából kiemelt jelentıségőnek tartjuk azt a hazai tényt, hogy a
politikai, gazdasági és a társadalmi változásokat követıen, az 1990 után született fiatalok
most kerülnek abba az életkorba, hogy bekapcsolódjanak a nemzetközi oktatásba. İk már
piacgazdasági körülmények között szocializálódtak, így nemcsak mennyiségi, de minıségi
szempontból is fontos az ı bekapcsolódásuk. (RÉDEI 2007d) A korábbi születési évjáratok68

hoz képest nem beszélhetünk nagy létszámú kohorszokról. A mennyiségi csökkenés ellenére, tény az, hogy az elkövetkezendı években fokozódó mobilitásra, módosuló értékrendre, a
kiterjedt nemzetközi jártasságra, a globális folyamatokba történı könnyebb integrálódásra
alkalmas új generációval lehet számolni.

A tanulmányi célú mozgás új keretei
Az adott országba érkezı személy szándéka lehet, hosszabb vagy rövidebb ideig történı
tartózkodás, amit a tartózkodás céljának megfelelıen bírálnak el. Ezek közül egyik növekvı
jelentıségő a tanulmányi célú mozgás. Az ENSZ 1981. évi nemzetközi statisztikai ajánlása
úgy fogalmaz, hogy a tanulók csak választható módon /fakultatív jelleggel részei a rendszeres nyilvántartásnak. A tapasztalat szerint azok az országok, amelyek nemzeti fejlıdésük
fontos eszközének tekintik a munkaképes emberek ki és bevándorolását, a tanulási célú
mozgást, azok a kérdéskörre vonatkozó adatszolgáltatásra is megkülönböztetı figyelmet
fordítanak.
A nemzetközi gyakorlatnak megfelelıen Magyarország a tanulási célú migrációt, a felsıfokú tanulmányokra értelmezte, és a középfokú tanulmányokat a családjog körébe sorolta. (LUKÁCS, É. - ILLÉS, S. 2002). A Schengeni szabályozással összefüggésben elfogadott
„A személyek szabadáramlására vonatkozó” 2007. évi tvr. az életkori határt kiterjesztette,
és már a 14 év felettieket is értelmezi a tanulói mozgásban. A törvény tanulmányi célú tartózkodókról beszél, diák és hallgatói mobilitásról. Egyes huzamosabb esetben még az oktatók is lehetnek a tanulmányi mobilitás alanyai. Tehát a tanulmányi célú mozgás a diákok és
az oktatók mozgását foglalja össze.
Újdonságot nemcsak az életkor bıvülés jelenti, hanem az is, hogy az oktatási intézmények a munkaadókhoz hasonló felelısséggel tartoznak az oktatásba beiratkozottak valós
tartózkodását illetıen. Azzal, hogy nincs felsı életkori határ, a legális bejutás egy talán nem
kívánatos csatornája marad szabadon.
Az Európai Unió tagállamaiban tanulási célú tartózkodási engedély akkor adható ki külföldi állampolgárságú hallgató számára, ha az hitelt érdemlıen igazolni tudja felvételét valamely oktatási intézmény nappali rendszerő akkreditált képzésére, továbbá az oktatás idejére rendelkezik a megélhetéséhez szükséges jövedelemmel, teljes körő betegbiztosítással,
és elvárás a tanulás melletti munkavégzés nemzeti szabályainak betartása is.
A letelepedési szándékú befogadás feltételeinek szigorításával – különösen ha fejlett országokról van szó – megnıtt az igény a bejutás olyan formái iránt is, amelyek lehetıvé teszik a körülmények elızetes megtapasztalását. A tanulási célból történı migráció idesorolható. A számbavétel szempontjából kritikus a tartózkodás státusában bekövetkezı változás.
A legtöbb ország azzal próbálja az ebbıl eredı keveredést feloldani, hogy az eljárást ismételt határátlépéshez köti, azaz belépni csak egy céllal lehet, amennyiben ez a cél megváltozik, ahhoz a határ ismételt átlépése szükséges.
A szabad áramlás térségének megvalósulásával, elsı lépcsıben a Schengeni tér és az
uniós tagállambeli állampolgárság, az ott élık számára a törvény olyan jogokat biztosít,
amelyek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapulnak. Az erre vonatkozó dokumentumok említik, hogy áramlásukkal közremőködnek az európai térség fokozatos
létrehozásában és erısítik a kohéziót. A korábban az állampolgársághoz kötıdı külföldi kategória, napjainkra azzal módosult, hogy az Európai Uniós tagság már nem tesz különbséget a hazai és a külföldi állampolgárságú hallgató felvétele között.
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A tanulmányi célú tartózkodási vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezı
harmadik országbeli állampolgár keresıtevékenységet a szorgalmi idıszakban hetente legfeljebb huszonnégy órában, szorgalmi idıszakon kívül évente legfeljebb kilencven napon
vagy hatvanhat munkanapon végezhet teljes munkaidıben,
Tanulmányi célból tartózkodási vízumot, illetve tartózkodási engedélyt az a harmadik
országbeli állampolgár kaphat, aki a Magyar Köztársaságban akkreditált közép- vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányok folytatása, illetve a felsıoktatási intézmény által szervezett, a tanulmányok folytatását elıkészítı képzésben való részvétel érdekében kíván a Magyar Köztársaság területén tartózkodni. A tanulmányi célból kiadott
tartózkodási engedély érvényességi ideje, ha
a.) a képzés idıtartama két évnél rövidebb, a képzés idıtartamához igazodik,
b.) a képzés idıtartama két év vagy annál hosszabb, akkor legalább egy, de legfeljebb két év, amely alkalmanként legalább egy, legfeljebb két évvel meghoszszabbítható.
c.) a tanulmányok kapcsolódhatnak kutatási célokhoz, mint pl. a Doktori iskolák
hallgatói esetében.
d.) nemzetközi szerzıdés, illetve nemzetközi kulturális, oktatási, tudományos
együttmőködés, valamint kormányszintő nemzetközi segélyprogram keretében
tanulmányi, oktatási, tudományos, képzési, továbbképzési célból, (ILLÉS 2007)
e.) nemzetközi szerzıdés alapján a Magyar Köztársaságban mőködı tudományos,
oktatási, kulturális intézmények személyzetének tagjaként vagy ezen intézmények tevékenységi körében beutazó személyként.
Magyarország helyzete speciális a tekintetben, hogy a határokon kívül élı és a nálunk
tanulók száma jelentıs. A tanulmányaik befejezéséhez közeledve nagy arányban folyamodnak ún. nemzeti letelepedési engedélyhez. A kérelmet benyújtó személynek, a benyújtást
közvetlenül megelızıen, legalább három éven át jogszerően és megszakítás nélkül a Magyar Köztársaság területén kell tartózkodnia. Nem minısül a Magyar Köztársaság területén
történı tartózkodás megszakításának a Magyar Köztársaság területének alkalmanként négy
hónapnál rövidebb idıre történı elhagyása. Hasonló módon rendelkezik a törvény a huzamos tartózkodás céljából EK letelepedési engedélyt kérıvel, akik felsıfokú tanulmányok
folytatása, illetve szakképzés céljából a Magyar Köztársaság területén tartózkodó harmadik
országbeli állampolgár.
A tartózkodási engedélyekre vonatkozó általános szabályoknak megfelelıen, az oktatási
intézmények, mint a tartózkodás célját biztosító és igazoló fogadók, résztvevıi annak is, ha
nem a célnak megfelelı a tartózkodás. A kiutasítás végrehajtásának költségeit a kiutasított,
vagy – a kiutasított rendelkezésére álló anyagi fedezet hiányában – a meghívó, esetünkben
az oktatási intézmény viseli. Analóg módon vonatkozik a kutatószervezetre, ha a beutazásra
kutatási célból került sor. Mindez új gyakorlatot jelent a hazai tanulmányi célú mozgásban.
Felhívnám a figyelmet arra, hogy keresı tevékenység esetén a munkáltató három munkanapon belül köteles bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár az engedélyezett munkáját nem kezdi meg, illetve a munkavégzés a
munkavállalási engedély érvényességi idején belül megszőnik. Addig az oktatási intézmény
esetében ez csak két féléves viszonylatban jelenik meg.
A migrációban résztvevı országok többségét, mint az a győjtött statisztikából is kiderül,
jobban érdekli a feléje irányuló mozgás, mint tıle távozó. A határok átjárhatóságával összefüggésben ez a hozzáállás tovább erısödött.
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A Magyarországra érkezı hallgatók földrészek - országok szerint
A hazai egyetemeken, fıiskolákon régóta fogadnak külföldi hallgatókat hosszabbrövidebb idıszakra, napjainkban már egy tanévben több mint 100 országból érkeznek a beiratkozók. Magyarországon felsıfokú tanulmányokat folytató külföldi hallgatók 2005/2006ban 114 országból, 2006/2007-ben 118 országból érkeztek hozzánk. Mindez egy mennyiségileg felfutó folyamatot és növekvı földrajzi kiterjedtséget mutat. (RÉDEI 2006a, 2006b)
Az oktatási intézményeknek a bevétel mellett, komoly presztízst jelent a külföldi hallgatók jelenléte. Ennek több összefüggése van, mint például az itt végzettek, kapcsolatot építenek, hírét viszik, alkalmazzák az itt tanult eljárásokat, technológiát, ami akár több év vagy
évtized távlatában elınyként jelenik meg. A településnek elınye származik abból, hogy
akár több évig is az ott élı diákok szolgáltatásokat vesznek igénybe, ezzel fokozzák gazdasági keresletet. (SZÓNOKYNÉ. 2004) Maga a studentifikáció kérdése, a campus város szerkezetben betöltött szerepe, az ingatlanfejlesztés kifejtett hatása, mind új vonatkozásokat
vetnek fel.
Konkrétan hozzánk külföldrıl a legtöbben – kétharmaduk –, nappali tagozatos képzésre
érkeznek. A 2006/2007-es tanévben, csúcsnak számító, több mint 15 500 hallgató érkezett
hazánkba tanulni. İk jelentették a hazai hallgatók 3,8%-át. Ezzel ugyan nem vagyunk az
Európai Unió átlagos, vagy vezetı országai között (ahol akár 15% is lehet a hazai hallgatókból a külföldiek aránya). A dinamikus fejlıdés következményeként a kontinens egyik
számottevı befogadó országává váltunk.
A hozzánk beérkezı külföldi hallgatók földrészek szerinti megoszlása a következıt mutatja: az összes felsıfokon tanuló külföldi hallgató túlnyomó többsége, 79 százaléka Európából érkezett, 16 százalékuk Ázsiából, 3 százalék Észak-Amerikából és további 2 százalék
jött Afrika valamely országából. (RÉDEI 2007b)
Az elsı húsz küldı ország, a Magyarországra érkezı hallgatók 92 százalékát fedte le a
2006/2007-es tanévben. A hazánkban tanuló külföldiek több mint fele, közel 55 százaléka,
8 270 fı a szomszédos országokból érkezik hozzánk. Romániából és Szlovákiából érkeztek
a legtöbben (22 és 15 százalék). A külföldi hallgatók 10-10 százaléka érkezett Németországból és Ukrajnából. Szerbiából 8 százalék, Izraelbıl és Norvégiából további 5-5 százalék - ez több mint 700-700 hallgatót jelent az idei évben. Érdekesség, hogy Ciprus közel
300 fıvel az elsı tíz küldı országban szerepel. Azzal összegezhetjük a hazai beérkezıket,
hogy földrajzilag koncentrált küldı régiót jelentenek, döntıen a szomszédos országokból
kerülnek hozzánk. (RÉDEI 2007c)
A 1. táblázat adatai azt bizonyítják, hogy stabil a Magyarországra érkezı tanulási célú
migráció, amely döntıen az európai kontinensrıl érkezıket jelenti. (79 %) A kontinensrıl
érkezı hallgatói létszám dinamikusan nı. Enyhén növekvı ázsiai érdeklıdés van jelen. A
legtöbben Románia, Jugoszlávia területérıl érkeznek. A statisztika megbízhatósága azzal is
javul, hogy nincs több ezer eredet ország nélküli. Minden évben tapasztalható az, hogy
számottevı azoknak a száma, akik fenntartják tanulás célú tartózkodásukat, azaz nem teszik
le az utolsó bizonyítványt adó vizsgát, a tanulói „lét” olcsóbb életet tesz lehetıvé számukra.
A Felsıoktatási Statisztikai Tájékoztató releváns adatait összegezve megállapítható,
hogy a szomszédos országokból érkezı diákok száma uniós csatlakozásunk óta több mint
félezer fıvel nıtt. Annak ellenére, hogy a fentebb említett jogszabály az ukrán és szerb állampolgárokra nem vonatkozik, a kárpátaljai és vajdasági magyarok számában összesen
több mint 300 fıs növekedés tapasztalható.
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1. táblázat

A Magyarországra érkezı hallgatók száma
Eredet ország
1998/99
Afrika összesen
211
Ebbıl:
Líbia
71
Mauritius
16
Nigéria
29
Szudán
10
Észak-Amerika összesen
505
Ebbıl: Kanada
65
Ázsia összesen
1249
Ebbıl: Kína
33
Afganisztán
15
Ciprus
211
India
69
Irán
166
Izrael
334
Japán
11
Jordánia
32
Kazahsztán
21
Korea
21
Mongólia
60
Pakisztán
14
Palesztina
30
Szíria
56
Törökország
34
Vietnam
61
Jemen
14
Európa összesen
5120
Ebbıl: Albánia
211
Ausztria
38
Bulgária
31
Horvátország
104
Csehország
26
Finnország
22
Németország
504
Görögország
772
Norvégia
370
Lengyelország
49
Románia
940
Oroszország
229
Szlovákia
724
Szlovénia
43
Spanyolország
15
Svédország
91
Ukrajna
387
Nagy-Britannia
33
Jugoszlávia
675
Svájc
5
Összesen Magyarországra érkezı
7085+1800*
hallgató
* jelenti azokat, akiknek ismeretlen az eredet országuk.
Forrás: www.uis.unesco.org_en.html
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2001/2002

2003/2004

2006/2007

175

167

275

46
20
44
15
435
66
1602
41
20
302
60
178
578
15
28
23
15
52
12
17
48
54
88
14
8975
31
31
41
117
16
14
575
457
575
142
2737
207
1783
32
15
84
743
46
1254
10
11187

29
18
57
13
319
69
1775
57
26
321
69
181
637
16
29
28
18
63
14
15
69
69
112
11
9494
31
25
37
94
20
13
570
320
553
128
3090
217
2071
35
15
88
893
39
1229
13
14491

109
8
107
4
308
87
1956
111
1
280
47
392
741
13
9
21
13
58
11
6
73
36
136
23
11027
18
39
34
225
13
35
1151
133
691
57
3171
212
2341
25
27
166
1294
33
1132
9
15500

A Magyarországon tanuló külföldi hallgatók megoszlása képzési típus szerint
A hazánkban tanuló külföldi diákok zöme egyetemi képzésre érkezik hozzánk, bár két új
tendencia figyelhetı meg. Az egyik az, hogy a szomszédos országok közül Románia, Ukrajna
és Szerbia esetében többen jönnek fıiskolára tanulni. Valamint a nyugati országokból érkezık
az ott megszerzett BSc-t szeretnék a Bologna keretében itt MSc-re bıvíteni. Ez összefüggésben lehet az oktatás egyes speciális témáival, vagy az itt szerzett diploma értékével, de lehetséges összefüggés található az alacsonyabb megélhetési költségekkel. A másik tényezı csokor
a szakmai területnek a megválasztása. Ezek részben a küldı országban ismert, magas presztízső foglalkozások lehetnek, pl. az egyes nyugati vagy arab országokból érkezı hallgatók körében az orvos és állatorvos (egyetemi) és agrárszakok népszerősége, ezen képzéseket biztosító egyetemek nemzetközi ismertsége jellemzı. Míg a szomszédos országokból, fıleg határon
túli magyarok közül sokan jönnek tanító és különbözı gazdasági szakok fıiskolai képzésére.
A numerus clausus hatással magyarázható az, hogy az Észak- és Nyugat-Európából az orvosi
tanulmányok felé nagyobb érdeklıdés tapasztalható.
Bár a Bologna rendszerrel, a BSc szakok megjelenésével, az osztatlan szakok kivételével megszőnt az egyetemek-fıiskolák közötti „klasszikus” különbség, de sok esetben az intézmények nevében, valamint a köztudatban ilyen értelemben még nem vált teljesen egységessé a felsıoktatás. Azt valószínősítjük, hogy a külföldiek érdeklıdése a jövıben a PhD
megszerzésére irányul és azok az intézmények lesznek elınyben, ahol az ún. teljes vertikum megtalálható.
Az összes hallgatóhoz viszonyítva a legtöbb külföldit oktató kar között a top tízbıl az
elsı hét helyezett állatorvosi, fogorvosi és orvosi kar. Csupán a Károli Gáspár Református
Egyetem Tanítóképzı Fıiskolai Kara, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara és a Nemzetközi Üzleti Fıiskola (NÜF-IBS) szerepelnek még az elsık közt, mint
nem orvosképzı intézmények.(1. ábra)

1. ábra A legtöbb külföldi hallgatót fogadó karok Magyarországon, 2005/2006
Forrás: OKM
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A hazai idegen nyelvő képzések alapvetı fontosságúak az intézmények kínálatában, hiszen ezek a presztízs mellett komoly anyagi lehetıséget is biztosítanak az intézmények
számára. A fent említett orvosi karok mellett a nagyobb egyetemek 5-10 százalékos külföldi hallgatósággal bírnak évente. Többek között a Budapesti Mőszaki Egyetem Tanfolyamain és Nemzetközi Oktatási Központ 573 hallgatójának közel ötöde érkezett külföldrıl (Izraelbıl, Görögországból, az arab világból fıleg): többek között mérnöki tudományokat - fizikát, építészetet tanulni, illetve a BME vegyészmérnöki szakán megszerezni a diplomát. Az
egyes kultúrák és az ott elismert szakmák is hatással vannak a választásra. Pl. mőszaki területeket az arab országból érkezık keresik, a skandináv országokból érkezık az orvosi szakterületet preferálják. (RÉDEI 2002)

Hazai diákok külföldön
„A külföldi egyetemjárás egyidıs az európai egyetemek alapításával” (SZÖGI, 2004.
Más ország egyetemeinek látogatása Magyarországon minden korszakban meghaladta az
európai átlagot. A hazai tudományos élet intézményhálózata jellemzıen a dualizmus idıszakának második felére épült ki, így a magyar tudomány, alkotó módon kapcsolódott be az
európaiba (SZÖGI, 2004).
Napjainkban a magyar hallgatók kiáramlásának egyik fı csatornája az Erasmus program. Az Erasmus-program keretében felsıoktatási tanulmányaihoz külföldi tapasztalatait a
legtöbb magyar diák 2005-ben – az összes kiutazó negyede (676 fı) – a német egyetemeken szerezte meg. Franciaországban ennek már csak a fele, 321 fı tanult, de népszerőek
voltak Olaszország (272 fı), Finnország (226 fı), Hollandia (171 fı), Ausztria (156 fı) és
Spanyolország (150 fı) egyetemei is. Az utóbbi két tanévben bekerült a célterületek közé
az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozó néhány ország, illetve a 3 EFTA állam (Izland,
Liechtenstein, Norvégia) és Törökország is. Az újonnan csatlakozó Romániával és Bulgáriával együtt ezen 13 országba az elmúlt években 212 diák utazott Erasmus-támogatással.
Annak ellenére, hogy ez a szám az utóbbi két tanév adatai alapján csupán a tanulók 4,5 %át jelenti, csatlakozásukkal egyre inkább növekszik a hazai érdeklıdés egyetemeik iránt. (2.
ábra)
A statisztikák alapján elmondható, hogy az Erasmus-program keretében a hazai hallgatók alig fél százaléka (2658 fı) utazott külföldre tanulni, míg ugyanebben az évben kétszer
ennyi cseh diák vállalt külföldi tanulmányokat (www.oktatas.hu). Hrubos Ildikó szociológus szerint –, aki a hazai tanulói mobilitás visszaesése mellett az európai egyetemistákfıiskolások mozgékonyságának csökkenését is kiemeli – két oka lehet annak, hogy az
utóbbi években valamelyest csökkent az európai mobilitás. (HRUBOS 2005) Az egyik a
nyolc éve, a bolognai nyilatkozat elfogadásával indított reform hatása, vagyis az átmenetbıl
adódó bizonytalanság, az információk hiánya –, amely Nyugat-Európában korábban, hazánkban csak az utóbbi évben jelentkezett. Szorosan kapcsolódik ezen reform bevezetéséhez a másik lehetséges ok a nemzetközi mozgékonyság csökkenésére. „A hagyományos,
négy-öt éves egyetemei képzés során viszonylag könnyő volt idıt szorítani néhány hónapos
külföldi tanulásra” (HVG 2007. január 20. 64. p.). A bolognai rendszer szerinti bachelorképzés három-négy éve alatt vagy a még rövidebb mesterképzés közben nehezebb idıt szakítani külföldi tanulmányokra. Ugyanakkor a külföldi tanulás továbbra is az elitbe kerülés
fontos eszköze – jegyzi meg Hrubos Ildikó –, hiszen a külföldi szakmai gyakorlatot és a
biztos nyelvtudást éppen a tanulmányok alatti mobilitás alapozza meg.
74

Németország
Franciaország
Olaszország
Finnország
Hollandia
Ausztria
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Belgium
Egyesült Királyság
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Törökország
Írország
Csehország
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Szlovákia
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2. ábra Az Erasmus-ösztöndíjjal kiutazó magyar diákok száma célországonként 2005-ben
Adatok forrása: Tempus Közalapítvány

A választott képzésterületek listáját számba véve elmondható, hogy a tanulási célból kiutazók ötöde az üzlet- és menedzsment-tudományokat részesítette elınyben (3. ábra). A diákok közel 15 %-a tanul valamely társadalomtudományi területen külföldi útja során vagy
választja a nyelvtanulást.
A háromtól tíz hónapig terjedı külföldi tanulmányok során valamennyi diák mentesül a
fogadó intézményben a tandíj fizetése alól, de nem egységes a helyzet a tekintetben, hogy
kell-e fizetnie az intézmény által nyújtott szolgáltatásokért (pl. beiratkozás, vizsgadíj,
könyvtárak használata). A kiutazó Erasmusos hallgatók résztámogatási ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíjakról minden felsıoktatási intézmény maga dönthet. Ennek mértéke
függ az utazó diákok számától, illetve a fogadó országtól, melyek figyelembevételével 200500 euró között változhat (Tempus Közalapítvány). Az Erasmus ösztöndíjakat összehasonlító alapján elmondható, hogy a nyugat-európai diákok csupán 200-250 euró támogatáshoz
jutnak, „szemben” kelet-európai társaikkal. Igaz, hogy Európa keleti felében fekvı országokban (Ciprus, Málta, Bulgária, Görögország, Szlovákia, Litvánia, Ukrajna) jóval az átlag
feletti a támogatás, sok esetben mégis problémát jelent a külföldön tanulás. Nyugaton, az
ottani ár-bér arányok miatt kevésbé okoz gondot a támogatás családi „kipótlása”. Nem úgy
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keleten, ahol az 500 euróhoz közeli havi ösztöndíjak is kevésnek bizonyulnak ahhoz, hogy
a diákok huzamosabb ideig tanulhassanak külföldön, fıként Európa nyugati országaiban.
Üzlet-és menedzsment
tudományok
Társadalomtudományok
Nyelvek és filológiai
tudományok
Jog

542
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324
238
166
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3. ábra A magyar Erasmusos diákok által választott képzésterületek toplistája 2005-ben
Az adatok forrása: Tempus Közalapítvány

A Tempus Közalapítvány statisztikája szerint az Erasmus támogatási programban 2006ban 3500 hallgató vett részt. Döntı hányadot a graduális képzési szinten résztvevık jelentették (78%), a doktori (3%) és posztgraduális (19%) képzés hallgatóinak száma közel 600
fı volt.
A hallgatói mobilitás intézményi szerzıdéses kereteinek elıkészítését az oktatói mobilitás jelenti. Azok az oktatók, akik már konferenciákon találkoztak, személyes tapasztalatcsere köti ıket össze, és egyre jellemzıbb a kutatói együttmőködés. Az oktatói mobilitás célterülete értelemszerően a fıbb oktatási centrumokban történik. Az oktatói mobilitás cél országai Német-, Francia-, Olasz-, Finnország és a nyelvtanulás elsıdleges megoszlása mellett a specializált szakok jelentik a kapcsolatok fı irányát. (TELBISZ, E.- RÉDEI, M. - NEMES
NAGY A. 2008)
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Poszt-graduális - Doktori képzés
A doktori képzés nemcsak intézményi és helyi vonatkozásokkal mutat összefüggést, hanem fontos a megszerzés helye és itt nyílik lehetıség a legjobbak „lehalászására”. A munkaerı toborzók ügynökségek felismerték azt, hogy a szellemi képességekbe történt addigi
befektetések, az utolsó években lehetıvé teszik az ún. best and bright, vagyis a legjobbak
elcsábítását. Magyarországon képzésben résztvevı külföldi hallgatók aránya alacsony.
2. táblázat

A külföldi PhD hallgatók megoszlása egyes országokban, 2002.
Fogadó ország

USA
Egyesült Királyság
Spanyolország
Ausztrália
Svájc
Kanada
Svédország
Ausztria
Belgium
Cseh Köztársaság
Finnország
Dánia
Norvégia
Portugália
Korea
Magyarország

A külföldi PhD hallgatók

Az európaiak
A nık aránya
aránya
száma (fı)
aránya az összes (%)
(%)
PhD hallgatóhoz
(%)
78 884
26,3
n.a.
n.a.
22 824
26,8
31,1
39,0
8 677
8 033
5 359
4 655
3 147
2 705
1 990
1 367
1 990
1 350
872
727
649
496

13,2
24,0
38,7
17,3
14,9
17,6
31,3
7,1
6,4
18,8
15,4
6,1
1,9
7,1

16,6
n.a.
68,7
18,7
35,7
45,3
28,7
8,6
25,2
22,4
36,3
13,4
0,2
3,8

45,7
41,7
37,9
35,2
43,1
40,4
31,4
35,8
37,5
36,0
38,9
47,2
34,7
n.a.

Forrás: OECD, Education database, 2005.

A 2. táblázat adatai mutatják, hogy az Amerikai Egyesült Államokba irányul a
legnagyobb érdeklıdés, és itt a kiválók megszerzésére az üzleti életnek bı lehetısége
kínálkozik. A nagybefogadóknál az összes doktori iskolai hallgató negyede-harmada
külföldi. Az európaiak töltik meg Svájc, Ausztria iskoláit. A nıi hallgatók aránya
jellemzıen 40% körül alakul. A tábla magyar adatai azt bizonyítják, hogy e vonatkozásban
még távlatok vannak elıttünk.
Magyarországon a doktori (PhD) és mesterképzés (DLA) külföldi hallgatóknak kínált
kurzusai kapcsán ismét a nagyobb létszámú egyetemek járnak elöl. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem fıleg a bölcsészkar jóvoltából messze felülmúlja a többi hazai egyetemet a
nem magyar állampolgárságú hallgatók oktatása tekintetében. Összesen 188 külföldi hallgató tanul az ELTE-n, ennek több mint a fele (104 fı) a bölcsészkaron. A Szegedi Tudományegyetem 77 külföldi hallgatójának zöme (48 fı) a természettudományi karon tanul.
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Ez a helyzet két dologra vezethetı vissza. Az egyik az, hogy az ELTE doktori iskolai
kínálata széles, a másik az, hogy az itt megszerzett tudományos minısítés, elismert.

Dolgozó tanulók
A diákok gyakorta kényszerülnek arra, hogy munkát vállaljanak, ezzel hozzájáruljanak
megélhetésükhöz. Ennek az is következménye, hogy a pénzkeresés a legfıbb motiváció és
kényszer. A hallgatók, szinte minden munkát elvállalnak. Kisebb hányadban tapasztalható
az, hogy olyan diák munkát találnak, ami kapcsolódik szakmai elırehaladásukhoz. A munkát vállalók többsége nem képzettségének, érdeklıdésének megfelelı munkát vállal. Többeknek késıbb ezek jelentik a munkavilágával való elsı kapcsolatteremtést. A kényszer, az
alacsony kereset, a kiszolgáltatott megbízási állapot nem segíti elı azt, hogy a munka világáról vonzó véleményük alakuljon ki.
Ennek kapcsán két vonatkozásról beszélhetünk, a tanulás melletti munkavégzésrıl és a
végzést követı munkába állásról. (RÉDEI 2008b) Az elsı megközelítés a tanulás költségeinek kiegészítésére vonatkozik, az önköltséges oktatás irányáról beszél, a másik a megszerzett ismeretek, készségek felhasználásáról. A tanulmányi célú tartózkodási vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezı harmadik országbeli állampolgár keresıtevékenységet a szorgalmi idıszakban hetente legfeljebb huszonnégy órában, szorgalmi idıszakon kívül évente legfeljebb kilencven napon vagy hatvanhat munkanapon végezhet teljes munkaidıben. Az elsıre egy, a diákszövekezeteknél folytatott empirikus adatfelvétel értékelésével
szeretnénk válaszolni. A másikra, a felsıoktatási törvény kötelezi az oktatási intézményeket, hogy mérjék fel milyen utat járnak be a végzısök, és ennek eredményét tegyék közzé.
Követendı példa erre az IBS karrier követési értékelése.
Nálunk a statisztikai értékelés szerint, a pályakezdı diplomás munkanélküliek aránya
alacsony, továbbra is a legmagasabb iskolai végzettség a legalacsonyabb munkanélküliségi
rátával párosul. A munkanélküliségük két dologra vezethetı vissza: az egyik a képzés minısége nem felel meg a munkavilágában tapasztalt elvárásnak. A másik nincs kereslet az
ilyen képesítésre. Az elsı az oktatási intézménynek címez feladatokat, a másik a központi
irányítás számára. Tanulóként dolgozni azt is jelenti, hogy az addig megszerzett ismereteket
alkalmazni lehet, felhívja a figyelmet arra, hogy képességeik alkalmazása milyen helyzetekben kerül sor, milyen hiányosságaik vannak.

Az empíria többet mond el, mint a statisztikai adat
Az alábbi megállapításokat erısítettem meg, győjtöttem olyan kifejezéseket, amelyek
jellemzik a folyamatról alkotott véleményeket: (RÉDEI 2007a)
• A hallgatói mobilitással a szellemi tıke növelhetı.
• A folyamat irányítása növeli az elérhetı hasznot.
• A más országban történı tanulás ún. „kulturális sokk” hatással jár együtt.
• Mit mondtak az Erasmusos diákok a kiutazásukat követı héten,
• A hazatérı migráció olyan többletet jelent, ami nem hagyható ki.
• Az intézményi kapcsolatok csak a keretet jelentik.
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MENTALITÁS KUTATÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
DÉNES ZOLTÁN1
MENTALITY RESEARCH IN THE CARPATHIAN BASIN
Abstract
The characteristic of the mental map of the Carpathian Basin is the Hungarian ethnicity with its
language und customs, in the middle and in the south-eastern part of the basin. Other areas of the basin are constituted of ethnical groups, relative few in numbers. In the course of history there was
only a conflict or argument when it got into the contact zone of the world-powers, outside the basin.
The symbolic borders of the European Union abolish the causes of the conflicts. The evolving European regions are likely to find each other again favourably.

Key words: Mentality research, symbolic borders of the European Union

Bevezetés

Mentalitás fogalma alatt, a kiegyensúlyozott testi és lelki egészség meglétét értjük, a
személyre valamint a társadalomra vonatkoztatva.

Magyar mentalitás a népi emlékezetben
Az Árpád házi királyoktól a Zsigmond korig természetes életérzés volt a magyar nagyhatalmi státusz a Kárpát-medencében. Ennek okai: az erıs központi hatalom, a jól szervezett egyházi, vármegyei közigazgatás. A Kárpát-medencén kívül lévı nagyhatalmak Bizánc, Német-Római Birodalom, katonai akció-rádiuszának határzónájában voltunk. Ezért
nem kellett tılük különösebben tartanunk, diplomáciai úton biztosítani tudtuk a kiegyensúlyozott kapcsolatokat (mint egy „kompország”). Egyedül a váratlanul érkezı tatárjárás ingatott meg bennünket, de ezt is úgy éltük meg az akkori római pápa véleménye alapján,
mint az európai kereszténykultúra bástyája. Közvetlen szomszédaink délrıl, keletrıl, északról nálunk annyival gyengébbek voltak, hogy rendszeresen tudtunk sikeres hadjáratokat
folytatni velük.
Így alakulhatott ki a magyar vitézség eszméje, mert ezek a háborúk tulajdonképpen nem
voltak élet-halál harcok. Zsigmond korában azonban minden megváltozott, mert délen közvetlen érintkezésbe kerültünk az iszlám alapokon álló Török Birodalommal. Akik tulajdonképpen nem bennünket, hanem egész Európát akarták meghódítani. Ezt a hódítást akár egy jelentısebb népvándorlási hullámnak is tekinthetjük, mert mentális törvényszerőség az, hogy
1
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Európában évezredek óta egy folyamatos migráció tanúi vagyunk délrıl-északnyugat, valamint keletrıl – nyugat felé. A törökök ügyesen földerítették hogy Európa egysége a pápaság
három részre szakadásával végzetesen megbomlott, s szükségszerően kialakult egy keletnyugat, észak-dél ellentét, aminek a késıbbiekben a katolicizmus és a protestantizmus szétválása nyújtott ideológiai alapot. Ami szintén magába hordta a jelentıs mentális változást.
Sorsdöntı mentális fordulat Mohácsnál történt. Szétesett a magyar állam, s minden
irányból hadmőveleti zónává váltunk, egészen az Európai Unióba lépésünkig. Senki sem
tudott stabil közigazgatást bevezetni, mert a hódítóhatalmak nem tudták minden kétséget
kizáróan biztosítani hatalmukat. A magyarság viszont a térségben maradt, de úgy hogy vallási, kulturális határok választották el ıket, majd kettıszáz évig. Így alakulhatott ki az a
sajátoshelyzet, hogy az egy nyelvet beszélı magyarok nem értik egymás vallását, hagyományait, kultúráját. Leglátványosabb megnyilvánulása ennek a jelenségnek, amikor a Tiszától Keletre Sárospatak, Debrecen, Nagyvárad, Kolozsvár, Nagyenyed központtal kialakult egy rendkívül magas református kultúra, az ország nyugati felében, pedig Érsekújvár,
Nagyszombat, Pozsony, Graz központokkal egy legalább igen magas, szintén magyar nyelvő katolikus mőveltség. Amikor a törökök elmentek a vákumba érkezı két magyar mentalitás azóta sem tudott egymásra találni, bármennyire is beszélnek ökonomizmusról. Itt mutatkozik meg a mentalitás kutatásának lényege és fontossága, hogy a Kárpát-medencén kívüli
nagyhatalmak konfliktusai még az azonos etnikumhoz tartozók együttélését is megzavarhatja, aminek feloldása az EU által biztosított a „határok nélküli „Európa keretein belül sem
csillapíthatók. De a Kárpát-medencét kutató szakembereknek hosszú idıre ad feladatot
mentális-zónák vizsgálata.

Konklúzió
Végezetül ezzel kapcsoltan vázolok fel néhány jelenséget:
• Itt húzódott a Római-birodalom limese. A Kárpát-medencében ültek el, a
népvándorlás hullámai.
• Eddig találjuk meg a román, gótikus, reneszánsz stílus elemeit.
• Itt húzódik a bizánci- és nyugati típusú kereszténység határa.
• Eddig hatott a reformáció.
• Itt találkozott a neológ- és ortodox zsidóság.
• Itt ütközött a bolsevizmus a nyugati típusú szociáldemokráciával.
• Itt volt a „vasfüggöny”
Az itt felsoroltak mind igazolják, hogy a Kárpát-medencében egy olyan sajátos mentális
környezet alakult kik amelynek feltárása nélkül nehezen értelmezhetıek a határok kialakulásának megszőnésének okai.
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A 9-11. SZÁZADI TERÜLETFOGLALÁS TÉRSZERKEZETI KÖVETKEZMÉNYEI A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
DR. CSÜLLÖG GÁBOR1
Abstract
The Carpathian basin has been a contact and mixing region of ethnic, cultural and economic influences for thousands of years. The spatial structure of the Hungarian historical statehood was
complex, because the Hungarian Kingdom had developed function-spaces including defensive and
impact spaces booth inside and outside the country in the Middle Ages. The spatial utilisation partially was based on the earlier developed land usage. The paper describes two new interpretations of
regional organization of the earlier Hungarian state.

Key words: Spatial structure, Carpathian basin, Hungary, Middle Ages
A Kárpát-medence évezredek óta a környezı nagytérségek felıl érkezı etnikai, vallási,
kulturális, gazdasági politikai és katonai hatásrendszerek érintkezési és keveredési területe.
Különösen erıteljes volt ez az elsı évezred jelentıs részében. A medencén belül különbözı
hatalmi centrumokhoz igazodó térségek jöttek létre, sokszor átfedve egymást, sokszor élesen elkülönülve egymástól: római provinciák – barbár területek, avar – szláv térségek.
Komoly változást hozott a magyar állam Kárpát-medencéhez igazodó megjelenése és
ellenhatása. A Magyar Királyság politikai terének és területi szervezıdésének biztosítására
különbözı regionalizációs funkciótereket, köztük védelmi és ütközıtereket hozott létre,
ezek beépültek térszerkezeti rendszerébe. Ez a hatás és válasz eredményeként kialakuló területfoglalás a 9–11. században, a gyors társadalmi átalakulással és az állam bel- és külpolitikai megszilárdításával együtt komoly alapja lett a magyar állam több évszázadra megszilárduló, Európában egyedi nagymedencei térszerkezetének.

A területfoglalást befolyásoló hatások

A földrajzi tér
A medence peremét és bizonyos belsı elválasztásokat adó hegyvidékek egyszerre voltak szélsıségesen tagolt, megtelepedésre alkalmatlan, mozgásokat záró magashegységek, és
átjárókat, biztonságos mellékvölgyeket és gazdaságilag jól hasznosítható erdıvidékeket tartalmazó középhegységek. Ellentétes pólusként, pedig a medence belsı peremén megtelepedésre kedvezı, sőrő vízhálózattal osztott, de elkülönülı betelepedésre alkalmas erdıs
dombvidékek, és löszös talajú ligetes, kanyargó folyókkal tagolt földmővelésre kiválóan alkalmas síkságok voltak megtalálhatóak. Az elıbbiek viszont a medence alján elhelyezkedı,
kevésbé kedvezı, homokos talajú, idıszakos, vagy hosszantartó vízborítással jellemezhetı
1
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síkságokat fogtak közre (SOMOGYI S. 1996). A hegy – völgy – erdı – folyó – síkság – ártér
tájösszetevık váltakozó ritmusa igen sok és gazdagon kihasználható lehetıséget kínált fel a
társadalomnak a táj hasznosítására, de térhasznosítás területi megjelenésének ez a sajátos,
medencei elrendezıdése meg is gátolta a nagyjából homogén jellegő népességi elrendezıdést és az egyszerő térstruktúra kiépítését (CSÜLLÖG G. 2002).
A korábbi, eltérı kiépítettségő hatalmi struktúrák és a folyamatos külsı, nagytérségi áramlások
A térség történetében bizonyíthatóan egységes állami szervezıdéső területi struktúra
csak a római provinciákhoz köthetıen jelent meg, de ez sem fogta még teljesen át a Kárpátmedencét. A több évszázados, és a Dunántúlt (Pannónia Prima és Valéria) a Dráva–Száva
közét (Savia és Pannónia Secunda), valamint rövidebb idıszakra Erdély és a Temes vidék
(Dácia) egyes részeit a nagy mediterrán központú oikumenéhez kapcsoló római szervezıdés az egész Kárpát–medencére kihatott. A régészeti leletek alapján valószínősíthetı a
rendszeres gazdasági és részben politikai kapcsolat az Északi–Kárpátok jól aktivizált hegylábi, medence dombsági és belsı folyóvölgyi térségeiben élı kelta (Osi, Cotini) és
(Markomanni, Quadi) népességgel, amelyek hasonló szinten és szervezettséggel éltek, mint
a provinciákon belüli kelták. Kisebb és inkább katonai jellegő kapcsolat volt jellemzı a
medence belsejének folyó-térszínéhez kötıdı szarmata népességgel.
A római területi struktúrát (MÓCSY A. – FITZ J. 1990) alapvetıen az aktív térszíneket
feltáró és összekötı birodalmi utak köré szervezett telepítések és civitas peregrinák
(romanizált helyi népek területi szervezıdései) alkották. A Pannóniát szervezı utakból
három volt meghatározó szerepő:
• az északi irányú Itáliából a Baltikum felé
• a Száva–Duna mentén Itáliából Észak-Balkánra tartó
• a kettıt összekötı dunai limes menti
Ebbıl adódóan az utak (áramlási irányok) találkozásánál erıteljes katonai, közigazgatási
és gazdasági centrumok (Poetovio, Savaria, Vindobona, Carnuntum, Aquincum,
Neviodunum, Siscia, Singidunum) épültek ki, amelyek a négy pannóniai provincia strukturális felbomlása után a késıbbi évszázadok térfolyamataira is hatottak. Ettıl eltérı volt a
dáciai útvonalak és centrumok szerepe, amelyek nem a fı birodalmi útvonalhoz, hanem egy
leágazás mentén a szőkebb térség gyors és szó szerinti kiaknázását szolgálták. Rövid mőködésük és gyengébb kiépítettségük ellenére, Erdély domborzati zártságát és tagoltságát
elınyként értékelı népek újra, meg újra megpróbálták feléleszteni a római térstruktúrát.
A „barbár” népmozgásoknak a volt provinciák felé irányuló migrációja és azok területén az uralmi struktúra kiépítésének szándéka egészen a 7. századig meghatározta a medence európai helyzetét és a benne kialakuló centrumtérségeket. Az egymás után következı
hun, gót, gepida, langobard, népesség a romanizált térségek hasznosítására és uralmára törekedett. A történelmileg rövid idıszakok, a birodalom belsejébe jutás célja és az állandóan
változó erıviszonyok miatt nem építettek ki tartós és önálló térstruktúrát.
A Hun Birodalom számára a Kárpát–medence a rómaiak elleni felvonulás igen fontos
területét jelentette, ezért térstruktúrájában a hadi mozgásoktól és céloktól függı elemek jelentek meg elsısorban. A fennállás rövid idıtartama miatt azonban nem tisztázható a birodalmon belüli késıbbre tervezett funkciója.
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A gótok, gepidák és langobardok medencén belüli területi elhelyezkedését egymás elleni harcaik, és a volt provinciákba való betelepedés sikere szabta meg. Legtartósabbnak a
gepidák tiszántúli és erdélyi megtelepedése (Apahidai fejedelmi központtal) bizonyult.
A hatodik század végétıl megváltozott a térség geopolitikai helyzete. Olyan népek is
bekerültek a Kárpát–medencébe, amelyeknek korábban közvetett kapcsolatuk sem volt a
Római Birodalommal (avarok, északi szlávok). Észak-Itália új szervezıdései elhatárolódtak
a korábbi északkeleti irányoktól, így ez az útvonal és a Dunántúl, mint felvonulási terület
elveszítette jelentıségét. Nyugati irányból, a Duna és a Morva mentén pedig egyre erıteljesebb migráció jelentkezett (BÓNA I. 1994). Mindezek a késıbbi magyar állami szervezıdésre is kiható, különbözı fejlettségő és eltérı irányból szervezıdı térstruktúrák kiépüléséhez
vezettek:
• A Száva és Dráva mentén (és a Dél-Dunántúl egy részén) kimutatható a késı római struktúra (városok, útvonalak, vonzásirányok, a helyi illír-szláv népesség keresztény kultúrája) folyamatossága. Bár az észak-balkáni útvonal egy idıre elveszíti folytonosságát, de Bizánc irányából egyre erıteljesebb hatások jelennek meg
rajta. Az itt kialakuló területi szervezıdés lesz a nagytérség legstabilabb és legjobban kiépített téregysége a magyar állam megszervezıdéséig.
• A stagnáló és leépülı késı római struktúra felélesztési kísérletei. Ilyen volt a
frank-morva „Pannonia rekonstrukció”, a 9. század elején az Oriens tartományhoz
(803-828) tartozó Pannonia Inferior és Superior megszervezése, vagy a bolgárok
részérıl az Erdély belsejébe nyúló Bolgár végek kialakítása. Ugyanakkor az adott
népek ezeket rövid ideig uralták, és hatásukat nem tudták az egész térségre érvényesíteni.
• Újraszervezett római elıtér erıteljes népesség koncentrációval a Morva és Garam
között. A gyorsan váltakozó népességek közül korábban a langobardok, majd a
szláv (morva) népesség alakít ki határozottabb területi szervezıdést.
• A nagytérség többi részén az egész medencére irányuló szláv terjedés jelenik meg,
keveredve egyes korábbi népek feltételezhetı maradványaival, alapvetıen köztes
helyzetben, nagytérségi mőködést kialakító térstruktúra szintjei és valós centrumok nélkül.
A nagytérség térszervezıdési széttagoltsága ezért igen jelentıs volt, és leginkább a korábbi centrumtérségek 10. századig tartó eltérı irányú, külsı területekhez való kapcsolódásában nyilvánult meg.

A hatásokra adott válaszok

A stratégiai térhasználat
A 9–10. században a nagytérségi dinamikát egyszerre jelezte egy befelé és egy kifelé
ható irányultság, amelynek folyamatos és egységes mőködtetése bizonyos római birodalmi
elızmények és avar próbálkozás mellett csak a magyar államszervezıdés kialakulása kapcsán jött létre. A korábbi különbözı irányú itáliai, frank, morva, bolgár törekvések után
nem valamely külsı térséghez centrumhoz, vagy irányhoz kötötte a térség folyamatait, hanem társadalmi-gazdasági szervezıdésénél fogva használni és mőködtetni tudta a téráramlási vonalak hierarchikus rendszerét. Erre, pedig egy olyan társadalom volt alkalmas, amely
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hosszú idın keresztül alkalmazkodott az áramlások dinamizmusához, azaz magas fokú területi mobilitással (HOFER T. 1997) rendelkezett. A magyarság 9–10. századi területi elhelyezkedését a Kárpát–medencében vélhetıen több szempont határozta meg:

1. ábra A kárpát-medencei hatótér a 9 – 10. században
Kárpát-medencei hatalmi struktúrák a honfoglalást kezdetén: 1. morva. 2. frank 3. bolgár 4. illír-szláv; Domináns
külsı áramlások: A) Duna völgyi B) balkáni C) keleti D) észak-itáliai

2. ábra A magyarság stratégiai térhasználata a 10. században
1. közbezárt terek, 2. kifelé nyitott terek 3. stratégiai vonulási és megszállási vonalak 4. stratégiai súlypont terültek
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•

•

•
•

•
•

Stratégiai/politikai: A korábbi hatalmi struktúrák betagozható területeinek leszakítása, külsı védelmi rendszerek kiépítése, a hadi felvonulási utak biztosítása.
Hadszervezeti/katonai: A katonai/törzsi központok védett és a felosztott katonai funkcióknak megfelelı, politikailag kiegyenlített elrendezıdése, valamint
hadi utánpótlási bázis területek biztosítása.
Közigazgatási: A területi egységet kifejezı és a mőködést fenntartó sajátosan
osztott törzsi szállásterületek és központok kiépítése.
Gazdálkodási: A különbözı funkciók – ló és szarvasmarhatartás, földmővelés,
só és fém bányászat, vasipar, hadellátó koncentrált kézmővesség, elosztás –
népességcsoportjainak telepítése a funkciókra alkalmas térszínekre és megfelelı arányú területi elosztása.
Védettségi: A lakóhely és a térhasznosítás környezetének megfelelı védhetıségének biztosítása.
Közlekedési: a katonai és a fejedelmi/királyi udvari ellátási útvonalaknak,
majd a szállásterületi letelepedések közötti útvonalaknak rögzülése.

A területfoglalási struktúra
A magyarság a korábbi frank, morva, bolgár törekvésektıl eltérıen egységesítette a
kárpát-medencei téráramlási vonalak hierarchikus rendszerét és igen összetett területfoglalási struktúrát (3. ábra) alakított ki:

b

a

1
2

e

4

3

c

d

3. ábra A magyar területfoglalás elve
1. medencei struktúra a) a Duna baloldali mellékfolyói a Morva és az Ipoly között b) a Tisza jobboldali mellékfolyói c) a Tisza baloldali mellékfolyói a Szamos és a Maros között
2. pannóniai struktúra 3. Erdıntúl 4. köztes térségek d) a Duna, Tisza és Maros közti bolgár uralmú térség e) a
Duna és Tisza közötti folyóköz
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1. A medencei struktúra alapvetıen a Duna és a Tisza mellékfolyóira épült, az azok
mentén való területfoglalást jelenítette meg. A 10-11. századi települések nyomai erıteljesen kötıdnek a folyókhoz, sıt egy folyó mentén a torkolattól a forrásig összekapcsolható leletanyag és névanyag mutatható ki (CSÜLLÖG G. 2007). Ez a rendszer a folyók alapján három, fıleg a korai idıszakban még elkülönülı térségként jelent meg.
a. A Duna Morva és Ipoly közötti szakaszára és az ide beömlı jelentıs
mellékfolyókra épülı folyó-menti struktúra.
b. A Tisza jobboldali mellékfolyóira épülı struktúra.
c. A Tisza baloldali mellékfolyói a Szamos és a Maros között.
2. A pannóniai struktúra a késı római provinciák tagolódását követte a Dunántúlon, ahol
a folyók közti teret a római utak tagolták hármas egységre, ezt a tagolást mind a korai
egyházmegyék, mind a korai vármegyék kialakításai is jól mutatták. A jelentısebb
központok a korábbi hatalmi struktúrákhoz kötıdıen, elsısorban az útvonalak mentén
jöttek létre. Hasonlóan megmaradt a római kelet-nyugati tagolás (Savia és Pannonia
Secunda) a Dráva – Száva közi területeken, és a Dunának a Dráva – Morava közti
szakasza mentén, Amely egy lassan konszolidálódó ütközı zóna volt Horvátország és
Észak-Itália felé.
3. Az erdıntúli szerkezet, a folyók menti területfoglalás (Erdély)
4. A belsı „elnyelı” térként mőködı köztes struktúra:
d. A Duna – Tisza – Maros és a Déli-Kárpátok közötti terület, ahol elsısorban a
Dunához (Krassó, Keve) és a mocsarak peremén az Erdélybe vezetı útvonal
mentén (Temesvár) jöttek létre központok.
e. A folyóközi térség: a Duna és a Tisza közötti mellékfolyók nélküli terület, ahol
központok csak a két folyó partján szervezıdtek.
Szent István központi térségének elhelyezkedése és Dunához kötıdése, adta az ország
hatalmi súlypontját. Ez lett a 10. század végére a központi mag, amely köré a folyók futásának és hierarchiájának megfelelıen kiépítették a korai állam területi struktúráját. Hatalmi
perifériaként betagozták a késıbbi Erdélynél nagyobb területő Erdıelvét, és a balkáni hatások lezárására Temes vidékét és a Dráva – Száva-közt – ahol a bolgár, morva, szláv jelenlét
hatása volt erıteljes. A Duna a külsı hatalmakkal való összeköttetés irányait jelentette
(Német–Római Császárság és Bizánc), míg a mellékfolyók a torkolattól a forrásvidékig jelezték a foglalt területet (CSÜLLÖG G. 2000).
Ezt a tagolást a peremterületeken a hegyvidékihez kötıdıen külsı gyepők egészítették
ki, mintegy szőrızónaként, az aktív érintkezési (nyugati területeken pedig ırvidékeket hoztak létre, míg a köztes struktúra „lágy” belsı ütközıtérként mőködött a Duna és a Tisza Kalocsától és Szegedtıl délre esı partjainál kialakított megerısített helyek között.

A 9 – 11. századi területfoglalási rendszer térszerkezeti következményei a 12 – 15.
századra
A korai dukátusi és megyerendszer: a területfoglalási struktúra átkötése a nagymedencei térszerkezetbe
Részben eltérı a fejedelmi és királyi öröklésrendhez kapcsolódó, a honfoglalás bonyolult uralmi összetettségét területi formában is kifejezı korai dukátusok (hercegségek) szerepe. Keletkezésüket leginkább a 11. század közepére teszik és a királyi hatalom kevésbé tisz90

tázott megosztásához kötik. Ugyanakkor sokaknál felmerült korábbi megjelenésük már a
10. században (KRISTÓ GY. 2003; GYÖRFFY GY. 1977). Mindenestre tény, hogy a korábbi
kárpát-medencei hatalmi struktúrákkal és a regionalitással való összefüggésük több szempontból is kifejezhetı. A három meghatározó dukátus – Bihar, Temes és Nyitra – korábbi
hatalmi térstruktúrák központi térségeihez kapcsolódott és ebbıl adódóan a nagytérség erıteljesebben népesedett és gazdaságilag fontos részeit jelentette. Közös sajátosságuk, hogy a
késıbb erıteljessé váló áramlási pályákon találhatók, mégpedig nagyon fontos stratégiai
helyzetben, meghatározó útvonalak találkozásánál, mivel központjaik a folyókhoz kapcsolódva az erdı-térszínek kijáratainál, a település-térszín peremének védettebb völgyeiben,
másrészt a folyó-térszín szintén jól védett belsejében szervezıdtek.
A volt morva uralmi területekre, az északnyugati kapuhoz szervezıdött - a Vág és a Garam között - a Nyitrai Dukátus, míg a dunai vonal másik végpontjára, a bolgár területekre a
Temesi Dukátus. Ezeknek nem csak az elızı hatalom konszolidálása és a magyar uralom
erıteljes, katonai és uralmi viszonyokban kifejezett biztosítása a volt feladata, hanem az ország szervezésének lehetıségeit megszabó bajor (Német-Római Birodalom) és bolgár (közvetve a Bizánci Birodalom) hatásirányok kezelése is. A dukátusok központi területei és a
hozzájuk kapcsolódó térfolyamatok (szállásterületek elosztása, ırvidékek, vonalak kijelölése, útvonalak biztosítása, központok kiépítése) a késıbbi Dunáninnen és a Temesi Délvidék
régiók magterületeit adták.
Hasonló kiépítéső és funkciójú, de eltérı helyzető a Tiszántúlhoz kötıdı Bihari
Dukátus, amely a honfoglalás után a térség elsı regionális megjelenítıje. A Körösök mente
a régészeti leletek tanúsága szerint a gepida és avar korszak óta folyamatos és relatíve sőrő
megtelepedéső volt. Ide, és a hegységperemmel érintkezı térségbe települtek a honfoglalók,
és a folyók révén szoros kapcsolatot építettek ki az igen védett helyzető folyótérszínnel, valamint a hegyvidéki folyosókon át a bányaterületekkel és az észak-erdélyi központokkal. Itt
nem a külsı hatalmi központok hatásainak felfogása és az itt maradt népelemei feletti uralom biztosítása, hanem a nagyon fontos észak-erdélyi területek betelepítésének, bányatermék forgalmának ellenırzése és az ország belseje felé közvetítése volt a meghatározó funkció. Szoros kapcsolódás alakult ki a Felsı-Tiszavidékkel, amely a 10. század elejéig a magyar szervezıdés felvonulási területe volt, és ezt a stratégiai szerepét, mint fontos fejedelmi
terület, a szállásterületek és központok kiépítése után is megtartotta.
A Dunántúl frank központhoz kapcsolódó része, Somogyország is kiemelt fejedelmi,
vagy dukátusi szerepet kapott, amely azonban több okból is csak rövid ideig élt. A kalandozások lezáródása után Pannónia már nem volt olyan fontos katonai felvonulási terület, mint
korábban. Amiatt, hogy Géza a nyugati határokról megegyezik a Német-Római Birodalommal és a katonai súly délvidékre helyezıdött az ezredfordulóra a térség stratégiailag
köztes területté vált. Talán ennek is szerepe volt Koppány fıhatalmi és területi követeléseiben, mert nem csak az önállóságot növelı territóriumi hatalom kiépítésére törekedett (mint
késıbb Ajtony és Gyula), mivel Pannónia erre, a kiépült területi rendszerben már nem volt
olyan alkalmas helyzetben, mint Erdély, vagy a délvidék. Mindez nem véletlenül váltotta ki
István drasztikus válaszát, aki nem egyszerően a duxot cserélte le, hanem Koppány kivégzésével itt a dukátus lehetıségét is megszüntette és a területet szorosan beépítette a királyi,
királynıi és egyházi rendszerbe, amit kifejezett a sváb, bajor térségekbıl érkezett udvari fıemberek itteni birtokhoz juttatása is. Így István uralkodásának elejére a volt Pannónia dunántúli térsége a Magyar Királyság leginkább összefüggıen szervezett részévé vált.
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4. ábra Magyarország korai térstruktúrájának regionalizációs téregységei a 10–12. században
a) erdıs hegyvidékek (erdı-térszín) b) állandóan, vagy idıszakosan vízzel borított síkság (folyó-térszín) c) megtelepedésre kedvezı síkság és dombvidék (település-térszín) d) külsı gyepő e) dukátusok: 1. Nyitrai 2. Bihari 3.
Temesi 4. Somogyi f) tartományok: I. Erdélyi vajdaság II. Szlavónia g) a korai várispánságok h) fejedelmi-királyi
központi térség

A dukátusoknak nem csak a kezdete tisztázatlan, de részben valódi számuk, és tényleges
területi mőködésük idıtartama is. A történészek egy része az oklevelek alapján csak a két
„késıi” dukátust, az 1048 körül I. András által létrehozott nyitrait és biharit tartja bizonyíthatónak (KRISTÓ GY. 2003). A két nyugati dukátus a királyi magterülethez való közelsége
miatt, hamar elveszítette tényleges önálló szerepét (bár bizonyos térmőködésben, pl. egyházmegyék, vármegyék kialakítása, birtokviszonyokban megıriz valamit ebbıl késıbb is).
A két keleti dukátus viszont Erdélyhez és a határokhoz kapcsolódása, valamint a nagy távolság következtében, tovább és többet ırzött meg ebbıl külön kormányzati szerepébıl. A
két belsı hercegség 12. századi felszámolása után a peremterületekhez kapcsolódóan jelentek meg dukátusi szerepő térségek a királyi családon belüli hatalomfelosztás területi formájaként, egyrészt a délvidéki bánságok kapcsán, másrészt Szlavónia és Erdély tekintetében,
amikor a királyi család tagja hercegként a létezı különkormányzati egység élére került a
bán és a vajda elé.
Az Európában döntı fontosságú szakrális egységet kifejezı egyházmegyék kapcsán jelenleg vita tárgya, hogy vajon ezek kialakítása megelızte, vagy követte a vármegyék szervezését, esetleg egyszerre hozták létre ıket (KRISTÓ GY. 2003). Nehezen eldönthetı kérdés
ez, mivel a források és a késıbb leírtakból megismert események nem adnak rá világos választ. Az európai betagozódásban, a hatalmi terület szakrális kinyilvánításában és a keresztény királyi fıhatalom megjelenítésében játszott szerepük mindenképpen indokolja a korai
szervezést. Térbeli vonatkozásban igazodtak a hatalmi terület lefedésére, a bizonytalan te92

rületek (Vág és Nyitra mente, Száva és Duna mente, Erdély) bevonására. Nyilván való,
hogy a korai egyházmegyék az elsı jogilag alátámasztott új állami – királyi szervezıdési
téregységek, amelyekkel érvényes ellenvetések nélkül (érvénytelenek persze voltak, pl. Ajtony és Gyula) felül lehet írni a korábbi törzsi területiséget. Ezt kialakításuk menete is mutatja: 997 – veszprémi, 1000 – gyıri, 1001 – esztergomi, 1003 – erdélyi 1009 – pécsi, egri,
kalocsai, 1030 – marosvári. A fentieket alátámasztja, hogy az erdélyi és a marosvári egyházmegyék Gyula és Ajtony által szervezett törzsi területek voltak, csak késıbb került sor
az egribıl kiszakított bihari és a – korábbi hovatartozását nehezen kideríthetı –váci egyházmegye kialakítására. Számukat és nagyságukat tekintve a politikai érdekek mellett az is
fontos lehetett, hogy az egyházmegye központjából a terület bejárható és elérhetı legyenek,
ezért volt meghatározó a folyókhoz igazodó megjelenés és a folyókat követı útvonalakra
való szervezés.
A korai egyházmegyék elhelyezkedése és száma világosan mutatja a kárpátmedencei tértagolódáshoz igazodó területszervezés szempontjainak megjelenését. A belsı
medenceperemre szervezıdtek Esztergomi, Egri, Bihari, Marosvári egyházmegyék, a pannóniai tagolódást mutatják a Gyıri, Veszprémi és Pécsi egyházmegyék. Ezt a rendszert
egészítik ki, a valójában a Dunához szervezıdı folyóközi területeken kiépülı Váci és Kalocsai egyházmegyék, valamint az erdıntúli térséget átfogó Dobokai egyházmegye. Látható,
hogy az egyházmegyék kialakításában egyszerre jelent meg a korábbi hatalmi struktúrák
beépítése, a politikai, királyi hatalmi érdek érvényesítése és a nagymedencei térkapcsolatok
korai szervezése. Nem véletlen tehát, hogy a korai, még nem osztódott egyházmegyék a
nagymedencei regionális tagolódás alapvonásait mutatták már a 11. században. Különösen
informatív az érseki és püspöki központok elhelyezkedése, mivel az ország belsı területén
(Doboka kivételével) találhatóak, és mintegy szabálytalan győrőt alkotva egybefogták a különbözı területfoglalási és ekkor már államszervezési térségeket (28. ábra).
A korai vármegyék kialakulása együtt ment végbe a királyi tisztségek megjelenését hozó társadalmi átalakulásokkal (GYÖRFFY GY. 1977, KRISTÓ GY. 2003). A 11. század közepétıl a földrajzi felépítésében és társadalmi térhasznosításában összetett Kárpát–medence
szakrális egységét már a királyi korona alá foglalt, nevesített területek, az ezt képviselı királyi hivatali rendszer, a területekkel is összefüggı tisztségek képviselték. Egységes rendszer szerinti mőködését, pedig a legfontosabb és legtartósabb regionalizásciós téregység a
királyi vármegyerendszer teremtette meg, amely átfogta a nagytérség lakott térszíneit.
Szervezıdési egységteremtı szerepét csak jobban kiemelik és kiegészítik az eltérı funkciójú térségek: Duna-Tisza köze, Tisza- Körös köz (belsı gyepők – a késıbbi jász és kun területek), Szlavón Délvidék (csak a 12–13. századra jönnek létre), Erdély (királyi földek, székelyszékek).
Mind a földrajzi, mind a történeti irodalomban régóta tárgyalt jellegzetesség – a királyi
Magyarország természetes kárpáti határai mellet – a vármegyék többségének a földrajzi sajátosságokkal összefüggı megjelenése. A szakirodalmi áttekintésben említett eredményeket
(GYÖRFFY GY. 1987, KRISTÓ GY. 2003, FRISNYÁK S. 1990) figyelembe véve megállapítható, hogy a megyék kialakulásában, kiterjedésük változásában és az új megyék létrejöttében a történeti – politikai okok mellett a földrajzi tényezıkbıl fakadó térhasznosításnak és
térkapcsolatoknak is jelentıs szerepe volt, vagyis területi megjelenésük a
regionalitás/regionalizmus magalapozó folyamataira épült. A megyék területi megjelenése
szoros összefüggésben volt a népesség letelepedési sőrőségével, a védhetı és hasznosítható
térségek kiterjedésével, a mozgási útvonalak, vízhálózathoz kötıdı elrendezıdésével, a
központ elérhetıségének mértékével.
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5. ábra A korai vármegyék területe Szent István korában
(Kristó Gy. nyomán)

A korai egyházmegyéknek valószínősíthetıen fontos szerepük volt a korai vármegyék
kialakításában mivel már egy jogilag és szervezetileg biztosított királyi területegységhez
kötıdıen jelenhettek meg a királyi hatalmat jelzı ispáni központok. Ezt valószínősíti, hogy
a 29 Szent István által létrehozott vármegye mindegyike egy várról (amelyek jó része személyekrıl) kapta a nevét (KRISTÓ GY. 2003). A megyék kiterjedése ezért sokban kötıdött a
stratégiai útvonalak csomópontjainál kialakított ispánsági központokhoz, amelyek megyeszervezı szerepét (nem mindegyik köré szervezıdött királyi vármegye) a bevonható népesség- és településszám, valamint a központból való elérhetıség szabta meg.
A hegyvidékeken átvezetı útvonalak fontossága és a folyó- térszíni védelmi szerep, ha
eltérı formában is, de a megyék többségének szervezıdését erıteljesen a vízhálózathoz kötötte. Számukat és tényleges kiterjedésüket a felhasználható források alapján nehéz pontosan meghatározni, korábban 39-re tették (CHOLNOKY J. 1935), ma 48-ra (GYÖRFFY GY.
1977) vagy 29-re (KRISTÓ GY. 2003) teszik. Legtöbbjüknél kimutatható az érintkezési peremének térhasznosítása, egyrészt a folyó- és település-térszín összekapcsolása a belsı megyékben, másrészt a település- és erdıtérszín összekapcsolása a kárpáti határvármegyékben.
Van arra is példa, amikor a három térszín hasznosítása összefüggıen jött létre. Ilyen
Borsova határvármegye (FRISNYÁK S. 1990), ahol a külsı gyepő erdı-térszíne és a belsı
gyepő folyó-térszíne között a Latorca, Borsova és Tisza, valamint a hozzájuk igazodó útvonalak mentén szervezıdtek meg a különbözı települések. Az ármentes nyírségi területen az
elsı központ Kisvárda volt, az ártérperemen alakult ki az ezt követı Borsova, de jelentıssé
vált az erdı peremen Munkács is.
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Részben hasonló funkciójú, de más földrajzi felépítéső, és a háttért tagoló folyók szélesebb völgyeihez kapcsolódó vármegyék típusát jelenítette meg Gömör vármegye. A Sajó és
a Rima találkozásánál kialakuló keskeny, elıtér nélküli település-térszíni sávhoz jelentıs területő háttér, gyepő tartozott.
A regionalizációs téregységek átalakulása a 13–14. század folyamán több irányban ment
végbe. Elsısorban a társadalmi átalakulás folyamata hatott erıteljesen: a rendi struktúra, a
fı- és köznemesség kialakulása, másodsorban, pedig az elıbbi folyamatokhoz kötıdı birtokstruktúra, a fıúri nagybirtoktestek kialakulása, valamint a királyi hatalom területi rendszerének átfogalmazódása. A területi egységek közül az egyházmegyék belsı fejlıdése, differenciálódása folyamatos volt, de korai, fontos regionalizációs szerepét, már nem nyerte
vissza. Új tartalommal töltıdött meg a folyamatosan meglévı tartományi rendszer. A korábbi dukátusok politikai szerepe feloldódott, nehezen körülhatárolhatóvá vált. Szlavónia
eddigi funkcióját és területiségét veszti, és a vármegyék kiépülésével korábbi szerepének
egy részét Horvátország és a speciális funkciójú külsı téregységek, a délvidéki bánságok
vették át. Erdély esetében megszilárdult az összetett szerkezet (vármegyék, székely és szász
székek). A legerıteljesebb változás a megyék szintjén ment végbe a nemesi vármegyerendszer megteremtıdésével. Számuk a 12. és a 13. században ugrásszerően megnıtt, sokuk neve megváltozott és elszakadtak a konkrét várszervezıdéstıl. Alapvetı szerepük lett az
uralmi rendszer belsı kiterjesztésében (hegyvidéki erdıterületek), az aktív térhasználat bıvítésében és a térkapcsolatok teljessé válásában. Ekkora már egymással érintkezı és jogilag
rögzített megyei területiség jött létre.

A nagymedencei térszerkezet funkcionális terei
Magyarország Kárpát–medencéhez kapcsolódó középkori térszerkezetének sajátossága,
hogy a centrumtérségek és központjaik (KUBINYI A. 2001) az országos térszerkezeti vonalakra felfőzve alakultak ki, így az országot nem a középsı területek centrum szerepe jellemezte. A centrumtérségek körül (CSÜLLÖG G. 2001; 2003), ahol az áramlások passzív térállapotra jellemzı gyenge megjelenése volt meghatározó, eltérı helyzető és jellegő periféria
térségek jöttek létre. Vagyis a perifélizálódás nem csak kifelé nyilvánul meg, hanem a
medence belsejében is megjelent. Ennek következtében a több egymástól független, de az
áramlási pályákkal összefőtött centrumtérség (Pozsony - Buda – Esztergom, GömörBorsod, Felsı-Tisza vidék, Bihar, Temes, Erdélyi-medence, Bács, Szlavónia) között a
medence belsejében több perifériatérség (Duna-Tisza köze, Közép-Tisza – vidék, Erdélyiközéphegység) is megtalálható volt. Ez mégsem vezetett a magyarság elıtti állapothoz
hasonlóan több eltérı (sokszor külsı) irányba szervezıdı önálló térség kialakulásához, az
alapvetıen az elı- és háttereket a centrumtérségekkel szorosan összefőzı térkapcsolatok
mőködésének és a védelmi terek kialításának következménye volt.
A 14. századra kialakuló térszerkezetben a külsı hatásirányokkal összefüggésben három
(északi, keleti és déli) áramlási és terjedési vonal szervezıdött (SÜLI-ZAKAR I. – CSÜLLÖG
G. 2003), ez utóbbi szorosan kapcsolódott a Balkán felıli hatásokhoz. Erre a vonalra érkeztek a Szávába és a Dunába déli irányból ömlı folyók völgyein keresztül az igen bonyolult
észak-balkáni erıhatások. Ezek kezelésére kettıs tartományi rendszer épült ki, egyrészt a
belsı, megyéket is magába foglaló „szőrı” szerepő Szlavón Bánság, másrészt az erıteljesen
katonai ütközı zónaként kezelt külsı a Száva és a Duna túloldalán kiépített bánságok,
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amelyeknek komoly kihatásuk lett a térség késıbbi folyamataira a helyi népek és a török
hatalom viszonyában.

6. ábra Magyarország nagymedencei térszerkezete a 14–16. században
1. térkapcsolati régiók: I. Tiszántúl II. Temesi délvidék III. Kelet-Tiszáninnen IV. Nyugat-Tiszáninnen V.
Dunáninnen VI. Erdély VII. Nyugat-Dunántúl VIII. Dél-Dunántúl IX. Duna-Száva menti Délvidék X. Szlavón
Délvidék 2. régió központ 3. központ 4. régiók határa 5. térszerkezeti vonalak 6. térszervezı vonalak 7. közvetítı
vonalak és összekötı útvonalak 8. elıterek és köztes térségek 9. háttér 10. Erdély belsı határa 11. külsı hatásirányok
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Magyarok a Kárpát-medencében

KÖZÖS MÚLT ÉS SZEPARÁLT JELEN
ELTÉRİ FEJLİDÉSI UTAK AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON 1945
UTÁN1
TÓTH IMRE2
Abstract
Austro-Hungary disunited in 1918 and finally by the border modifications in 1922. On the
borderlands the status quo had been doubtful between the World War I. and World II but after 1945
the line of demarcation became more impermeable dividing the area of Western Hungary and
Burgenland. The isolating or perhaps the collaboration of the two areas had always been changed
depending upon their relationships or even the international progress of events. The cold war’s
political tension had been subdued by the events of 1955-1956 – essentially the demolition of the
iron curtain and the Hungarian revolution in 1956. This year was followed by a kind of hermetic
isolating, the development inclined and the regional differences deepened. The orientation of the
border areas contrasted sharply. Burgenland turned to Wien, Western Hungary to the East. The
acquaintanceships reorganized over the borderlands from the 1970’s by the trade, providing services
and later by working abroad.

Ausztria és Burgenland a II. világháború után
1945 után Magyarország és Ausztria keleti része – az 1945 szeptemberében helyreállított
Burgenland tartománnyal együtt szovjet katonai megszállás alá került. Az ország nyugati része ezzel egyidejőleg a szövetségesek kezére került, így Ausztriában – Németországhoz hasonlóan – a világháború befejeztével a négyhatalmi megszállás elve érvényesült. A megszállási zónabeosztás nagyjából a háborút lezáró stratégiai állapotnak felelt meg. A szovjet övezet
magába foglalta Felsı-Ausztria Dunától északra fekvı részét, Alsó-Ausztriát és Burgenlandot. Az amerikai zóna Felsı-Ausztria déli részébıl és Salzburg tartományból állt. Stájerország
és Karintia a brit, Tirol és Vorarlberg pedig a francia megszállási övezetet része lett. Bécs, az
osztrák fıváros, noha szovjet csapatok foglalták el 1945 áprilisában, a potsdami határozatok
értelmében ugyanezen év szeptemberétıl négyhatalmi megszállás alá került. Miután 1945 tavasza óta az ország legnagyobb megszállási övezete a szovjet hadsereg kezében volt, Moszkva ellenırizte az osztrák gyáripar túlnyomó részét és tıle függött a kétszázezer osztrák hadifogoly, volt német katona sorsa is. Az amúgy súlyos háborús károkat tetézte, hogy a szovjet
megszállók hozzáláttak a nyersanyagok, gépek elszállításához.
Az Egyesült Államok Ausztria nyugati részét bevonta az 1947. június 5-én meghirdetett
európai Újjáépítési Programba. A kétségtelenül amerikai érdekeket is szolgáló terv nagymértékben hozzájárult a háborús országok gyors regenerálódásához. A csomagtervet ráadásul nem nemzeti, hanem multilaterális keretekben kívánták keresztülvinni, ami a protekcionista gazdaságpolitikák áttörése, a gazdasági szuverenitás részbeni feladása révén elısegí1A tanulmányban felvázolt problematikát JANKÓ FERENC-TÓTH IMRE: Változó erıvonalak Nyugat-Pannóniában
címő kézirata tárgyalja részletesen. Ezúton köszönöm Jankó Ferencnek a cikk megírásához nyújtott segítségét.
2
NYME Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézet, egyetemi docens

99

tette az abban részt vevı országok integrációját. A Szovjetunió – féltve saját szuverenitását,
illetve kiépítendı befolyási övezete feletti kizárólagos kontrollját – elutasította a programhoz való csatlakozást, s a részvételt megtiltotta az általa ellenırzött országoknak is. Nem
így jártak azonban el Ausztria esetében, melynek nyugati zónái 492 millió dollár segélyben
részesültek. A Marshall-programban részt vevı országok között Ausztria volt tehát az
egyetlen, amelynek területén részben szovjet csapatok állomásoztak (a kettéváló Németország speciális helyzetérıl itt nem emlékezünk meg). Mivel a befolyó pénzek fıként a nyugati megszállási övezetekben kerültek befektetésre, az a különös eset állt elı, hogy – miközben a dollármilliók kétségtelenül óriási segítséget jelentettek Ausztriának a háborús válságból való kilábalásban – a segély nemhogy az ország külsı integrációját segítette volna, a
tartományok közötti gazdasági különbségek növekedéséhez járult hozzá. Ennek egyik nagy
kárvallottja, az egyébként is elmaradottabb, ráadásul a szovjet megszállók miatt a befektetık elıtt amúgy sem vonzó Burgenland volt. A tartományból történı kivándorlás így az
1950-es években sem állt meg. A távozók célpontja azonban elsısorban Kanada, Toronto
volt, ahol 1956-ban „Burgenlandi Közösség” is alakult.
Az 1955. májusi Államszerzıdés, és a szovjet csapatok kivonulása után megkezdıdött
azonban a gazdasági fejlıdés és a lassú, de egyenletes felzárkózás a többi osztrák tartomány
mögé.

Osztrák–magyar kapcsolatok 1956 végéig
Ausztria szovjet megszállása ellenére a magyar–osztrák kapcsolatok nem alakultak zökkenımentesen, sıt, egyes idıszakokban kifejezetten feszültté váltak. Ausztia és Magyarország viszonyát nem terhelték politikai ellentétek, ezért a háborút követıen mindkét fél
készségét nyilvánította a kapcsolatok helyreállítására. Megoldandó problémát jelentett viszont a több tízezres magyar háborús menekült élelmezése, elhelyezése, hazaszállítása, az
elhurcolt magyar vagyon biztosítása, illetve a magyarországi osztrák (német) vagyon megırzése. 1948-ig elsısorban ezek a vagyonjogi kérdések álltak a kétoldalú tárgyalások középpontjában. A hivatalos államközi kapcsolatok 1947 márciusában rendezıdtek. Akkorra
Budapesten és Bécsben megnyíltak a "politikai képviseletek" irodái. 1948–49 folyamán
azonban a magyar kormány (párhuzamosan a magyar–jugoszláv kapcsolatok befagyasztásával) megszakította a további tárgyalásokat, lezárta a határátkelıket, megszüntette a kishatárforgalmat, és bevezette a nyugati határ fegyveres ellenırzését. (GECSÉNYI 2005.)
1949 ıszén mőszaki zárat, közkelető néven: "vasfüggönyt" létesített a két ország között.
A 10–15 méteres letarolt sáv után helyenként botlódrótos jelzırakéta-öv, nyomsáv, majd
újabb letarolt sáv következett. E mellett állt a két soros drótakadály, amelyek között voltak
elhelyezve a taposó- és az érintıaknák. Az aknamezı teljes hosszában 1952-re épült ki. A
határvédelmet szombathelyi és gyıri parancsnoksággal irányították a térségben. 1950. legelején megkezdte mőködését az ÁVH Határırség, a „zöld ÁVO”, a távolsági személyforgalom szőrésére pedig vonatellenırzı század alakult. De nemcsak a katonaság és a határırök
„védték” a határt, hanem a falvaknak is jelentéstevı kötelessége volt.
Emellett jelentıs számú szovjet katonaság állomásozott a határ mentén, különösen a
szovjet csapatok Ausztriai kivonása után. Sztálin halála után a magyar–jugoszláv kapcsolatok is javulni látszottak, e miatt további csapatokat vezényeltek az osztrák határra.
1948 és 1953 között hidegháborús légkör uralkodott az osztrák–magyar kapcsolatokban.
A vasfüggöny leereszkedésével a határ akadály-jellege kiteljesedett, a két oldal közötti kap100

csolattartás gyakorlatilag lehetetlenné vált, számos megállapodás, amelyek elızıleg köttettek, érvénytelenné vált. Az eltérı irányú fejlıdés, Magyarország blokkosítása" teljes elhidegüléshez vezetett a két ország viszonyában. 1950-tıl a lakosság közötti személyes érintkezés és a turistaforgalom szinte teljesen megszőnt, sıt fegyveres határincidensekre is sor
került a határon. Ennek ellenére a mőszaki zár osztrák oldalán, annak közvetlen szomszédságában is változatlanul folyt a földek megmővelése, míg Magyarországon tilos volt bárminemő gazdasági tevékenység a határ mentén.
Ausztria polgári demokratikus irányú fejlıdése révén mindazonáltal Magyarországnak
közös és közvetlen határa lett egy szabad, független, nyugati demokráciában élı országgal,
ahol a közös határ nyugati oldalán többé nem fegyveres szovjetek álltak. Ennek hosszú ideig szinte csak a hátrányát érezték az itt lakók, volt azonban olyan történeti periódus, amikor
elınnyé vált a térség határ menti fekvése.

Nyugat-Magyarország 1945–1956
Magyarország nyugati határterületének több évszázada kedvezı geopolitikai helyzete
súlyosan hátrányossá vált. Megítélését alapvetıen a határmentiségbıl eredı helyzete határozta meg. Annak ellenére, hogy Ausztria egy része a szovjet enkláve részévé vált, a vasfüggöny közvetlen szomszédsága miatt Nyugat-Magyarország olyan cordonne sanitaire-ré
vált, mely több mint két évtizeden át nyugatról és keletrıl, az ország belseje felıl szinte
megközelíthetetlen volt. A térség városait az ötvenes évek végéig parkolópályára állították,
a fejlesztések során mellızték. (TÓTH I. 2002. 212-215.) A leépítés alól kivételt jelentettek
azok a területek, ahol értékes nyersanyagok kitermelése folyt. Ezek közé tartoztak a zalai
kıolaj- és földgázmezık. Szintén elkerülték a stagnálást, illetve a visszafejlesztést a Nyugat-Dunántúl stratégiai, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedı szerepet játszó vállalatai
Gyırben és Mosonmagyaróváron (KATONA A. 2006. 27). Érzékenyen érintette a térség városait a közigazgatás átszervezése is. Az 1950-es korszerősítés a központosítás jegyében
rendezett egy régóta húzódott problémát, a trianoni csonka vármegyék felszámolását (25bıl 19 megye). A racionalizálással egyidejőleg létrehozták a járási tanácsok szintjét, amivel
megpróbálták az önállóság látszatát fenntartani. A járásokból azonban a centralizáció
ugyanolyan maradéktalanul érvényesülhetett, mint korábban.
Nem segítette az új rendszer átvételét Nyugat-Magyarországon az egyházak hagyományosan fontos szerepe. Sopront, elsısorban pedig Vas megyét és annak székvárosát, a püspöki
székhely Szombathelyt tekintették a „klerikális reakció” fı fészkének. Zala megye, Zalaegerszeg pedig Mindszenty bíboros helyi kötıdései miatt részesült kiemelt figyelemben.
Tovább rontott a határterületen élık megítélésén, hogy az internacionalista és alapvetıen osztálystruktúrákban gondolkodó kommunista világnézet számára problematikus volt –
elsısorban Sopron és Moson lakosságának – nemzetiségi összetétele, a német kultúra jelenléte, melyet a kitelepítések ellenére sem sikerült gyökeresen kiirtani. A forradalmi hagyományok hiánya, és az a tény, hogy a késıi felszabadulás miatt az országban máshol elindult
spontán hatalmi szervezıdés helyett itt felülrıl szervezıdött meg az új hatalom, szintén
nem segítette a politikai rendszer szervesülését.
Mindazonáltal mégis a térség geopolitikai helyzete pecsételte meg az itt élık sorsát. A
határ menti helyzet alkalmas volt a külsı és belsı ellenségkép összemosására. Az állambiztonsági szervek fokozott figyelemmel kísérték a határszéli települések életét, ahol – szerintük – a belsı és külsı ellenség fokozott aknamunkájával kellett számolni. Az Államvédelmi
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Hatóságnak (ÁVH) 344 tagja dolgozott a három megyében. Mellettük 1038 közrendvédelmi megbízott látta el a szolgálatát 52 rendırırsön. Lovásziban és Szombathelyen pedig
karhatalmi zászlóaljak is biztosították a belsı rend védelmét (KATONA A. 2006. 27.). A
nyugat-magyarországi járásokat – a határ közelsége miatt – operatív szempontból kiemelten
kezelték. Úgy vélték: nagy számban élnek olyanok a területükön, akiket folyamatos ellenırzés alatt kell tartani. Ám a csempészet ekkor is dívott, természetesen maguk a határırök
is részt vettek benne.
Gyır-Sopron megyében az operatív szerveknek még fokozottabb elhárítási feladatokkal
kellett megbirkóznia. Az egyik veszélyt az jelentette, hogy a nyugati személyforgalom a megyén haladt keresztül. A veszélyesség mértékét fokozták Sopron, Mosonmagyaróvár, Csorna
és a járásaik lakosságának 1945-ben nyugatra telepített rokonai, illetve az itt élık egyéb –
nyugati – kapcsolatai. Növelte a problémát, hogy a nyugati ideológiai befolyás az osztrák sajtón, elsısorban a televízión keresztül élénkebb volt, mint az ország más területein. A jelentés
szerint ezek miatt nagynak tekintették a megye „fertızöttségét”. Az 1950-es években – a megye területén felderített fegyveres szervezkedések tervei is a nyugati határ közelségére, az onnan várható gyors segítségre épültek (BANK B.-TÓTH I. 2006.).
Ausztria 1955 májusában – az Osztrák Államszerzıdést követıen – szabadult meg a
szovjet megszállóktól. A szuverenitását hivatalosan visszanyerı, és örökös semlegességét
1955. október 26-án deklaráló – ezzel Magyarország számára is modellként szolgáló –
Ausztria számára, az államszerzıdés megkötése óta, az elsı krízist és erıpróbát az 1956-os
magyar forradalom jelentette, mind politikai, katonai, mind anyagi és erkölcsi szempontból.

Közös történelem, 1956?
Magyarországon a két világháború közötti idıszakban komoly igény alakult ki az antidemokratikus és autoriter elemeket jócskán tartalmazó politikai intézményrendszer megváltoztatására. Az ország második világháborús veresége lehetıséget adott a változtatásra. Ennek kilátásait azonban a külpolitikai feltételek – Magyarországnak a szovjet Vörös Hadsereg általi felszabadítása, majd megszállása – azonban erısen behatárolták. 1945-tıl az öszszes demokratikus erıt tömörítı, ám a legkisebb, egyben legdinamikusabb – és a szovjetek
által támogatott – párt, a Magyar Kommunista Párt (MKP) kezdeményezı szerepének alárendelt koalíciós (népfront) kormány alakult. A negyvenes évek végére – a nemzetközi
események hatására – sor került a népfront és a benne tömörült pártok elsorvasztására, a
társadalmi szervezetek átalakítására, az államszervezet átrendezésére. 1949–50-re a Magyar
Dolgozók Pártja (MDP) egyeduralmára épülı, sztálini típusú, diktatórikus szocialista berendezkedést alakítottak az országban. A párt szők vezetı elitje által irányított politikai hatalom teljes ellenırzést gyakorolt az állam szervezetei és a teljes társadalom fölött. A pártközpontú, zárt hatalmi rendszer mőködésében azonban 1953-tól zavar keletkezett. Joszif
Sztálin pártfıtitkár halála után, a szovjet vezetés kénytelen volt enyhíteni a nemzetközi feszültségen, ami a környezı szocialista szatellit-államokban nem várt folyamatokat indított
el. A nyugtalanság jelei mutatkoztak Csehszlovákiában, az NDK-ban. Kelet-Berlinben általános sztrájk vette kezdetét, melynek leverése során Moszkva páncélosokat vetett be.
1956-ban Lengyelországban kezdıdtek zavargások. Poznanban munkásfelkelés tört ki.
Idı kérdése volt csupán, mikor éri el az elégedetlenségi hullám Magyarországot. Idehaza
1953-ban úgy tőnt, sikerül reformokkal úrrá lenni a belpolitikai válságon. Az ország számára esélyt kínált a kibontakozásra az MDP mérsékeltjei közé tartozó Nagy Imre miniszterel102

nöki kinevezése, és a nevével jegyzett „új szakasz” politikai korrekciója. A kiigazításoknak
azonban véget vetett a párt Rákosi Mátyás által irányított ortodox vezetésének 1955-ös ellentámadása. A resztalinizáció, Nagy visszaszorítása, a letartóztatások, áthelyezések, leváltások és a nyilvánosság fórumai ellen intézett támadások mellett a lakosság mindennapi életét is érzékenyen érintette. A beszolgáltatási rendszer megszigorítása, az újbóli erıltetett
kollektivizálás visszavetette a már javulni látszó életkörülményeket és életszínvonalat. A
következı évben a belsı és a nemzetközi helyzet mindazonáltal ismét megingatta Rákosi
helyzetét. Az országban értelmiségi körök alakultak, nyilvános viták zajlottak, melyeken
egyre kényesebb politikai kérdéseket vetetettek fel. 1956 ıszén addig nem látott módon
élénkült meg a politikai ellenzék tevékenysége. Októberben tüntetések, diákszervezkedések
követték egymást, majd október 23-án kitört a forradalom.
1956-os forradalom utólag is jól érzékelhetı változást hozott Ausztria és Magyarország
viszonyában. A határ menti kapcsolatoknak a két háború közötti elmérgesedése után, a második világháborút követıen a nagypolitika volt feszültséggel terhes. Az ötvenes években a
„vasfüggöny” lokális szinten ráadásul a kommunikáció szinte minden formáját lehetetlenné
tette. Ámde a szigorú határ sem szellemi, sem fizikai értelemben nem tudta teljesen betölteni a neki szánt szerepet. A gondolatok, eszmék átjutottak a legszigorúbb ellenırzésen is.
Miután 1956. májusában a Honvédelmi Tanács határozatára megtörtént a mőszaki zár aknamentesítése, a forradalom leverését követıen magyar menekültek ezrei jutottak át a határon. Az osztrák–magyar határszakasz egy részén (északon Köpcsény /=Kittsse, Au./,
Kelénpatak /=Klingenbach, Au./, Dél-Burgenlandban pedig az Írottkıtıl Alsómedvesig
(=Grossmürbisch, Au.) egyébként már 1956 elejétıl megkezdıdött a mőszaki zár elbontása.
Ily módon a menekültek befogadása és ellátása, a magyar népnek szánt adományok
győjtése, és a külföldi segélyszállítmányok közvetítésében való osztrák részvétel főzte szorosra – ha nem is hivatalos szinten – a kapcsolatokat. Ausztriának az 1956-os segélyezés és
menekültkérdés terén vitt szerepét kitőnıen sikerült bemutatni. A bécsi kormány humanitárius okokból elısegítette a nélkülözı magyarok számára a nyugati világból érkezı segélyek
és adományok tovább jutását, hiszen földrajzi adottságai és nemzetközi jogi helyzete alapján Ausztria volt a kapocs az adományozók, a segélyszervezetek és Magyarország között.
Október végétıl százszámra érkeztek Burgenlandba a gyógyszer- és élelmiszerszállítmányok. A tartomány nem csupán logisztikai szerepet töltött be a segélyezésben, lakossága a
győjtésbıl is jelentısen kivette a részét.
1956 novemberében a magyar menekültek távozása felgyorsult és tömeges menekülésbe
fordult. Az MDP PB. által kezdeményezett – és a Varsói Szerzıdés tagállamival nem
egyeztetett – lépés eredményeképpen 1956. szeptember végéig 673-an kértek menedékjogot
Ausztriában. Közülük 112-en szeptemberben hagyták el az országot. Az aknazár és a drótkerítés eltávolítása a forradalmat követı tömeges menekülés nélkülözhetetlen feltétele volt.
Jóllehet az osztrák honvédelmi minisztérium október 24-én intézkedett a határ lezárásáról,
az a forradalom késıbbi napjaiban mindkét irányból könnyen átjárható volt. Az ellenırzés
osztrák részrıl a hónap utolsó napjaiban fokozódott. Védve az ország neutralitását, Bécsben
igyekeztek a nyitott határ látszatát is elkerülni. Október 28-án Leopold Figl osztrák külügyminiszter tájékoztatta a szovjet követet, hogy az ország semlegességének megırzése érdekében biztonsági intézkedéseket vezetnek be az osztrák–magyar határon. Akkoriban még
viszonylag kevesen folyamodtak menekült-státuszért nyugati szomszédunkhoz. A forradalom elsı napjaiban a volt kommunista erıszakszervezetek (elsısorban az ÁVH kötelékébe
tartozók) és bürokrácia tagjainak távozásával kellett számolni. Az osztrák szervek pártállásra való tekintet nélkül minden Magyarországról érkezı menekültet a genfi konvenciónak
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megfelelıen kezeltek. Október végének utazási szabadságát azonban elsısorban még nem
menekülésre, hanem a baráti ismerkedésre, a sok éve elmaradt rokonlátogatások bepótolására használta ki a helyi lakosság. E mellett egészen egyszerően arra volt kíváncsi, milyen
az élet „Nyugaton”.
1956. november 3-tól azonban megerısítették a határátkelık ellenırzését. Ugyanakkor
pedig (néhol már november 2-án) szovjet páncélosok zárták el az utakat. Ennek ellenére
Sopron és a Fertı térsége a következı hetekben a magyar nép modernkori exodusának fı
helyszínévé vált. Az ország tömeges elhagyása 1957. januárjáig többé-kevésbé akadálytalanul folytatódott. A menekültügy az Egyesült Államok demonstratív érdeklıdését is kivívta,
aminek látványos jele volt, hogy Richard Nixon alelnök december 19–21. közötti ausztriai
látogatása során Andaunál felkereste a burgenlandi osztrák–magyar határszakaszt is. A magyar vezetésnek a stabilizáció érdekében szigorú kontrollt kellett bevezetnie. Január 8-án a
kormány határozatot hozott az ország nyugati határának fokozottabb ellenırzésérıl, 24-én
pedig döntöttek a mőszaki zár déli és a nyugati határszakaszon történı visszaállításáról. Az
intézkedések indoka a nyugat felıl érkezı „ellenséges ügynökök beszivárgásának” megakadályozása volt.
Az aknazárat csak 1957. májusára rakták le újra, helyenként igen hevenyészetten, egyes
részeket késıbb újra kellett telepíteni. Ekkor már – mint Burgenland szovjet megszállás alól
való felszabadulását követıen (1955) már elıfordult – ténylegesen Nyugat és Kelet határává vált az osztrák–magyar határ. Az 1964-es határszerzıdésig – amelyben a határ közös
fenntartásáról, a határesemények közös kezelésérıl rendelkeztek – csak vízügyi, vasúti és
kereskedelmi megállapodások köttettek a két fél között. Az aknazár miatt ekkor már folyamatosak voltak az osztrák tiltakozások, amelyek azonban csak a 60-as évek közepére jártak
eredménnyel. Az 1964-es határegyezményben az aknák felszedésérıl is megállapodtak,
amelyet követıen – 1965 és 1970 között 1,3 millió aknát hatástalanítottak.
Az aknazár helyében ekkor az elektromos jelzırendszert (EJR) került, amely az államhatárnál – az egykori mőszaki zárnál – mintegy 2 km-rel beljebb futott. Megszőnt a határövezet,
helyébe a 2 km-es határsáv lépett, ebbe viszont számos település is beleesett: Szentpéterfa,
Brennbergbánya, Orfő, Kétvölgy, Felsıszölnök, Nemesmedves. Szentpéterfát 1982-ben,
Brennbergbányát 1986-ban szabadították ki a jelzırendszer mögül, annak nyomvonalát módosítva. Az elektromos jelzırendszert – ami igen hamar elavult, és nagy szakaszokon már
mőködésképtelen volt – 1989-ben kezdték el bontani (HARDI T. 1999; SALLAI J. 1996).
A rendszerváltozás utáni években új, állandó és ideiglenes határátlépési helyek nyíltak,
s a folyamat az Eu csatlakozással, a schengeni határok áthelyezésével máig győrőzik, ám
még távol vagyunk attól az állapottól, amely a trianoni határokat megelızte.

A Vasfüggönytıl a fejlettségi törésvonalakig: regionális különbségek a határtérségben
Korábban is, és a fejezetcímben is utalunk rá, hogy a trianoni határok a második világháború után elıbb nyelvi, etnikai, majd politikai-ideológiai, végül társadalmi, gazdasági fejlettségbeli választóvonallá váltak. Érdemes azonban megvizsgálnunk, milyen regionális tagoltsági képpel indult a térség a trianoni határok leereszkedése, illetve az új határfunkciók
kialakulása elıtt.
A kérdésre Gyıri Róbert (Gyıri 2005) kutatásai alapján egészen pontos választ nyerhetünk. Nyugat-Magyarország annak ellenére, hogy viszonylag kedvezıtlen volt településszerkezete, nemzetiségi összetételének is köszönhetıen a polgárosodó Magyarország egyik
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legfejlettebb régiójának számított. A regionális fejlettség kialakításában a legfıbb szerepet
azonban nem is ezek, hanem a közeli centrum, Bécs közelsége játszotta – a Budapesttıl való távolság irreleváns volt. Nagyjából ennek alapján alakult ki a térség elsı világháború
elıtti térszerkezete, amely nagyjából egy északnyugat–délkelet irányú fejlettségi lejtıt képez. Sopron vármegye északnyugati és Moson megye nyugati része összefüggı területként,
magasan az átlagos fejlettségen felülinek adódott. Már mozaikosabb, ám még mindig többnyire az átlagon felüli modernizációs fokú volt Vas megyének Sárvártól nyugatra esı,
Szombathely vonalától pedig északra lévı harmada.
Ettıl délre a németújvári járás meglehetısen elmaradott belsı periférája terült el, központjának a „kisugárzása” nem volt számottevı. Délre, a Rába folyó mente még egy markáns fejlettségi tengely volt, ám lejjebb, a Vendvidék egésze, továbbá a szentgotthárdi, a
körmendi és a vasvári járás déli fele már mélyen átlag alatti fejlettségő volt. A Vendvidék
perifériájából egyedül központja, Muraszombathely, emelkedett ki. Sopron és Vas megye
keletebbi területei, a Cser, a Rábaköz, a Rába és a Marcal közötti sík már jóval mozaikosabb, s így Gyır és Veszprém megye felé jelent átmenetet. Megjegyzendı, hogy a régió fejlett, ipari központja, Gyır mennyire kevéssé húzta magával hinterlandját, különösen Pannonhalma környéke, a Sokoró volt elmaradott (21. ábra).
Talán nem véletlen, hogy a mai Burgenland déli fele a századfordulón rendelkezett a
legnagyobb népességpotenciállal: a legtöbb település még a Magyar Királyság idıszakában
bírta a legnagyobb népességét. Például a mai járásszékhely, Gyanafalva (=Jennersdorf, Au.)
ma is ezer fıvel elmarad az 1890-es népességcsúcstól. A legnagyobb népességet mutató
népszámlálás éve szerint markánsan elkülönül tehát ez a terület, s még a Gyıri R. számításai szerint az átlagosnál fejlettebbnek számító felsıpulyai járás, és a felsııri járás északi fele is ide sorolható (22. ábra). Ennek oka nagy valószínőséggel a térség településszerkezetének sajátosságaiban keresendı. Vélhetıen az aprófalvas területek már ekkor, a századforduló környékén elvesztették népességmegtartó erejüket a mezıgazdálkodási módok fejlıdése
révén. E térség településeinek zöme ugyanúgy népességnövekedési pozitívumot tudott felmutatni az 1870–1910-es idıszakban, jóllehet az elsı világháborúig mintegy 22–26 ezer fı
vándorolt ki a késıbbi Burgenlandból az Újvilágba (23. ábra).
A két világháború között valószínőleg még nem történt markáns változás a határtérség
osztrák és magyar felén zajló folyamatok tekintetében, a tendenciák azonosak maradtak. A
kivándorlás második hullámában ismét 22 ezer fölé emelkedett az ifjú osztrák tartományt elhagyók száma, ennek köszönhetıen a burgenlandi térfélen majd’ az összes település veszített
lakosságszámából, csak a fıbb városias központok tudtak pozitívumot felmutatni. A határváltozások nyomán Burgenland déli fele további depresszióba süllyedt, míg a tartomány északi
fele kevésbé szenvedett, a települések nagy része népességnövekedést tudott felmutatni 1920
és 1930 között. Amíg tehát a húszas években felépültek az új települési kapcsolatrendszerek,
visszaesés következett be a térség gazdaságában, de legalábbis annak amúgy is periferikus,
így dél-burgenlandi részein. Kézenfekvınek tőnik a magyarázat: a határtérség magyar felén
az itt maradt városok mérsékelték a határváltozások nyomán kialakult krízishelyzetet, ÉszakBurgenlandban pedig Bécs közelsége, a jó közlekedési kapcsolatok enyhítettek a bajokon. A
térség észak–déli megosztottsága tehát ily módon tovább erısödött.
Már utaltunk rá: a határmegvonás miatt a városok legtöbbjének deformálódott, módosult a vonzáskörzete. A nagy vesztesek – pl. Sopron és Kıszeg – Magyarországon voltak,
míg a „gyıztesek” Ausztriában: Kismartonnak (=Eisenstadt, Au.), Nagymartonnak (=Mattersburg, Au.), Nezsidernek (Neusiedl am See, Au.), Felsıpulyának (=Oberpullendorf,
Au.), Felsıırnek (=Oberwart, Au.), Németújvárnak (=Güssing, Au.) és Gyanafalvának stb.
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egyaránt bele kellett nınie vonzáskörzetébe, fejlesztenie kellett városi funkcióit (utóbbi ekkor lett járási székhely – 24. ábra). Ráadásul a már fentebb tárgyalt közlekedésföldrajzi
problémák nehezítették a kibontakozást, így mindez nem ment egycsapásra, ezek a kicsiny
központok ezért hosszú ideig nem nagyon tudtak vonzást gyakorolni potenciális
hinterlandjukra. Délen eleinte csak Felsıırnek sikerült az új helyzetben profitálnia, és DélBurgenland központjává válnia, Gyanafalva, Németújvár inkább hátrányt szenvedett a régi
orientáció (Szombathely, Körmend) elvesztése miatt (SEGER et al. 1993. 64).

A fejlettségi olló kinyílása a második világháború után
A második világháború után a határ mindkét oldalán a mezıgazdaságból élı népesség
átstrukturálódása jelentette a legmarkánsabb társadalmi folyamatot. A rurálisabb településszerkezetbıl kifolyólag Burgenland mezıgazdasági népessége sokkal nagyobb arányú volt,
így csak az 1970–71-es népszámlálás idejére múlta alul a két magyarországi megye együttes adatát. Az 1960-as települési térképen jól látszik, hogy a deagrarizálódás elırehaladottsága a települési nagysággal szoros összefüggésben volt: az aprófalvas Vasi-Hegyhát, az
İrség, a Répce-vidéke, illetve Burgenlandban a németújvári járás, a Kıszegi-hegység elıtere, és a majorokkal teleszórt Fertızug települései mutatták a legmagasabb értékeket (25.
ábra). Ezzel együtt a folyamat Ausztriában sokkal gyorsabban zajlott, s a magyarországi
rendszerváltozás idejére már a nyugat-magyarországi érték felét tette ki az agrárkeresık
aránya, megközelítve a Nyugat-Európai átlagszínvonalat (1. táblázat).
1. táblázat

Nyugat-Pannónia deagrarizálódása. A mezıgazdaságban dolgozó aktív keresık aránya, %,
1949–2001
Gyır-Moson-Sopron
megye
Vas megye
Nyugat-Magyarország
összesen
Burgenland

1949/51

1960/61

1970/71

1980/81

1990/91

2001

49,7

34,2

25,3

18,0

14,8

5,8

54,1

45,7

31,4

19,7

18,4

5,6

51,6

39,1

27,8

18,7

16,3

5,7

63,7

48,7

26,6

14,3

8,2

4,8

Forrás: Népszámlálási kötetek, Gyır-Moson-Sopron és Vas megyék: 1949, 1960, 1970, 1980, 1990 és 2001; Burgenland: 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 és 2001

S mindez olyan feltételek mellett történt, hogy Ausztriában, Burgenlandban megmaradt
a kisbirtokos, családi gazdaságok rendszere, míg Magyarországon nagytáblás üzemi viszonyokra rendezkedett be a tsz-ek, állami gazdaságok zöme (SEGER et al. 1993. 50-53).
Az ipari fejlıdés nagyon lassan ment, s ez különösen igaz Burgenlandra. A II. világháború elıestéjére Kismartonnak még nem volt jelentısebb ipari foglalkoztatója, s a tartomány iparában a helyi igények ellátásán túl nagyobb jelentısége csak a félszerfalvi (=Hirm,
Au.), a cinfalvi (=Siegendorf, Au.) cukorgyárnak, és a textilüzemeknek (Pinkafı /=Pinkafeld, Au.), Lajtaújfalu /= Neufeld, Au.), Lajtaszentmiklós /=Neudörfl, Au.)) volt. Még a 60as években is a textilipar volt a legnagyobb foglalkoztató, ám ekkor már feljövıben volt a
fém-, gép- és elektromos ipar. Azaz a tartomány még sokáig alapvetıen mezıgazdasági
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karakterő maradt, az ipari dolgozók aránya csak a 60-as évek közepére haladta meg a
mezıgazdaságban foglalkoztatottakét.
Mégis, az ipari keresık száma Burgenlandban nagy ütemben nıtt, köszönhetıen a sokkal intenzívebb motorizációnak, az ezt lehetıvé tevı infrastruktúra-fejlesztéseknek, és az
ingázás, a napi ingázó öv kiterjedésének. Ezzel szemben Gyır-Sopron és Vas iparosodását
politikai okok, a határmenti fekvés is visszafogták, az 1960-as idıkeresztmetszetünkben igazán markáns indusztrializációs folyamat még csak Gyır környékén jelentkezett. Ennek
köszönhetıen állt az északabbi megye Burgenlandhoz hasonlóan 35%-on az ipari keresık
arányát tekintve, míg Vas csak 24%-nál tartott (26. ábra).
A burgenlandi népesség jelentıs száma így ingázni kényszerült, fıleg Bécsbe és AlsóAusztriába. Stájerország és Graz vonzása, szabad munkaerı-kapacitása azonban alacsonynak bizonyult, ami megint csak Dél-Burgenland fejlıdésére hathatott negatívan, így ott sokan heti ingázásban vettek részt, és ez még ma is gyakori. Sokáig jelentıs fejlıdést gátló
hatása volt a szovjet megszállásnak is, ami 1955-ig hátráltatta az ifjú tartományt, ahogy említettük a Marshall-segélybıl alig jutott ide valami, s a befektetések is sokáig elkerülték
(BODO, F. 1941; KNABL, W. 1977; TITZ, N. 1977.).
Mindeközben a magyarországi határmenti térségek fejlıdését a határzár fogta vissza.
Az 1960–70-es évekig alig történtek beruházások, a gazdaság és a lakossági infrastruktúra
területén egyaránt, Burgenlandban viszont már ezen a téren is igen elırehaladtak a fejlesztések, ugyanígy a lakáson belüli modernizáció, ami már a 60-as évekre igen jelentıs különbségeket okozott a lakosság életnívójában. Ennek köszönhetıen 1960-ra Burgenlandban
már nem az egyszobás lakások voltak a legnagyobb arányban jelen, s elırehaladt a falvak
villamosítása és vezetékes vízzel való ellátása is (27–29. ábra). Bár a falvak villamosításának programját már az 50-es évek Magyarországán meghirdették, a villanyvezetékek lassan
hálózták be az országot, a vezetékes, sıt a lakáson belüli vezetékes vízellátás pedig még
lassabban terjedt. A Gyır-Sopron megyei községekben 1980-ra, a Vas megyeiekben pedig
csak az 1990-es népszámlálás idejére haladta meg az 50%-ot a hálózati vízzel ellátott lakások aránya.
A 70-es évektıl meginduló erısebb gazdasági és infrastrukturális fejlesztések
elsısorban a megyeszékhelyekre és a városokba összpontosultak. Az 1970-es évek több
millió forintos beruházásai a 80-as évekre a termelés gyors növekedését eredményezték. A
térségben felgyorsult a mőszaki-technológiai fejlıdés. A 80-as évekre a régió korábban
hátrányos földrajzi fekvése is elınyössé kezdett válni. Megjelent a nyugati technika, vegyes
vállalatok alakultak, kivirágzott a bevásárlóturizmus. Egyes városokban, például Sopronban, Mosonmagyaróváron, Kıszegen és Gyırött színes és virágzó szolgáltató szektor kezdett kiépülni. A világútlevél bevezetését követıen megjelent, majd megélénkült az illegális
munkavállalás. A fejlıdést igen erıteljesen befolyásolta, hogy a régió területén haladnak át
a Nyugat-Európát Magyarországgal összekötı közút-, illetve vasútvonalak. Utóbbiak
fıvonalnak számítanak a tranzitforgalom szempontjából.
A mezıgazdaság szempontjából általánosan kedvezı adottságúnak tekinthetjük a térség
legnagyobb részét, így a kisalföldi területeket, viszont Vas megye déli részei, a VasiHegyhát, az İrség területe az ellenkezı végletet képviselik. Az északi területek a régi, ám
még használatban lévı aranykorona rendszerben is magas értékeket kaptak, amihez hozzájárult Bécs közelsége és a jó értékesítési lehetıségek. Ez az agrár-kereskedelmi irány a
második világháború után elhalványult, s a rendszerváltozáskor kialakuló válságot
követıen még nem erısödött meg igazán.
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Mindenesetre a falu szocialista modernizációjának a mezıgazdaság eredményessége lehetett a záloga, az állami fejlesztések – ahogy fentebb már jeleztük – jobbára elkerülték a
községeket. Ennek a modernizációnak egyfajta mérlege vonható meg a korszak
népességfejlıdésének tanulmányozásával (30. ábra). A határ magyarországi oldalán szinte
csak a mai városok azok, amelyek pozitívumot tudnak felmutatni lakosságszámukat tekintve. A falusi régiókat általános népességerózió sújtotta, ezen belül negatív irányba emelkedett ki a két magyar megye déli része, a Vasi-Hegyhát az İrséggel, illetve a Répce-mente.
Ezek a térségek már a két világháború között, de legkésıbb az 50-es években elkezdtek kiürülni (22. ábra), s ez a kiürülés igen erıteljesen zajlott, e falvak népessége ma nem éri el a
népszámlálási idıszakban regisztrált egykori maximum felét sem (31. ábra). Burgenland
rurális régióiban ezzel szemben ekkorra már lelassult – ám továbbra is megfigyelhetı volt!
– a népesség fogyása, jelentısebb mérvő lakosságcsökkenést csak a felsıpulyai járás
néhány községe, illetve a Pinka-völgy határmenti települései mutattak.
A fent taglalt magyarországi fejlıdés azonban jóval elmaradt attól, ami az egyébként
országában a legfejletlenebb tartománynak számító Burgenland produkált. A második világháború után a gazdaság egész Ausztriában nehezen állt talpra, aminek hatására csak
nagyon lassan szorult vissza a munkanélküliség. Ám a 60-as években egész Ausztria szerte
intenzív fejlıdés indult meg, amelynek motorja az infrastruktúrahálózatok kiépítése volt.
Burgenland ekkor ízesült a többi tartományhoz, s fıképpen az északi részre igaz mindez,
amely az ingázási lehetıségek megteremtése mellett a Bécs körüli rekreációs övezet
részévé válva a belföldi turizmus egyik frekventált régiójává is vált. Ezzel szemben DélBurgenland fejlıdési sor végén kullogott, területén kevés iparfejlesztés zajlott, s az alacsony munkabérek a férfiakat továbbra is ingázásra ösztönözték. Végeredményben tehát tovább élezıdtek az észak–dél különbségek.
A 70-es években a szövetségi kormány nagyobb támogatásban részesítette a tartományt.
1974-ben együttmőködési program keretében jelölték ki a fejlıdés irányait, s a helyi
infrastruktúra további fejlesztése jótékony hatással volt a befektetésekre. Ezeken belül nagy
volt azonban az alacsony képzettséget igénylı (elsısorban elektronikai és textilipari) beruházások aránya, és viszonylag alacsony maradt a tartományban elıállított érték. Emiatt csak
nagyon lassan sikerült megfékezni a regionális munkaerıpiac szőkössége következtében dinamikus elvándorlást (LANG, A.-POLSTERER, A. 2005.) Burgenlandban tehát nem a húzóágazatok telepedtek meg elsısorban, hanem textilipari, fémipari cégek, ám azok fejlettebb technológiával, míg Magyarországon a szocialista blokk gazdaságának betegségi tünetei – alacsony hatékonyság és technológiai szint, pazarlás stb. – sújtották a nyugati határtérséget is
(RECHNITZER J. 1999, 2005; SEGER, M. ET AL 1993; SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI I. 1999).
A fejlıdés nyomán ma már a kicsiny burgenlandi városkák is nagy munkaerıvonzási központokként funkcionálnak, feltőnı, hogy a lakosságszámában ötöd akkora Kismartonba
kétszer annyian, több, mint tízezren járnak be dolgozni, mint Sopronba – tehát majdnem még
egyszer annyi ember, ahány a város lakossága. A tartományi székhely centrum szerepe innen
nézve tehát kiemelkedı, amely Kismarton városfejlesztési sikerének egyik kiváló mércéje. Az
adatok alapján jól érzékelhetı az a hiátus Sopron munkaerıvonzásából, ami a trianoni határmegvonás következménye: mintegy ötezer fıvel kevesebb potenciális ingázóval számolhat a
város. Természetesen a háttérben továbbra is ott van az az ok, hogy Burgenlandban jóval magasabb az ingázás, a magyar oldal mutatói ettıl messze elmaradnak (2. táblázat).
Az elmúlt évtizedek fejlıdésébıl egyértelmően következett, hogy míg Burgenland egyértelmően Bécs felé, addig a Nyugat-Dunántúl pedig kelet felé fordult. A határ által addig erısen elzárt két országrész között a politikai enyhüléssel a 70-es években kezdtek újjáéledni a
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gazdasági kapcsolatok (idegenforgalom, bevásárlás stb.), majd a magyarországi rendszerváltás idıpontjában robbanásszerően felerısödtek a gazdasági kapcsolatok. Az osztrák tıke –
ahogy száz évvel korábban is – jelentıs szerepet vállalt a térség gazdaságának modernizációjában, régi vállalatok privatizációja vagy új cégek, vállalkozások létesítése által.
2. táblázat

A nyugati határtérség néhány városának foglalkoztatási adatai, 2001.
Népesség
Gyır
Sopron
Fertıd
Kapuvár
Csorna
Mosonmagyaróvár
Szombathely
Kıszeg
Bécs
Kismarton
Ruszt
Nezsider
Nagymarton
Felsıpulya
Bécsújhely

129414
56175
3416
10659
10704
30432
81920
11844
1550123
11334
1714
5584
6256
2793
37627

Dolgozók
száma
56874
24461
1457
4557
4693
13295
37946
4802
709679
5175
797
2758
2890
1237
17194

Dolgozók
Helyben lakó
aránya a
dolgozók
lakónépesaránya
ségbıl
Gyır
Sopron
Fertıd
Kapuvár
Csorna
Mosonmagyaróvár
Szombathely
Kıszeg
Bécs
Kismarton
Ruszt
Nezsider
Nagymarton
Felsıpulya
Bécsújhely
Forrás: Statistik Austria, KSH

43,9
43,5
42,7
42,8
43,8
43,7
46,3
40,5
45,8
45,7
46,5
49,4
46,2
44,3
45,7

91,9
89,1
48,7
76,4
66,4
81,8
88,8
72,2
87,7
68,3
42,3
41,2
36,7
54,7
55,4

Helyben lakók és dolgozók száma
52239
21797
709
3482
3116
10871
33703
3469
622551
3535
337
1137
1060
677
9519
Bejárók/
eljárók
5,6
2,2
1,1
1,7
1,0
1,8
3,1
1,0
2,5
6,4
0,6
1,3
1,1
4,7
2,2

Eljáró
dolgozók
száma
4635
2664
748
1075
1577
2424
4243
1333
87128
1640
460
1621
1830
560
7675

Bejáró
dolgozók
száma
25918
5882
821
1873
1637
4475
13148
1307
214625
10506
253
2188
2026
2639
17220

Bejárók/ Helyben dolhelyben lakó
gozók/
dolgozók
dolgozók
0,5
0,3
1,2
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
3,0
0,8
1,9
1,9
3,9
1,8

137,4
113,2
105,0
117,5
101,3
115,4
123,5
99,5
118,0
271,3
74,0
120,6
106,8
268,1
155,5

Helyben
dolgozók
száma
78157
27679
1530
5355
4753
15346
46851
4776
837173
14041
590
3325
3086
3316
26739
Bejárók+
eljárók/
helyben
lakó dolgozók
53,7
34,9
107,7
64,7
68,5
51,9
45,8
55,0
42,5
234,7
89,5
138,1
133,4
258,6
144,8

Ikonszerő jelenség a térségben a bevásárlóturizmus, amelyben kölcsönösen mindkét fél
részt vett. A magyarok elsısorban a hiánycikknek számító háztartási és elektronikai berendezéseket keresték – a csúcspont közvetlenül a határnyitás után volt, a 90-es évek elsı felében, aztán alacsonyabb szintre süllyedt, ám máig fennáll. Egyesek szerint a határ menti vá-

109

rosok, különösen Sopron minıségi kereskedelme azért is alakul ki vontatottan, mert a minıségi termékeket keresı rétegek Ausztriában vásárolnak.
Az osztrák bevásárlók eleinte az olcsó, államilag dotált árú élelmiszerekért, a ruházati
cikkekért és a személyi, egészségügyi szolgáltatásokért (fogorvos, fodrász, autószerelı stb.)
jöttek Magyarországra. A 90-es évekbeli csúcs után mára az osztrák bevásárlóturizmus is
alábbhagyott, egyes városokban alig észrevehetıvé vált (Kıszeg, Szombathely). Feltételezhetı azonban – ami Sopronban némiképpen látszik is –, hogy a közlekedési kapcsolatok további javulásával némileg rehabilitálódik a határmenti központok vonzáskörzete, legalábbis, ami a kereskedelmet illeti. Jelenleg igazán már csak a „dentálturizmus” virágzik, amely
azonban újabb piacokat is keresett (Anglia, Írország, Németország stb.), így vélhetıen
hosszabb távon fennmarad még. Hiszen a nyugati országok egészségbiztosítási, illetve finanszírozási sajátosságai miatt a repülıvel érkezı betegeknek bıven megéri a két hetes,
szabadidıs programokkal kibıvített fogászati kezelés, (vagy legújabban a plasztikai sebészeti mőtét – LANG, A. 2005B; MICHALKÓ G. 2004; RECHNITZER J. 1999).
Emellett a gazdasági kapcsolatok élénkülését jelenti a növekvı határon túli munkavállalás, amely osztrák részrıl óvatosan és fenntartásokkal kezelt ügy; egyelıre létszámkvótákkal, és igen szigorú ellenırzésekkel igyekeznek szabályozott mederben tartani a folyamatokat, ám az illegális munkavállalást még nem sikerült teljesen visszaszorítani (CSAPÓ T.
1999; HARDI T. 2005; POLSTERER, A. 2002).
Bár Burgenland ma is elmaradott térségnek számít Ausztria és a nyugat számára, azonban igyekszik kamatoztatni Bécs közelségét. Ausztria 1995. január 1-ját követı Európai
Uniós tagságával látványos eredményeket sikerült elérni a fejlesztések során. Burgenland
alacsony gazdasági fejlettsége révén az EU fokozottan támogatott területeinek (Ziel-1
Gebiet) egyike lett, így az uniós strukturális alapokból jelentıs mértékben részesült. A keleti határnyitás ugyan némileg megrendítette gazdaságát – a textilüzemek közül sok bezárt, s
keletebbre költözött – de ez hazánkban, s Nyugat-Magyarországon sem volt másképp, az
egykori kisalföldi textilnégyszög (ötszög?): Gyır, Mosonmagyaróvár, Sopron, Szombathely, Pápa összeomlott. Ma Burgenland már – igaz a keleti bıvítésnek köszönhetıen – az
Európai Unió átlagos fejlettségő régiójának számít az egy fıre jutó GDP tekintetében. Az
EU keleti bıvítését technológia-intenzív fejlesztés-politikával igyekszik pozitívan kamatoztatni, s sajátos karaktert kölcsönöz gazdaságának a megújuló energiaforrásokra alapozott
energetikai szektor fejlesztése (BINDER, J.-RUPP, W. 2001; LANG, A.-POLSTERER, A. 2005).
A magyarországi határmente viszont nem éri el az EU27 átlag 75%-át sem a vásárlóerıparitáson számított GDP tekintetében, igaz Gyır-Moson-Sopron megye az utóbbi években
helyenként magasabb százalékon állt, mint Dél-Burgenland. A korrigálatlan GDP azonban
jelzi a két terület eltérı termelékenységét, értéktermelési szintjét (3. táblázat).
A kirívó regionális fejlettségi különbség a társadalomstatisztikai mutatók alapján is
megfigyelhetı. Burgenlandban elırehaladottabb a tercierizálódási folyamat, az ipari és a
mezıgazdasági dolgozók aránya csak egy-egy ipari, vagy agrár-régióban ér el magasabb
szintet. Továbbra is megvannak az infrastrukturális különbségek: Burgenlandban ma már
alig találunk olyan lakást, amely kevesebb, mint négy lakószobával rendelkezik, míg a magyar részeken számos olyan település van, ahol a lakásállomány ötödét még az egyszobás
lakások teszik ki. Mindez a sokkal dinamikusabb burgenlandi lakásépítés következménye,
amelyhez hasonló nagyságrendet csak a magyar nagy- és középvárosok, illetve szuburbán
zónájukba tagolódó kistelepülések érnek el. A lakosság végzettsége – tehát a társadalmi státusz egyfajta mérıszáma – tekintetében a rendelkezésre álló adatok miatt „csak” egy sajátságos eltérést tudunk kimutatni. A közép- és felsıfokú végzettségőek együttes arányának
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területi megoszlása azt példázza, hogy Ausztriában sokkal elıkelıbb, megbecsültebb helyet
foglal el a szakmát adó, ám érettségivel nem járó iskolatípus. Erre onnan következtetünk,
hogy a járások szintjén megfigyelhetı felsıfokú végzettségőek megoszlása a magyarhoz
hasonló arányokat mutat, vagyis csak az érettségizık arányában lehet nagy különbség.
3. táblázat

Az osztrák–magyar határtérség fejlettsége 2000–2004. EU27=100

c
cBurgenland
cNordburgenland
cMittelburgenland
cSüdburgenland
cNyugat-Dunántúl
cGyır-MosonSopron
cVas

GDP/fı vásárlóerıparitáson
GDP/fı
számolva
2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004
86,3 85,4 86,0 89,6 89,8 90,8 91,1 91,9 94,1 93,6
99,1 96,1 97,1 101,5 103,5 104,2 102,5 103,9 106,6 107,9
75,7 75,8 80,3 83,4 78,5 79,6 80,9 85,9 87,6 81,9
72,7 73,6 72,0 74,7 74,0 76,5 78,6 77,0 78,4 77,2
64,7 63,1 64,3 69,0 66,8 30,8 31,5 35,6 38,9 39,5
43,8
- 36,2 40,7 43,2
- 72,7 73,5 76,6 73,9
-

60,6

61,2

67,4

64,5

-

30,2

33,9

38,0

38,2

Forrás: Eurostat
Összességében úgy fogalmazhatunk, hogy az egykori perifériából centrumtérség, vagy
legalábbis alcentrum vált, míg az egykori centrumból periféria, annak ellenére, hogy a határrégió településszerkezete nem sokat változott. A régió belsı tagoltsága továbbra is éles, a
rendszerváltozás utáni népesedési folyamatok jól tükrözik a változatlan irányú folyamatokat. Különösen az osztrák oldalon figyelhetı meg erıs észak–dél ellentét, Közép- és DélBurgenland népességfogyása, s egyúttal igen lassú felzárkózása, illetve leszakadása figyelhetı meg. Észak-Burgenlandban az erısen mezıgazdasági karakterő, egykori Moson megyei Fertızug területe polarizálódni látszik, a központi szerepkörökkel is bíró településekben némi lakosságszám-növekedés volt tapasztalható az utóbbi bı tíz évben.
Az észak–dél ellentét Gyır-Moson-Sopron és Vas megye esetében talán kevésbé markáns, ám szintén jelen van. Jól látszik, hogy hogyan lettek újra vitálissá a határmenti falvak,
legtöbbjük gyarapodott lélekszámában a rendszerváltozás után. Éles térszerkezeti vonal viszont permanensen a Rába-vonal, attól délre jelentıs népesség-erózió folyik, mint ahogy a
két megye belsı perifériáján is, azaz a Veszprém megye felé esı térségekben: a Kemenesalján, a Répce-síkon és a Rábaköz déli felén.
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Magyarok a Kárpát-medencében

A MAGYAR NÉPHADSEREG JUGOSZLÁVIA ELLENI ALKALMAZÁSÁNAK
TERVEI AZ 1950-ES ÉVEK ELEJÉN
JAKUS JÁNOS1
Abstract
In the early 1950s home and foreign political circumstances did not seem favourable for the
continuation of balanced national development. Following Stalin’s guidelines, Hungary was preparing for the Third World War, the immediate threat of which manifested in the political and military
opposition with Yugoslavia.
As a result of the militarization of the country, the preparation of the battlefield and the improvement of the armed forces progressed. Meanwhile, the ÁVH (State Defence Authority) kept all
fields of life under control, including the armed forces.
Along the south state boundary of Hungary with Yugoslavia, fortification work started and a
number of border incidents occurred.

A hatalomért folytatott küzdelem 1948-ra, a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) megalakulásával és választási csalással megszerzett gyızelmével eldılt. A hatalom birtokában – végérvényes megtartásának szándékával – a proletárdiktatúra programjába foglalva a „nemzetközi imperializmus elleni világmérető küzdelem” jelszavát, a párt új fejezetet nyitott a magyar történelemben.

Bel- és külpolitikai feszültségforrások
Az MDP vezetésének belpolitikai törekvéseit nem lehet különválasztani a nemzetközi
politikai színtéren lejátszódó folyamatoktól. Ez kitőnıen nyomon követhetı, amikor az „agresszióra készülı imperialista hatalmak aknamunkájára” hivatkozva, az állam vezetıi a
„nemzetközi helyzet fokozódásáról” tájékoztatták a magyar közvéleményt és egyúttal a
hamarosan bekövetkezı, újabb világháború rémképével szembesítették az ország népét. A
futószalagon gyártott, névleg az ország fejlesztését célzó, pártprogramok kihatottak az állami lét ágazataira és az emberek mindennapi életére egyaránt.
Az egymást követı ország építı programokon túl, az ágazati fejlesztések egyik meghatározó elemét az erıszakszervezetek, így a Magyar Honvédség hadrafoghatóságának erıltetett, át nem gondolt, ugyanakkor rendkívüli költségeket felemésztı növelése képezte. Az
erıszak szervezetek „túlfőtött” fejlesztésének legfontosabb indokát a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának (Kominform.) 1948. júniusában, Bukarestben hozott, Jugoszláviát kiközösítı határozata szolgáltatta. A „béketábor” országainak vezetıi – így a
magyar politikai vezetés is – a Tájékoztató Iroda határozata alapján Jugoszláviát és annak
vezetıjét az imperializmus „láncos kutyája” képében tüntették fel. Úgy ítélték meg, hogy
Tito a NATO-hoz közeledve, annak útmutatásai alapján katonai agresszióra készült a vele
szomszédos, úgynevezett szocialista országok ellen.
1

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, osztályvezetı
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A magyar haderı-fejlesztési programok az ’50-es évek elején
A haderı-fejlesztés programjait Farkas Mihály honvédelmi miniszter, egyben az MDP –
nek egyik legfontosabb vezetı személyisége, felügyelte. (Itt kell megjegyezni: Farkas nem
volt képzett katona, de fenntartások nélkül azonosult a Rákosi, Gerı, valamint Révai nevével fémjelzett, de Moszkvából vezérelt politikai irányvonallal. Nem véletlen, hogy az MDP
Központi Vezetıségében a négy meghatározó jelentıségő politikus egyikeként, a párt részérıl ı felügyelte a Péter Gábor altábornagy által vezetett Államvédelmi Osztályt, illetve
az Államvédelmi Hatóságot is.)
A Magyar Honvédség intenzív fejlesztése 1949 ıszén vette kezdetét, amikor is a vezérkar a párt útmutatásai szellemében, elkészítette és – a pártvezetés, valamint a Minisztertanács jóváhagyását követıen – kiadta a „Petıfi” hadrendet, amely elıirányozta, hogy a honvédség létszámát rövid idı alatt 53 000 fıre kell emelni. Ezt a haderı-fejlesztési tervet fél
év alatt felülírta az 1950 tavaszán életbeléptetett „Rákóczi” hadrend, amely a létszámigényeket már 65 000 fıben rögzítette.
Még ugyanebben az évben elkészült és hatályba is lépett az ún. „Kossuth” hadrend,
amely a honvédség rendszeresített létszámát 135 000 fıben határozta meg. 1951-ben a Magyar Honvédség megnevezése is megváltozott és a továbbiakban Magyar Néphadsereg lett
a haderı hivatalos neve. (JAKUS. Pécs, 2008.)
Az 1952. év végére Magyarországnak ténylegesen fegyverben kellett tartania 220-230
ezer embert. Ez a szám nem tartalmazta a hadrenden kívüli alakulatokat, amelyek kisegítı
szolgálatot láttak el és létszámuk több tízezer fı volt. A hadsereg úgynevezett mozgósítási
(„M”) létszáma több százezer fıre volt tehetı. (HL. MN. 1967/T-151.)
A ’40-es évek végére az elıirányzott szervezeti keretek kialakításakor, kezdeti lépésként
a már meglévı három lövészhadosztályt hadtest kötelékbe integrálták.
Elsıként a 3. lövészhadtestet állították fel, amelynek parancsnoksága Székesfehérvárra
települt. A késıbbiekben, a fejlesztési programok kibontakozása során, megalakultak a 6.
(Székesfehérvár) és a 9. (Debrecen) lövészhadtestek, ugyanakkor megszervezésre került a
11.(Budapest) gépesített hadtest is. A haderı-átalakítások során a 3. lövészhadtestparancsnokság Kecskemétre tette át székhelyét és irányította a két „A” és egy „B” típusú
lövészhadosztályokat. (Az 5. és 12. löv. ho. „A” típusú, vagyis teljesen feltöltött, míg a 27.
löv. ho. „B” típusú, azaz keretesített magasabb egységek voltak, de hamarosan ez utóbbit is
„A” típusú hadosztállyá fejlesztették.)
A 6. és a 9. lövészhadtestek feltöltöttsége is hasonló képet mutatott, annyi eltéréssel,
hogy a 9. hadtestnek alárendelt két lövészhadosztály (4. és a 8. lövészhadosztályok) „B” típusú, vagyis részben feltöltött magasabb egységek voltak. Ez a hadtest 1952-ben megkapta
az újonnan szervezett 1. lovashadosztályt, amely csak rövid ideig volt hadrendben, az 1953.
év végéig felszámolásra került. A 11. gépesített hadtest-parancsnokság a 7. gépesített-, a 18.
harckocsi hadosztályokat, és rövid ideig a 17. és a 24. önálló nehézharckocsi-rohamlöveg
ezredeket vezette. (BALLÓ. HK. 1994/3.)
A lövész-, gépesített lövész- és harckocsi magasabb-egységek tevékenységét – adott
esetben – a 30. áttörı tüzérhadosztállyal (Cegléd) és számos egyéb fegyvernemi magasabbegységgel és egységgel tervezték biztosítani, illetve támogatni.
A szárazföldi csapatokon kívül megszervezték a honi légvédelmet, amely négy légvédelmi tüzér hadosztályt és néhány önálló légvédelmi tüzérosztályt foglalt magába.
A repülıcsapatok 1952-re négy különbözı rendeltetéső repülı hadosztályba és néhány
biztosító/kiszolgáló egységbe kerültek megszervezésre.
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A Magyar Néphadsereg 1952-ben három haderınemre tagozódott, amelyeket a vezérkar, illetve annak alárendeltségében mőködı fegyvernemi parancsnokságok és hadtestparancsnokságok irányítottak és vezettek. (Ebben az idıben a fegyveres erık kötelékébe tartoztak a hadsereg csapatain kívül: a rendırség és az ÁVO/ÁVH alárendeltségébe utalt belsı
karhatalom egységei, amelyek az ország rendjének biztosításában vettek részt, valamint a
határırség is. A belügyi erık összesített létszáma meghaladta az 50 ezer fıt.)
A viszonylag nagy létszámú hadsereg háborús alkalmazását csupán a béke keretek
megtartására hagyatkozva, nem lehetett megszervezni, annak kiegészítése alapvetı követelmény volt. A vezérkar az alárendelt szervezetek mozgósítását („M”) két ütemben tervezte meg. Az „M” elsı ütemében 410 ezer katona hadrendbe állítását irányozta elı a
magyar vezérkar, míg a második ütemben további 350 ezer katona behívását tartották
szükségesnek. Ebbıl a létszámból újabb lövész- és gépesített hadtesteket, valamint biztosító-, kiszolgáló egységeket terveztek felállítani. Az „M” érintette a fegyveres erık minden szervezetét, így a rendırséget és az ÁVH-t is. Ezek a szervezetek a meglévı létszámukhoz további 90 ezer behívott tartalékos alkalmazását tervezhették. Az „M” lefutását
követıen valamivel több, mint 800 ezer ember állhatott fegyverben Magyarországon. Elhúzódó hadmőveletek esetén egy-három évre elıre tekintve 1,2 millió katona alkalmazására nyílt volna lehetıség, a haditermelés fenntartása és a vesztéség pótlás biztosítása
mellett. (HL. MN. 1956/T-04089/1952.)
A magyar–jugoszláv viszony romlása, a két szomszéd állam politikai/katonai szembenállása rendkívüli módon megterhelte a magyar társadalmat és a gazdaság teljesítıképességét egyaránt. A laktanyaépítések, légi-bázisok létrehozása, mőszaki zárak és megerıdített
körletek létesítése, a hadszíntér elıkészítési feladatok megvalósítása, vagyis a védelmi infrastruktúra kialakítása elképesztı összegeket vont el a társadalomtól. (A déli határmentén
folyó erıdítési munkálatok például hét milliárd forintot emésztett fel, miközben 1952-ben
az erıltetett hadsereg-fejlesztés költségei az ország éves költségvetésének 24-25 %-kát tették ki.) (GERMUSKA. Bp. 2004.)
A haderınemek harci-technikai ellátottságát a Szovjetuniótól kapott második világháborúban használt – többnyire rendszerbıl kivont – eszközökbıl biztosították. (A magyar
hadiipar ekkor még kiépítés alatt állt, a mőködı termelıegységek így nem voltak képesek a
fegyvergyártási kapacitásuk felfuttatására. A hadsereg növekvı igényeit a magyar hadiipar
teljesítıképességének csúcsán, 1953-ban sem volt képes teljes egészében lefedni.)

A magyar fegyveres erık helyzete és háborús alkalmazásának tervei Jugoszlávia ellen.
A háborús hisztéria közepette a magyar fegyveres erık – köztük a belsı biztonságért felelıs szervek – aktivizálták tevékenységüket egyrészt a honi lakosság lappangó ellenállásának megtörése érdekében, másrészt pedig a déli-, és a délnyugati hadászati irányokban, Jugoszlávia ellen.
A magyar hadászati felderítés – hasonlóan a jugoszláv felderítı szervek Magyarország
irányába kifejtett tevékenységéhez – élénk érdeklıdést tanúsított Jugoszlávia külkapcsolatainak és katonai felkészültségének alakulása iránt. Ebben a tevékenységben kiemelkedı szerepet játszott a katonai hírszerzés (Vkf.2) és az ÁVH külsı hírszerzı fıosztálya.
Például: a magyar politikai és katonai felsı vezetést érdekelte a Balkán Szövetség aktuális fejleményei, a török, görög, jugoszláv kapcsolatok alakulása. Jugoszlávia NATO-hoz
főzıdı viszonyában várható változások, a délszláv állam területén a hadszíntér elıkészítés115

sel összefüggésbe hozható beruházások helyzete, a hírszerzı és a határırizeti szervek (UDB
és a KNOJ) aktivitása, a hadsereg-fejlesztése, várható alkalmazása, valamint a fegyveres
erık háborús vezetésének rendje és rendszere.
A magyar elhárítás (vagyis az ÁVH II. elhárító fıosztálya) ugyanakkor aktív tevékenységet fejtett ki a jugoszláv ügynökök, szabotırök diverziós szándékainak felfedésére és akcióik megakadályozására. A „jugoszláv kém”, mint megbélyegzés nem kímélte a legfelsı
állami és katonai vezetés prominens tagjait sem, ugyanis alkalmat adott az MDP Központi
Vezetısége, de alsóbb szintő vezetı személyiségek számára is – moszkvai mintát követve –
a politikai ellenfelekkel és az ún. „osztályellenségekkel” történı leszámolásra, az egyéni
bosszúra. (Ebben az idıben számos koncepciós per szedte áldozatait Magyarországon.
Ugyanakkor sok esetben az UDB szolgálatában Magyarországra átdobott ügynökök is áldozatává váltak az ÁVH elhárító tevékenységének. E tekintetben – a ma már megismerhetı
adatok szerint – nem mondható eredménytelennek a magyar elhárítás tevekénysége, bár ahhoz sem férhet kétség, hogy a kiváló eredményességi mutatók nagyrészt az operatív munka
brutalitásán alapultak.) (ÁBTL. 3.2.6 0-8-014/1)
Az ÁVH határırség a déli határszakaszon naponta került közvetlen kapcsolatba a jugoszláv határırizeti szervekkel, közöttük gyakori – sok esetben halálos áldozatokat is követelı – fegyveres összetőzésekre került sor. (OL. BM. HÖR. XIX-B-10/1951/134/sz.) A határırség a határövezetben és azon túl, a belátható mélységig, információkat is győjtött egyrészt a határövezet rendjét veszélyeztetı jelenségek felderítése érdekében, másrészt pedig a
jugoszláv katonai tevékenységrıl. A katonai természető adatokat feldolgozott formában átadták a vezérkarnak, míg a belbiztonságra veszélyes ügyeket, továbbították a felettes szerv,
vagyis az ÁVH vizsgálati fıosztálya részére. Háborús helyzetben a határırség a védelmi
rendszer elıterében kijelölt biztosítási öv védelmével, harci feladatra is felkészült.
A magyar hadsereg állapotát vizsgálva ellentmondásos képet tudunk az érdeklıdı olvasó elé tárni. Az intenzív fejlesztést a politikai gyanakvás körülményei befolyásolták, amely
elsısorban a régi tisztek csoportját érintette.
A háborús tapasztalatokkal rendelkezı kitőnıen képzett tisztek, az ÁVH ellenük folytatott hajszája során a katonai hierarchia perifériájára, vagy kötélre, esetleg börtönbe, illetve
munkatáborokba kerültek, jó esetben, a polgári életben gépkocsivezetıként vagy segédmunkásként vegetáltak. Helyüket úgynevezett munkás - paraszt káderek foglalták el, akik
egyéves, hathónapos tanfolyamokon szereztek némi katonai ismereteket és kerültek magasabb-egység-, egységparancsnoki vagy törzsbeli beosztásokba. A hadászati, hadmőveleti,
de még a harcászati ismeretek hiánya is rányomta bélyegét a csapatok és a törzsek felkészítésének és kiképzésének hatékonyságára. (Szücs. Bp. 1989.) Az alacsony színvonalú képzés
és a személyi állománnyal szembeni elvárások számtalan tragédiának voltak okozói. Ebben
az idıben, a magyar fegyveres erıkben elkövetett bőncselekmények, illetve egyéb fegyelmi
ügyek, valamint katonai ügyészi, bírói és parancsnoki intézkedést igénylı események, halálesetek száma rendkívül magas volt.
A felkészítési hiányosságoknak a mérséklésére a különbözı szintő parancsnokságokon,
a vezérkar útmutatása szerint intenzív kiképzést folytattak, amelybe a szovjet tanácsadók
minden területen – saját módszereik érvényesítésével – beavatkoztak. A szovjet tanácsadói
testület lényegében lefedte a Magyar Néphadsereg parancsnoki struktúráját, vagyis ellenırzése alatt tartotta a hadsereg valamennyi vezetési szintjét. A hadsereg mindennapi életében
tapasztalható anomáliák ellenére a parancsnokságok folytatták tervezı munkájukat és készültek egy esetleges fegyveres konfliktusra. (SZÜCS. Bp. 1989.)
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A Magyar Néphadsereg Jugoszláviát érintı hadászati tervei ma már nagy részben feledésbe merültek. Mindenesetre, a tervrészletek bemutatása elıtt annyit már is tisztázhatunk,
– és ezt az elıtalálható korabeli dokumentumok is lényegében alátámasztják – hogy a magyar hadsereg önállóan nem készült elsı támadó hadmővelet megindítására Jugoszlávia ellen. (HL. MN. 1956/T-04089/1952.)
Egy felelıs katonai vezetés mindenkor köteles az ország biztonságára ható külsı erık
valószínősíthetı tevékenységét elemezni, szándékit felfedni és az így megalkotott adatokból számításokat végezni. A rendelkezésre álló információkból megalkotott adatok alapján
kell a katonai (hadmőveleti) tervezést megkezdeni. A tervezési alapadatok nem lehetnek
„légbıl kapottak”, azoknak a realitásokon kell alapulniuk. Jelen esetben – a fentiek tükrében – nem feltétlenül beszélhetünk tényeken nyugvó hadmőveleti tervezésrıl. Azaz, ha
egyes tervezési fázisban mégis megalapozott, vagyis valós adatok szerint folyt a tervezı
munka, akkor az csupán a szemben álló felek erıviszonyainak alakulásából levont helyes
következtetésekbıl adódóan, a védelmi célú hadászati hadmővelet elıtérbe helyezése esetében állapítható meg.
A honvédség háborús alkalmazásának tervezési hibái egy megkerülhetetlen, ugyanakkor
döntı fontosságú tényezıre vezethetık vissza. Nevezetesen arra a politikai prognózisra,
amely az ’50-es évek elején a harmadik világháború kirobbanásával, mint realitással számolt. A háborús készülıdés Magyarországon elsısorban egy Jugoszlávia irányából indított
támadás víziójára épült, ez adta a politikai töltetet az ország militarizálásához.
A déli irányú támadás lehetıségét a magyar vezérkar az alábbi változatokban képzelte
el:
1. az imperialista államok Jugoszláviával karöltve háborút kezdenek a „béketábor” országai, így Magyarország ellen,
2. az imperialista hatalmak nyugati irányból támadást kezdenek a „béketábor ellen”, amelyhez déli irányból Jugoszlávia önállóan csatlakozik,
3. a háború kirobbantását Európában az imperialisták Jugoszlávia katonai agreszszióra buzdításával is megkezdhetik. (HL. MN. 1956/T-26/1951)
A vezérkar szerint egy elképzelt háborúból Magyarország semmiképpen sem maradhatott ki, hiszen a déli államhatár mentén „Tito a láncos kutya” harcra készen csörgette fegyvereit.
A jugoszláv hadsereg értékelését tekintve a magyar vezérkar azt feltételezte, hogy az –
figyelemmel a területi elhelyezkedésére – kész rövid idı alatt támadó csoportosítás megalakítására. A tervezık azt prognosztizálták, hogy a jugoszlávok Magyarország felé – a DunaTisza közén, a baranyai háromszögbıl, illetve a Ljubljanai-kapun át Nagykanizsa irányba –
fognak támadó hadmőveletet kezdeni. (HL. MN. 1956/T-04085/1952) Az „A” típusú
(azonnal alkalmazható erık) alakulatok a határırséggel együttmőködve az államhatár mentén, a riasztástól számítva 5-16 órán belül fel kellett, hogy vegyék a harcot a támadókkal. A
hadsereg „B” típusú alakulatai 4-10 nap után érhették el az alkalmazási készenlétet és kerülhettek ütközetbevetésre a veszélyeztetett területeken.
A magyar vezérkar a Jugoszláv Néphadsereg (JNH) összlétszámát béke idıszakban 700
ezer fıre becsülte, amelyet kiegészített a 100 ezer katonát számláló Nemzetvédelmi Hadtest
(KNOJ). Ebbıl az erıkoncentrációból a magyarok, a Dunántúlon 10 gyalog- és három
KNOJ hadosztály, valamint egy gépesített hadtest (három gépesített, vagy harckocsi hadosztály) alkalmazásával számoltak. A feltételezések szerint a jugoszlávok támadása bekövetkezhetett váratlanul, illetve rövidebb-hosszabb veszélyeztetettségi idıszakot követıen.
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A magyar hadvezetés az ellenség támadásának, illetve a fıcsapás irányának és idejének
megválasztása szerint módosíthatta az „A” készenlétő alakulatok alkalmazásának helyszínét. Például: az ellenség baranyai háromszögbıl indított fıcsapásának elhárítására a 3. lövészhadtest (Kecskemét) két hadosztályának a leginkább veszélyeztetett területre (Baranya
megye) történı átszállítását tette szükségessé. Ez kellı idıben akkor következhetett be,
amikor az ellenség fıcsapásának helye és ideje egyértelmő megállapítást nyert, vagyis egy
hosszabb veszélyeztetettségi idıszak esetén. Addig azonban a hadtest az államhatár teljes
szélességében foglalta el védıállásait úgy, hogy fıerıi a Duna-Tisza közén összpontosultak. Ebben az idıszakban a 3. lövész hadtest fı feladata nem volt más, mint a hadsereg
„M”-nak a biztosítása.
Az „M” után, a kialakult helyzet függvényében, a honvédség az államhatár mentén már
béke idıszakban kiépített védelmi létesítményekben, védelmi hadmőveleteket, illetve szovjet csapatokkal, vagy a „béketábor”kijelölt hadseregeivel együttmőködve, támadó hadmőveletet is kezdeményezhetett. (HL: MN. 1956/T-04085/1952) A vezérkar a támadó hadmőveletben való részvételt illetıen két változatban gondolkodott. Az elsı változatban: fıcsapást a Duna-Tisza közén mérve, a román hadsereggel együttmőködve, Belgrád birtokbavételét tőzte ki célul, majd Jugoszlávia déli területeinek elfoglalását irányozta elı. A másik
változat szerint: fıcsapást Horvátország központi régiója felé mérve, együttmőködve az
Ausztriát megszállva tartó, illetve Magyarországon állomásozó szovjet csapatokkal Ljubljana és Zágráb elfoglalását célozta, majd azt követıen a támadás az isztriai félszigetig terjedhetett ki. (Ezek azok a feladat, amelyekre a honvédség és a magyar hadiipar egyáltalán
nem volt felkészülve.)
A hadmőveletek kezdeti szakasza tehát mindenképen védelmi jelleggel került megtervezésre. A részletes tervdokumentumok is erre a feladatra készültek el teljes részletességgel, míg a hadászati támadó hadmővelet lehetıségére csupán számvetések nélküli grafikus/térképi dokumentumokban történtek utalások.
A védelmi jelleg felerısödése a Balkán Szövetség kiteljesedését követıen volt szembetőnı. Ugyanis a Balkán Szövetség létrejöttének veszélyét érzékelve már NATO csapatok,
vagyis görög, török, esetleg olasz erık beavatkozását is kalkulálta a magyar katonai vezetés. Ez az elırejelzés különösen 1952-tıl erısödött fel, amikor Törökország és Görögország
a NATO tagjai lettek. (Balkanski Pakt 1953-1954. Beolgrad. 2005.)
Az ország katonai védelmének kidolgozása már 1950-ben napirendre került. Egy ekkor
készült dokumentum szerint a magyar vezérkar az ország területén, délrıl észak felé haladva, hat védelmi öv kiépítését irányozta elı. Az elsı védelmi övben, Nagykanizsától Szegedig, az ellenség várható támadási irányaiban, nyolc erıdítési körlet helyét jelölték ki, ahol
tábori típusú védelmi rendszer kiépítését vették tervbe. Az elıterjesztésben a védelmi rendszer létrehozásának három lehetséges megoldására tettek javaslatot a kidolgozók. A változatok a tábori védelmi létesítményekben elhelyezhetı tartós vasbeton-tüzelıállások arcvonal-kilométerenként meghatározott számában tértek el egymástól. A szakértık a legcélravezetıbb megoldásnak az arcvonal-kilométerenként számított öt erıd telepítését ajánlották
a honvédelmi miniszter figyelmébe. A védelmi rendszer ilyen formán történı létrehozásának összköltségét 17,7 millió forintban határozták meg. (HL. MN. 1956/T-50)
A tervezés késıbbi fázisában, pontosabban 1951 – 52-ben azonban ez a tervezet úgy
módosult, hogy 30 db tábori jellegő zászlóalj védıkörlet berendezése került elıtérbe mintegy 30,8 millió forint költséggel. A zászlóalj körletekbe mindösszesen 300 db különbözı
típusú vasbeton tüzelıállást terveztek beépíteni. (HL: MN. 1956/T-12/1951.) Nyilvánvalóan ezek a számok is papíron maradtak, mert az idı múlásával kiderült, hogy az építkezések
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sokkal nagyobb arányúak lesznek, mint azt a tervezık gondolhatták. Az erıdítési program
végén, 1955-ben a déli védelmi rendszerben, 43%-os készenlét mellett, 93 db zászlóalj védıkörletben valamivel több, mint 1300 db vasbeton védelmi létesítmény (különbözı rendeltetéső tüzelı állások, óvóhelyek, parancsnoki figyelık, harckocsi akadályok, hadmőveleti
akadálycsomópontok stb…) készült el, amelyeknek költségei elérték a hét milliárd forintot.
(LÉKA. Bp. 1999.)
A nagyarányú munkálatok amellett, hogy összefüggésben voltak a hadsereg szervezeti
rendjének dinamikus változásaival, következtetni engednek arra, hogy az idı múlásával
megváltozott a „béketábor” hadászati koncepciója, amennyiben a fı hadszíntérhez viszonyítva a déli szárnyon Jugoszlávia felé, biztosítási feladatok kerültek elıtérbe. Ehhez kellettek tehát Magyarországon azok a védelmi létesítmények, amelyek még a mai napig is nagy
számban megtalálhatók a déli államhatár mentén.

A Magyar Néphadsereg alkalmazása a déli védelmi rendszerben
A vezérkar a szárazföldi csapatok kétlépcsıs hadmőveleti felépítésével tervezte meg a
déli irányból támadó ellenség csapásainak elhárítását.
Elsı lépcsıben, az „A” fokozatú harci riadó elrendelését követıen a 3., 6. lövészhadtestek azonnal alkalmazható állományával, míg a 9. lövészhadtest részei „M”- t követıen, a
már békeidıszakban kiépített állásokat, körleteket, terepszakaszokat tervezték megszállni.
Második lépcsıben a 11. gépesített hadtest kettıs feladatra készült fel: egyrészt védelmi
öv elfoglalására Budapest elıterében, másrészt pedig ellencsapás kiváltására a támadó ellenség fıerıinek szárnyába a Duna–Tisza közén, illetve a Dunántúlon. A 9. lövészhadtest más
részei a Tiszántúlon biztosítási feladatokat láttak el, illetve hadseregtartalékot képeztek. A
másik két haderınem, a repülı csapatok és a honi légvédelem, alkalmazkodtak az induló
hadmőveletek jellegéhez, illetve felkészültek annak változásaihoz történı igazodásra.
Mindezt azok a hadsereg-, hadtest- és hadosztályszintő gyakorlatok is alátámasztják,
amelyek az adott korban igen nagy gyakorisággal kerültek levezetésre Magyarországon. A
gyakorlatoknak a tárgyát szinte minden esetben a megerıdített terepszakaszok védelme, illetve azok áttörése és vízi akadályok erıszakos leküzdése képezte.
A levezetett gyakorlatok során a honi légvédelem és a légierı, egyrészt fontos létesítmények, objektumok légvédelmét, másrészt pedig a szárazföldi csapatok oltalmazását, valamint a légi fölény megteremtését/megtartását gyakorolták. (A magyar légvédelem korabeli készenlétet jól illusztrálja az alábbi esemény, amely 1955-ben történt, amikor is egy jugoszláv harci-repülıgép a Duna vonalát követve behatolt a magyar légtérbe, és egészen
Sztálinvárosig – ma Dunaújváros – jutott, majd sértetlenül visszatért Jugoszláviába.)

Összegzés

A magyar vezérkar a hadsereg alkalmazását, a nemzetközi politikai helyzet változásait figyelembe véve, erı-eszköz viszony számvetésekre alapozta. A várható ellenségrıl
szóló adatokat a hadászati felderítés szolgáltatta. (HL. MN. 1956/T-26)
A magyar katonai felsı vezetés, a JNH létszámát, teljes mozgósítást követıen 1,5 millió
fıben állapította meg, amely 50-60 hadosztály hadrendbe állítását tette lehetıvé. A JNH
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egy jelentıs része – a felderítés adatai szerint –Magyarország irányába történı alkalmazáshoz fejlıdött fel, egy változatban a Duna-Tisza közén a Vajdaságban, másik változatban
pedig a dunántúli államhatár mentén.(HL. MN. 1956/T-04089/51.)
Ezzel szemben a JNH szintén a szilárd védelem megszervezésében, illetve kiépítésében
kereste a megoldását. 1950-52 között a magyar-jugoszláv, és a bolgár-jugoszláv határ mentén 6600 db vasbeton és tábori jellegő védelmi létesítményt építettek ki. Ugyanakkor 300
km kiterjedésekben különbözı harckocsi akadályokat is létesítettek. A JHN szervezeti rendjének átalakítása és az alkalmazás koncepciójának megváltoztatása folytán a támadó „béketábor” hadseregeivel szemben a végsı ellenállás körletét az ország középsı hegyvidéki, jól
védhetı területeire tették át.(Demijan. Pécs. 2008.) Nem kétséges, hogy a délszláv állam
számított, adott esetben török és görög csapatok alkalmazásával egy feltételezett háború
esetén. A Balkán Szövetség létrehozásával kapcsolatos tárgyalásokon konkrét hadmőveleti
számvetések és alkalmazási módok is szóba kerültek a „béketáborral” történı összecsapás
esetére (Demijan. Pécs. 2008/.)
A jugoszláv hadsereg képességeit, harci-technikai ellátottságát a magyar vezérkar az
1950. évet tekintve nem tartotta magas színvonalúnak, de 1953-ra ez a vélemény már megváltozott. Különösen az amerikai gyártmányú páncélos technika és a modern harcirepülıgépek megjelenése, valamint a jugoszláv haditechnikai fejlesztések eredményei, a
fegyvergyártási kapacitás felfutása, módosították az erı-eszköz viszony számvetését. Vagyis idejekorán felismerték, hogy a szembenálló fél, a haderı nagyságában és alkalmazhatóságában, a háborús tapasztalatokban a nyugati haditechnika birtokában, meghaladta a
Magyar Néphadsereg képességeit. Így a magyar állami és katonai vezetés önálló hadászati
mérető és célú támadó hadmővelet elıkészítésére és megindítására a siker reményével, még
csak nem is gondolhatott.
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Magyarok a Kárpát-medencében

A MAGYAR NÉPHADSEREG TARTÓS VÉDELMI ÉPÍTMÉNYEI A DÉLI HATÁRSZAKASZON 1951-1955 KÖZÖTT
SUBA JÁNOS1
THE PERMANENT DEFENCES OF THE HUNGARIAN PEOPLE’S ARMYON THE
SOUTHERN BORDER SECTION BETWEEN 1951 AND 1955
The accomplishment of the system of permanent defences was motivated by the estimation of
the international political situation and the strategical considerations of the high command of the
Soviet Union. The aim of the defences was covering the economically, politically and militarily
important areas, protecting the mobilisation and deployment of the own forces and closing the most
important strategical directions in order to secure the transition of the troops from defence to attack.
According to the conception the field and permanent defences run along the 620 km long
Yugoslavian-Hungarian border in 100-160 km depth. Most of the artillery firing positions were
reinforced or made of ferro-concrete. The system of operational barricades was some 50 km deep.
The skeleton of the obstacle belt was formed by ferro-concrete artillery firing positions together with
antitank road-blocks and tactical anti-infantry obstacles. The backbone of the defence was formed
by fortified defensive sectors and firing positions for battalions and companies. In 1955, at the end
of the elimination of the defence system, there remained 1053 fortified points in 93 defensive sectors
on the territories of five counties. By the end of 1961, with the exception of the ferro-concrete
objects, the demolition of the fortification system was complete.

A magyar hadtörténetírás fehér foltja, az a katonai építkezés, amelyet az ötvenes évek
katona-politikai eseményei hívtak életre a déli határszakaszon. Története szorosan kapcsolódik a Magyar Néphadsereg történetéhez. A magyar párt (politikai és katonai) vezetés teljesen magáévá tette a szovjet pártvezetés helyzetértékelését a nemzetközi helyzet “fokozásáról” és a harmadik világháború kitörésérıl. A magyar katonai célkitőzések között Jugoszlávia fontos helyet foglalt el, már csak történeti okok miatt is (CSÜLLÖG G. 2007).
Az ország számára a kialakult katona-politikai helyzetben a déli hadmőveleti irány volt
a legveszélyesebb. Itt két kedvezı irány kínálkozik az ellenség számára: A baranyai háromszög területérıl Budapest irányába, és a Duna-Tisza köze. A baranyai háromszög területérıl
a Dunántúl elfoglalása lenne a fı cél, itt az ellenség jobb szárny a Dunára támaszkodna, és
biztosítva lenne egy keletrıl indított támadás esetén. A Duna-Tisza közötti támadásnál az
ország kettévágása és Budapest bekerítése lenne az ellenség célja. A földrajzi viszonyok itt
a legkedvezıbbek. Itt nincs természetes akadály a támadó számára. Ez a legrövidebb út Budapest irányába. A terep minden fegyvernem számára kiválóan alkalmas.
A délnyugati irány azért érdekes mert, egyrészt ez a legrövidebb irány az Adriai tengerhez, és egy esetleges partraszálló erık megjelenése innen várható, másrészt s határ mentén
ebbe az irányba esik zalai olajmezık, amelyek az üzemanyag ellátást biztosították.
A Dunántúl dombos vidéke a védelem számára jó lehetıségeket biztosít, másrészt a vízi
határszakasz a Dráva is rendelkezik némi akadályjelleggel.
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Elsınek az ország déli határának mőszaki biztosítása, drótakadályokkal való lezárása
történt meg. Ez a mőszaki akadály egy- és kétsoros drótkerítésbıl állt. 1949 nyaráig 227,5
kilométer kettıs drótkerítést és 194,55 kilométer egyes drótkerítést építettek meg. Ezt késıbb kiegészítették aknazárral. 1949-ben az aknamezıket a drótakadályok közé telepítették,
két sorban méterenként 0,5-1,5 aknát telepítettek, összesen 942 559 folyóméter hosszúságban, mintegy 2 millió aknából. 1955 végéig folyamatos volt egyrészt a határzárak kiegészítése, átépítése, másrészt az aknásítás és az aknasőrőség növelése (SUBA J. 2005).
Ez után került sor a déli határszakasz katonai megerısítésére, tábori és tartós védelmi
építményekkel, amelyet késıbb a hivatalos dokumentumok Déli védelmi rendszernek neveztek el.

Elızmények
1950. november 8-án készült el az elıterjesztette a déli országhatár mőszaki megerıdítésére vonatkozóan. A déli határon 7 védelmi terepszakaszt terveztek, összefüggésben a
nyugati határon kiépítendı 3 védelmi terepszakasszal. Ezzel együtt javaslatot tettek a hadsereg mélységében déli és nyugati irányokban védendı terepszakaszokra és vonalakra vonatkozóan is. Ezek tábori erıdítésszerő kiépítésére a polgári lakosság bevonásával adott
esetben kerülne sor.
Nyolc védıkörletet terveztek kiépíteni, a várható fı támadási irányok lezárására, az
1950 –ben meglévı „A” tipusú lövész hadtest számára hadtest mélységig. Igy a térképen
kijelölt fıirányok szélessége 230 km., mélysége 10-12 km. Ez egy elgondolás volt, amely
nem valósult meg. A dokumentumon ott szerepel: „a Honvédelmi Miniszter bajtárs döntése,
hogy állandó erıdítést nem létesítünk.” (SUBA J. 2007a).
1951. május 29-én a vezérkar fınöke felterjeszt egy javaslatot a déli országhatár megerısítésére. Ez az elızı javaslat fínomítása volt. İ a hadmőveleti tervben kijelölésre kerülı
30 db „zászlóalj védelmi góc” kiépítését javasolja. Ezekben mintegy 3 km-es arcvonalon és
2 km-es mélységben szívós páncélelhárítás terveztek létrehozni.
Mindkét dokumentum a legveszélyesebbnek ítélt irányok lezárását akarta megvalósítani. A Duna-Tisza közén elsısorban Szabadka, Kiskunhalas; Bajmok, Jánoshalma; Zombor,
Baja, irányt kellett fedeznie. A baranyai háromszögben: Udvar, Mohács; Baranyavár, Pécs,
a nagykanizsai irányban a Kotor, Nagykanizsa irányt tervezték megerısíteni.

Déli Védelmi Rendszer
Az eltelt idı alatt koncepció módosulás következett be. Ez visszavezethetı a szovjet katonai tervezık hadászati-hadmőveleti elképzeléseikre. Véleményünk az, hogy a szovjet katonai tervekben a Magyar Néphadsereg, mint kisegítı területi alakulat feladata a szovjet
balszárny biztosítása volt, ebbe beletartozott a jugoszláv, valamint a balkánon megjelenı
erık lekötése védelmi hadmőveletben. Ezt kellett alátámasztani védelmi létesítményekkel.
Tehát a szovjet katonai koncepció materializált megjelenítése a védelmi rendszer.
Ezt bizonyítja a kiépült védelmi rendszer is. Valóságban Körmendtıl – Nagylakig lett
elıkészítve. Kiépítése azonban az eredeti tervtıl eltérıen súllyal a Duna – Tisza közén és a
Lenti – Nagykanizsa irányban hajtották végre. Vagyis a támadásra leginkább alkalmas területen és zalai szénhidrogén mezık védelmére épült ki.
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A Déli védelmi rendszer a valóságban a magyar-jugoszláv határ mintegy 620 km-es
szakaszán 100-160 km mélységben tábori típusú és állandó védelmi építmények készítését
jelentette. A tüzelıállások zöme megerısített, illetve vasbetonból készült.
Ebbe tagolódott bele szervesen 50 km mélységig a hadmőveleti akadályok létesítése,
amely a védelmi rendszer rugalmasságát volt hívatva biztosítani. Az akadályokat a fıközlekedési utakra, valamint ezek megkerülésére szolgáló egyéb útvonalakra telepítették csomópont formájában. A hadmőveleti akadálycsomópont rendszer három zónára volt felosztva.
Elsı zóna a fıvédıöv hátsó határától mintegy 50 km-es mélységig, a második zóna innen
számítva mintegy 100 km-es mélységig, a harmadik zóna pedig a második zóna hátsó határától Budapest magasságáig tartott. (SUBA J. 2007b). Az elsı zónában harckocsi elhárító árkok, harckocsi falak, harckocsi buktatók (kövek, vasbeton barikádok) épültek ki. Az utakat,
hidakat elıkészítették a robbantásra. Ezt egészítette ki az akadályokat tőzzel fedezı alegységek tüzelıállásainak kiépítése. A robbanóanyagok, eszközök tárolásához raktárakat létesítettek. A számvetések szerint összesen 962 akadálycsomópontot terveztek. 1952-ben 399,
míg 1953-ban 383 db-t, a fennmaradó 180 –t 1954 ben tervezték megépíteni. Az elsı zónában mind a 962 darabot megépítették, a többiek kijelölésre kerültek (SUBA J. 2007c).
A védelmi rendszer részei voltak: az elıtér, három védıöv: egy megközelítıen jól kiépített fıvédıöv, és egy gyengén kiépített második és egy és harmadik védıöv. Ezek mélysége
10-25 km közt váltakozott.
A védelmi rendszeren belül az elıtérben önálló szakasz és raj támaszpontok, a védıövekben – súllyal a fıvédıövben – század és zászlóalj védıkörletek lettek kiépítve. Az erıdrendszer alapját a vasbeton építmények, továbbá a harckocsi és gyalogság elleni szilárd akadályok
képezték. A védelem gerincét a zászlóalj- és századvédıkörletek erıdítményei alkották.
A védelmi rendszeren belül 1952. februártól 1955. június 15-ig megépítésre került: 90
zászlóalj védıkörlet, (48 a Duna-Tisza közén), a tervezet 42 %, 25 század védıkörlet, (10 a
Duna-Tisza közén), az összes tervezet 47 %, 201 szakasz támpont, a tervezetek 93 %-a, 46
raj támpont, a tervezetek 30 %-a, 962 hadmőveleti akadálycsomópont, a tervezett 100%-a,
6 hadosztályparancsnoki harcálláspont, 6 hadosztályparancsnoki figyelıpont, 6 ezredparancsnoki harcálláspont, 6 ezredparancsnoki figyelıpont, valamint, a hozzájuk tartozó árok
és mőszaki akadály rendszer, az aknazárak kivételével. Ezen felül 513 figyelı- és óvóhely
és több száz színlelt – az ellenség megtévesztésére készült, nem valóságos – építmény létesült. Összességében a tervezetek 83 %-a valósult meg, beleértve a hadmőveleti csomópontokat. Összehasonlítva az 1951-ben tervezett és a ténylegesen megépült védıkörleteket elmondható, hogy a tervezett 802 db-nak, 45 %-a 362 db épült meg. (SUBA J. 2007c).
Felépítése az akkor a papíron érvényben lévı hadmőveleti és harcászati elveknek felelt
meg. Valóságban azonban tervezése és kiépítése pillanatában már korszerőtlen volt, a késıbbi atomvédelmi követelményeket sem nem elégítette ki.
A déli Védelmi Rendszer nem került kiépítésre az egész határszakaszon. Az 1955-bıl
származó térképrészlet bizonyítja, hogy Somogyudvarhely és Drávaszabolcs - ahol 1952ben épült ki a védıkörlet - közötti szakaszon nem történt védelmi építkezés. A 600 km-s
határ 100 km-s szakasza nem volt megerısítve. A másik szakasz, ahol nem volt erıdítés
İriszentpéter és a hármashatár közötti 30 km sáv volt. Ez is a védelmi jelleget erısíti, hiszen a támadásra leginkább alkalmas irányokat zárták le. (SUBA J. 2008).
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Déli Védelmi rendszer építése
1951. november 24-ig történt meg a fıvédıövben fekvı zászlóaljkörletek, századtámpontok, ezred és hadosztály páncéltörı elhárító körletek szemrevételezése. 1951. december
4.-1952. január 31 között történt meg a második és harmadik védıöv peremsávjának és a
zászlóalj körletetek harcászati szemrevételezése terepen. A munkálatokat 4 csoport végezte,
25 munkarészleggel. Ezzel párhuzamosan két mőszaki csoport, szakmőszaki szemrevételezést végzet az egész jugoszláv határ hosszában. (SUBA J. 2007a).
A védelmi rendszer építését az1952-ben létrehozott Erıdítési Csoportfınökség irányította. Az erıdítési csoportfınökség szervezetét, ügykörét, létszámát ugyanúgy a szovjet tanácsadók dolgozták ki, mint az erıdtípusok és egyéb mőszaki létesítményeinek terveit. A
védelmi rendszer elemei szabvány típus elemek voltak, amelyeket a szovjet tanácsadók
dolgoztak ki, a háborús tapasztalatokat figyelembe véve. Az erıdítményelemek típustervei
a tőzfegyverek, építıanyag és kilövés szerinti csoportosítás mellett óvóhelyek, figyelıhelyek és harcárkok típusterveit is tartalmazta. Mindegyik erıdelemnek egy kódja volt, továbbiakban ezt használták (SUBA J. 2007b).
Kivitelezését az erre a célra alakult építı zászlóaljak és a bevont mőszaki alakulatok végezték. A szükséges anyagi-technikai eszközök biztosításában számos állami vállalat és
üzem is részt vett. A vezérkar az építkezés egész ideje alatt ellenırizte a hadmőveleti és
harcászati követelmények betartását, valamint megadta az építı alakulatok felé az építkezés
programjának évenkénti követelményét.
Az építkezést szigorú titoktatás övezte. Az építkezés menetérıl, lefolyásáról fénykép,
film nem készült. A szemrevételezı csoportok és az építkezés irányítói határır egyenruhában voltak.
A védelmi munkálatokon 1952. május 15-i kimutatás szerint 8 építı zászlóalj dolgozott:
3711. (Szeged), 3722. (Fekete-Szel), 3731. (Tompa), 3713. (Sátorhely), 3723 (Villány),
3733. (Matty), 3722. (Tormafölde) és 3712. (Lenti) akik a munkatervüket átlagosan 6070%-ban tudták teljesíteni (SUBA J. 2007a).
Az építkezés nem igazán folyt „katonásan”, az anyagellátás akadozott, a szállító- és munkagépeket kihasználatlanul álltak, mert nem volt, aki kezelje. Az anyagokat nem használták
fel tervszerően. Elıfordult például, hogy az óvóhelyeknél 60 cm-es elıírt kıfal helyett 80 cm
vastag úsztatott betonból készítették a falakat. Így az elkészült erıdök jelentıs része nem felelt meg a követelményeknek. Nem mindig jártak el körültekintıen sem a tervezésük, sem
megépítésük során. Sokszor nem vették figyelembe a geológiai, talajtechnikai, vízrajzi viszonyokat. Olyan helyre építették az objektumok egy részét, hogy azokat rövidesen a víz elöntötte, használhatatlanná váltak. Gondot jelentett, hogy sok helyen az ajtók nem zártak, a parancsnoki figyelık egy részébıl hiányzott a periszkópcsı, az álcázás sem volt kielégítı. A
felhasznált faanyagot nem impregnálták gondosan, a falazatokhoz gyenge minıségő habarcsot használtak. Az erıdítési munkák 1955. június 15-ig folytak (SUBA J. 2007b).
A megépített védelmi körletek felhasználása, ırzése és karbantartása, a területileg illetékes hadosztályparancsnokok, illetve határırkerületi-parancsnokok feladata volt. A megépült védıkörletek, elıtéri támpontok ırzése nagyon fontos feladat volt, hiszen így tudták
biztosítani a védıkörletek és támpontok hadihasználhatóságát. Megakadályozni az ellenség
által történı felderítést, erıszakos rongálást, vagy bármilyen természető adatgyőjtést. A
körletek ırzését a területileg illetékes ezredek (”A” harci riadó szerinti védısávjukban), valamint határırség szervei hajtották végre. (SUBA J. 2007c).
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Déli Védelmi rendszer elbontása
A magyar-jugoszláv kapcsolatok normalizálódása után1955 októberében kezdıdött meg
a drótakadályok, aknazárak, és a védelmi rendszer nem állandó létesítményeinek felszámolása (SUBA J. 2006). Azonban, intenzíven csak az Országgyőlés 1956. márciusi határozata
után indult meg.
1955-ben a felszámoláskor öt megye területén 93 védıkörletben 1503 erıdelem maradt
meg. (SUBA J. 2007a).
Baranya megye területén 10 db védıkörlet: Drávaszabolcs, Matty, Majs,
Egyházasharaszti, Kistapolca, Villány, Pócsa-Kiskunbér, Nagynyárád Sátorhely, Márok területén megmaradt 187 db létesítmény. Az elbontott létesítmények száma 443 db volt.
Megoszlásuk: géppuska tüzelıállás 5 db, vasbeton géppuska kupola 84 db, szélessávú géppuska kupola 17 db, páncél géppuska kupola 5 db, teljes oldalazó vasbeton géppuska kupola 7 db, körkörös lövész tüzelı állás fedezékkel 40 db, nyílt tüzelı állás 20 db, aknavetı tüzelıállás 82 mm 90 db, aknavetı tüzelıállás 120 mm 16 db, harckocsi tüzelıállás 37 db,
századparancsnoki figyelı 32 db, szakaszparancsnoki figyelı 90 db.
Somogy megye területén 11 db védıkörlet: Alsok, Berzence, Csurgó, Paragszentmiklós,
Somogyudvarhely, Somogycsicsó, Nemesvid, Zákány területén 187 létesítmény maradt
meg. 367 létesítményt bontottak el. Megoszlásuk: géppuska tüzelıállás 17 db, vasbeton
géppuska kupola 67 db, szélessávú géppuska kupola. 25 db, teljes oldalazó vasbeton géppuska kupola 5 db, körkörös tüzelıállás könnyő fedezékkel 17 db, nyílt tüzelıállás 30 db,
aknavetı tüzelıállás 82 mm 72 db, aknavetı tüzelıállás 120 mm 16 db, harckocsi tüzelıállás 13 db, rohamlöveg tüzelıállás l6 db, századparancsnoki figyelı 25 db, szakaszparancsnoki figyelı. 74 db.
Ugyancsak Somogy megyében İriszentéter, Bajánsenye és Murarátka védıkörletben
137 építményt bontottak el: vasbeton géppuska kupola 22 db, szélessávú géppuska kupola
10 db, körkörös löveg tüzelıállás 6 db, nyílt tüzelıállás 18 db, aknavetı tüzelıállás 82 mm
és 120 mm 39 db, harckocsi tüzelıállás 6 db, századparancsnoki és szakaszparancsnoki figyelı 36 db,
Zala megye területén 21 db védıkörletben: Lovászi, Lovászi K. 2 km., Nemesszép,
Reszmék, Belsısád, Rédics, Kútfej k. 2 km., Tomyiszentmiklós, Dobri, Tormafölde, Lenti,
Letenye, Tótszentmárton, Semlyénháza, Fityeháza, Csesztreg, Csömödér, Murakeresztúr,
Szepetnek, Bajcsa, Galambok. 280 db létesítmény maradt meg. 798 építményt bontottak el
a következı megoszlásban: géppuska tüzelıállás 5 db, vasbeton géppuskakupola 188 db,
szélessávú géppuskakupola 53 db, körkörös löveg tüzelıállás 53 db, nyílt tüzelıállás 67 db,
aknavetı tüzelıállás 82 mm 162 db, aknavetı tüzelıállás 120 mm 5 db, harckocsi tüzelıállás 27 db, rohamlöveg tüzelıállás 4 db, századparancsnoki figyelı 58 db, szakaszparancsnoki figyelı 176 db.
Bács-Kiskun megyében 31 db védıkörletében: Tompa területén (6db), Csátalja, Gara,
Bácsborsod (2), Bácsbokod, Bácsalmás (3), Mélykút (4), Vaskút, Kisszállás, Baja,
Göböljárás, Nagybaracska, Tataháza, Jánoshalma, Felsıszentiván, Kelebia, Öttömös, Tompa- megmaradó létesítmények létszáma 515 db volt. A védıkörletekben 1350 db erıdelemet bontottak el: géppuska tüzelıállás 7 db, vasbeton kupola 294 db, szélessávú géppuska
kupola 42 db, páncél géppuskakupola 8 db, teljeses oldalazó vasbeton géppuskakupola 23
db, körkörös tüzelıállás 69 db, nyílt tüzelıállás 120 db, aknavetı tüzelıállás 82 mm és 120
mm 302 db, harckocsi tüzelıállás 73 db, rohamlöveg tüzelıállás 25 db, század- és szakaszparancsnoki figyelı 388 db
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Csongrád megye területén 20 db védıkörlet volt. Mórahalom területén (4), Feketeszél
(2), Kunhalom, Szentmihálytelek (2), Újszentivány, Öttömös, Ásotthalom (3), Domaszék,
Szeged, Szatymaz, Zsombó, Nagylak. Itt 343 létesítmény maradt meg. 870 db. építményt
bontottak el. Erıdelem tipusa szerint: géppuska tüzelıállás 5 db, vasbeton kupola 205 db,
szélessávú géppuska kupola 33 db, páncél géppuskakupola 5 db, teljeses oldalazó vasbeton
géppuskakupola 14 db, körkörös tüzelıállás á. 62 db, nyílt tüzelıállás 30 db, aknavetı tüzelıállás 82 mm és 189 db 120 mm aknavetı számára, harckocsi tüzelıállás 52 db, rohamlöveg tüzelıállás 16 db,század és szakaszparancsnoki figyelı 259 db. (SUBA J. 2007a).
Az elbontásra javasolt létesítményekhez felhasznált anyagokból a téglánál 25 %-os
veszteséget véve alapul kb. 25 millió téglát, továbbá 200000 db 150-es, 15000 db 260-as
vasbetongerendát adtak át a népgazdaságnak. Ezen kívül igen jelentıs földterületeket szabadítottak fel a mezıgazdasági mővelés céljaira. (az építkezés során 2 616 kh földet vettek
el a tulajdonosoktól.) (SUBA J. 2007a).
Az állandó jellegő létesítményeket (erıdöket) „konzerválták” és területüket átadták az
illetékes földtulajdonosoknak. Megengedték, hogy a lakóházak környékén, vagy azok közelében lévı olyan védelmi létesítményeket (óvóhelyeket, erıdöket stb.), amelyek alkalmasak
voltak mezıgazdasági eszközök, vagy termények elhelyezésére, tárolására a telek vagy háztulajdonosok igénybe vehették. Ennek ellenére a téglalétesítmények anyagát és a betonlétesítmények álca anyagát a polgári lakosság fokozatosan elhordta.
A betonlétesítményeket a bennük felgyülemlı víz és a téli fagyok megrongálták. A téglalétesítmények néhány éven belül tönkrementek. Így a tőzrendszer és a figyelı rendszer
megszőnt, azaz a védelmi rendszer, mint rendszer megszőnt, mer ezek a létesítmények képezték a tőz- és figyelırendszer gerincét.
A védelmi rendszer bontása 1961 végére - a vasbeton építmények kivételével - befejezıdött. A téglaépítményeket, a tábori (földbıl, fából készült) építményeket lebontották, és
átadták a tanácsoknak további felhasználás véget. A tartós vasbeton építmények bontása
1960-ban kezdıdött meg. A tartós 3 059 db építménybıl 1 068 db vasbeton kupolát mozdítottak el, amelyek egy része, 310-325 db kiképzési bázisokra, gyakorlóterekre kerültek, a
többiekrıl késıbb intézkedtek (SUBA J. 2007a).
A Déli védelmi rendszer tervezése elavult elveken nyugodott, építkezése rosszul volt
megszervezve, minıségileg sem volt mindig megfelelı, sok pénzbe és rengeteg szenvedésbe került az országnak.
A védelmi rendszer elemeit most tárják fel és katalogizálják a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum munkatársai.
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Magyarok a Kárpát-medencében

A TÖRTÉNELMI MÚLT EMLÉKEINEK VIZSGÁLATA SZÉKELYFÖLD TELEPÜLÉSSZERKEZETÉBEN
AMBRUS TÜNDE1
Abstract
The settlement structure of Székelyföld cannot be interpreted without considering the historical
aspect. While examining the spatial structure and the image of the villages, Geography must take
into account the results of historical research. The tízes-structure of the székely villages are part of
the historical remnants in the Carpathian basin that are the outcome of the necessary settlement during the Árpád-age, since here the interaction of natural elements and the historical reality were both
organizig principles.
Although the tízes has lost part of their significance and function, it still keeps importance as
autonomous settlement unit. It has gone through various changes however it still keeps many characteristic features.

Key words: Székelyföld, the székely people's settlement, “tízes” - structural
unit of villages, mental map

Bevezetés
Székelyföld múltja hosszú évszázadokon át túlnyomórészt agrárius és falun élı nép története volt. A tradícióknak ez az alapsejtje jelentısen meghatározta a székelység mai életét
és kultúráját. A tízesek a székelyföldi faluközösségnek (a communitasnak) olyan intézményei voltak, amelyek az életnek keretet nyújtottak, a gazdálkodásnak, az igazgatásnak szervezett formát biztosítottak, a falu lakóit egybefogták és képviselték.
E tanulmány keretében foglalom össze a székely falutízesekkel kapcsolatos ismereteket,
a tízesek kialakulásában szerepet játszó történeti tényeket, ugyanakkor vizsgálom, hogy ez
a sajátos településszerkezet a különbözı jogintézmények fokozatos, a történelem által diktált változtatásai ellenére mennyire bizonyult stabilnak.
Annak érdekében, hogy minél szélesebb körbıl szerzett információk alapján lehessen
elemezni és értékelni elsıdleges és másodlagos módszerek egyaránt alkalmazásra kerültek.
A másodlagos kutatás magába foglalta a székelyföldi történeti, néprajzi szakirodalmak
(ORBÁN B. 1868-1871, ENDES M. 1938, MILLEKER R. 1939, IMREH I. 1973, 1983, VÁMSZER G. 1977, ZAYZON S. 1997, EGYED Á. 2006, VOFKORI L. 2004) tanulmányozását és
feldolgozását. Az elsıdleges kutatás keretében pedig a kvalitatív és kvantitatív adatgyőjtı
módszerek közül a mentális térképezést alkalmaztam. A szakirodalom és a térképek segítségével végzett vizsgálataimat helyszíni terepmegfigyelésekkel, a falvak morfológiájának
vizsgálatával egészítettem ki, amely egy objektívebb kép megrajzolását tette lehetıvé.
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A székely falutízesek kialakulásának történeti áttekintése
A székely falutízesek kialakulását befolyásoló tényezık vizsgálatánál szükségszerő néhány történelmi vonatkozás felelevenítése. A tanulmány bıvebben elidızne a székelyek
eredetének bonyolult és máig nyugvópontra nem jutott kérdésénél, de a szőkreszabatottság
okán csupán a székelyek be- és letelepítésének körülményeire – idıben és térben – épít a
különbözı felfogású történészek (GYÖRFFY Gy. 1990, VARGA G. 2001, KRISTÓ Gy. 2002,
KÁNYA J. 2003, EGYED Á. 2006) nyomán.
A Kárpát-medencébe érkezett magyarok a honfoglalás után az elfoglalt területek természetes határaira alapozva teremtették meg a gyepők/gyepőkapuk („sebezhetı” pontok) és
gyepőelvék (természetes védvonal) védırendszerét. A szervezetten ide telepített székelyek
elıbb a nyugati határszakaszon, az İrvidéken (Rába felsı folyása és Muravidék) láttak el
határvédı funkciót. Két másik csoportjuk pedig délen a Dráva vonalát, valamint északon a
Mosoni kaput védte (1. ábra). A XI. században, mivel egyre gyakoribbá váltak a keleti nomád népek (kunok, besenyık) támadásai, székelyeket telepítettek a történelmi értelemben
vett Erdély nyugati kapujához, majd késıbb Dél-Erdélybe, a déli határszakasz védelmére.
A végsı letelepülési területüket, a mai Székelyföldet 1224-ben érték el királyi rendeletre
(KÁNYA J. 2003).

1. ábra A székelyek megtelepedése a Kárpát-medencében
(Forrás: KÁNYA J. 2003 alapján szerk. AMBRUS T. 2007)
Figure 1 The settlement of the Székely’s in the Carpathian basin
(Source: based on KÁNYA, J. 2003 ed. by AMBRUS, T. 2007)

ENDES M. (1938) feltételezése szerint a merıben katonáskodásra termett székelység letelepedése - a török népekhez hasonlóan - a legkisebb hadi egységgel, a tízessel kezdıdött,
amely vérségi kapcsolaton alapult tíz család összetelepülése révén. A tízes „kebelében mindenik harcos egyenlı örökséget kapott: beltelket, rétet, szántót, a tisztviselık nyilván már
eredetileg többet, mint más. A gyalogosok kevesebbet, mint a lovasok. Mindenik harcosnak
az övérıl gondoskodnia kellett.
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A belterületi objektumokat jelölı tízes köznévi lexémával a székely nyelvjárásban megfigyelhetı „falurész” jelentésével sem az értelmezı, sem a nyelvjárási, sem a történeti
szótáraink idevonatkozó szócikkeiben nem lehet szembesülni, pedig jellegzetes névformánsként a nyelvjárási földrajzi köznevek csoportjába is beleillik (CSOMORTÁNI M. 2004).
A tízeseknek idıvel sajátos megnevezési formái – szeg, szer – is kialakultak, amelyek a
kezdeti tízesbıl létrejött falurészre vonatkoznak, és amelyek az illetı település térbeli
viszonyait tükrözik: az alszeg alsó tízest, középszeg a falu közepét, és felszeg a felsı tízest.
A Kászonokban a tízes (Kászonfeltíz, Kászonaltíz), Csíkcsatószegen pedig a szeg magában
a falunévben szerepel. Gyakori a területi nemzetségrıl (Cigóniaszer), a vezetı családokról
(Ambrusok-szere, Sándor-szer), vagy gúnynévrıl (Gyehenna, Pápaszer Izraeliták-szere),
humorról (Poklonfalva, Bolhaszer, Pottyond), mesterségekrıl (Bíró-szer, Pap-szer, Küllısök-szere, Kovácsok-szere), testi, lelki tulajdonságokról (Sánta-szer, Szıke-szer) vagy
táji adottságokról (Tószer, Oltelve,) kapott elnevezés. Sıt elıfordul arab (Háromtízes, Elsı,
Második tízes), illetve római számokkal való jelölés (Ditró: I-VI. tízes), valamint ma már
érthetetlen, homályos eredető falunév is (Csáburdé, Doboly, Bakmáj, Bedecs stb.).
A korai székely nemzetségi települések hadi egységei természetesen nem pusztán a
tízedek katonáit biztosították, illetve katonai feladatokat láthattak el, hanem a mindennapok
valóságának megfelelıen fokozatosan egyházszervezést, gazdasági, közjogi, adminisztratív
szerepeket is vállalhattak önszervezıdı világukban. Ezek a szerepkörök viszonylagos állandóságot mutattak a társadalmi, gazdasági, politikai fejlıdés sajátosságainak megfelelıen.
Közülük a rendi feudális falurendszer és a szék szervezetének megerısödésével elıször a
közjogi funkció szorult háttérbe. Ezzel szemben a hadi jellegük a határırség XVIII. századi
megszervezésével alapjaiban felújult. Végülis 1848 törölte el ezt végérvényesen. Ez a sajátos fejlıdéstörténeti mozzanat mindenképpen pozitív, konzerváló hatást gyakorolt a tízesek további életére.
A helynévanyag bizonysága szerint egészen máig megırzıdött az a sajátos településszerkezeti egység, amely a faluközösségek gazdasági, egyházi, kulturális, igazgatási életének
XXI. századi alapsejtje. A népéletnek pedig olyan kibontakozási keretet nyújtott, amelyben
kialakult és megszilárdult, amelyhez napjainkig is kötıdik egy bizonyos népi kultúra, írott
és íratlan „törvény”.

Tízes mint településszerkezet napjainkban
IMREH I. (1973) hangsúlyozza, hogy a tízesszervezet a legerıteljesebben Csík- és
Kászonfiúszéken (6. ábra) bontakozott ki, és itt is maradt fenn a legtovább „tízesbirtokosság” formájában, mint közvagyon-tulajdonos, átvéve a polgári életrendben a hajdani communitás alapvetı funkcióit.
Annak ellenére, hogy a tízesek magját a mai csíki- és kászonszéki falvak alaprajzaiban
nehezen körvonalazhatjuk, a topográfiai fekvés nyilvánvalóvá teszi, hogy a mai csíki és
kászoni falvak alapegységei, a tízesek – a határvédelmi szerepüknél fogva – a hegyek és
dombok alkalmas helyein keletkeztek. A vízfolyások által létrehozott völgytalpakra, a
medencék peremére, a medencék alluviális síkságaira való lehúzódásuk csak késıbb, szakaszonként és lépcsızetesen – elsısorban a békésebb idıszakokban – következhetett be,
amikor megnıtt az igény a kedvezıbb életfeltételeket nyújtó természeti környezet iránt (2.
ábra, 1. kép).
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2. ábra, 1. kép A tízesek földrajzi helyzete
(Forrás: Az I. katonai felmérés (1769-1772, Fotó: AMBRUS T. 2007)
Figure 2 / Photo 1 The geographical location of the “tízes”
(Source: Az I. katonai felmérés 1769-1772, Photo: AMBRUS, T. 2007)

A falvak többségében már részlegesen vagy teljesen egybeforrtak a tízesek, kisebb hányadában pedig eredeti állapotukra emlékeztetı, egymástól távol fekvı, különálló falurészek hálózatát alakították ki. A konzerválódás tipikus példájaként említhetjük Csíkmindszent tízeseit
– Sillók-, Prédák-, Templom-, Józsa-, Nagy-, Ambrus-, Hosszúaszó-tízes – amelyek
településföldrajzi reliktumnak is tekinthetı (3. ábra). A különálló tízes egy sajátos társadalomszervezési egység területi megjelenése, lényegesen több mint a tanya, nemcsak térbeli kiterjedése, hanem szervezettsége révén is (AMBRUS T. 2006). Tanulmányozásuk nagymértékben segít bennünket a székelyföldi településszerkezet kialakulásának megértésében.
A tízesek egymástól 100-500 méter távolságra helyezkednek el és 20-80 házat, családot
tömörítnek. Ezért a szétszórtságért szokták tréfásan mondani: „imitt – amott mind szent”. A
legelszigeteltebb tízes – Hosszúaszó - a kedvezıtlen feltételek miatt fokozatosan elsorvadt,
tizedesi intézménye felszámolódott. Minden tízes néhány utcából áll. A hét tízesébıl négy
tízes (Sillók-, Prédák-, Templom-, és Józsa-tízes) összenövése következett be (3. ábra).
Míg a kedvezıtlen feltételek (a folyóvíz hiánya, a szántóföld rossz minısége korlátozott
kiterjedése és a földrajzi elszigeteltség) a falutízesek és a szerek lassú gyarapodását, kezdetlegesebb stádiumban való konzerválását, adott esetben egyes falurészek elnéptelenedését,
elsorvadását és eltőnését idézték elı, addig a kedvezı feltételek (jó minıségő szántóterület,
bıviző patakok melletti fekvés) térbeli növekedést, terjeszkedést, összenövést eredményeztek. Így a legkülönbözıbb morfológiájú falutípusok alakulhattak ki (4. ábra). ENDES M.
(1938) a következıképpen összegzi a településtörténeti fejlıdés e sajátos mozzanatát: „A
tízesekbıl lettek késıbb a falvak, s a tízesek ezek tízesei lettek…”
A településrészek egymásba növése valójában értékveszítés, mert a két lakott rész közötti beépítetlen terület tulajdonképpen visszacsatolást jelent a tájjal együtt élı székely ember múltjához. A táj adottságaihoz messzemenıen igazodva alakultak ki a tízes, szeges, szeres települések. Így elsısorban domborzati, vízrajzi adottságok miatt fejlıdhettek lineárisan
a tízesek.
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3. ábra Csíkmindszent tízesei
(Forrás: Hargita – Képes megyeatlasz 2005 alapján szerk. AMBRUS T. 2006)
Figure 3 The “tízes” of Csíkmindszent
(Source: based on Hargita – Képes megyeatlasz 2005 ed. by AMBRUS, T. 2006)

4. ábra Csíkszentmárton és Csekefalva tízesei
(Forrás: Hargita - Képes megyeatlasz 2005 alapján szerk. AMBRUS T. 2006)
Figure 4 The “tízes” of Csíkszentmárton and Csekefalva
(Source: based on Hargita – Képes megyeatlasz 2005 ed. by AMBRUS, T. 2006)

A késıbbi térbeli alakulást és fejlıdést a természeti adottságok, a terep- és birtokviszonyok mellett a tudatos döntések, az egyházszervezés, a tatár- és törökdúlás, a természeti csapások (tőzvész, árvíz) is jelentısen befolyásolták, mind morfológiai, mind funkcionális és szerkezeti szempontból.
A tízesek és a tízesekbıl már kialakult falvak fejlıdési irányát nagymértékben befolyásolta az egyházszervezés. Több falu tízese (néhol 4-5, máshol akár 10 is) általában
együtt épített egy templomot a tízesek között. A templom körül pedig kirajzással egy új
tízes jött létre, amely a késıbbi terjeszkedés következtében összenıtt a legközelebbi tízesekkel (3. ábra). A csíkdelnei Szent János erıdtemplom a kedvezıtlen helyzeténél fogva
(nyílt terep, vízhiány) azonban nem tudta olyan irányba befolyásolni a települések késıbbi
terjeszkedését, hogy azok összenıjenek (2. kép). Sıt, a közelében lévı kirajzott, tízes
nagyságú Tordafalva az 1694. évi tatárdúlás után nem is épült újra (ORBÁN B.1868-1871).
Az említett természeti és társadalmi struktúrákon kívül a tízesek életében – közigazgatási szempontból – a tüzérség alapítása és mőködtetése is fontos feladat volt. A
székely falvak legnagyobb része ugyanis faházakból állott és a könnyen gyúlékony zsindel135

lyel fedett házak igen gyakran tőzvésznek estek áldozatául. Például, amikor az 1882. év
szeptemberében a nagytusnádi Szeretszeg leégett, a lakosság nem a régi helyen építette
vissza házait, hanem áttelepült, de „magával vitte”a régi szeres településszerkezetet.
Analógiai alapon pedig az új falu neve Újtusnád lett (5. ábra).

5. ábra Nagytusnád és Újtusnád tízesei
(Forrás: Hargita - Képes megyeatlasz 2005 alapján szerk. AMBRUS T. 2006)
Figure 5 The “tízes” of Nagytusnád and Újtusnád
(Source: based on Hargita – Képes megyeatlasz 2005 ed. by AMBRUS, T. 2006)

A településképben meghatározó objektumok a szakrális emlékek (3. kép). A faluközponttól, a templomtól távolabb esı tízesek általában csengettyőkkel vagy kápolnával rendelkeznek. A falutízes csengettyője sok fontos tudnivalót közöl ma is a kis közösségek tagjaival, akárcsak a falu harangja. Veszély esetén (tőz, árvíz) a népi híradás eszközével közlik, hogy hol van a baj: úgy verik félre a harangot, hogy elıször annak a tízesnek a számát
kongatják ki, amelyikben kiütött a tőz. A tízes bejáratánál vagy központjában található, utcaelágazásoknál elhelyezett keresztek, a rendszeresen felújított feszületek vallási üzenetükön túl a tízes térbirtoklásának szimbolikus jeleiként foghatók fel napjainkban is.

2. kép A csíkdelnei Szent János erıdtemplom
(Fotó: AMBRUS T. 2007)
Photo 2 The fortified church of St. John in
Csíkdelne (Source: AMBRUS, T. 2007)
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3. kép Szakrális emlékek (Fotó: AMBRUS T.
2007)
Potho 3 Religious relics: A) hand-bell; B, C)
crucifix (wooden) (Source: AMBRUS, T. 2007)

Falutízesek a szakirodalmak és a mentális térképek tükrében
A vidék településeire vonatkozó elsı írásos adatokat az 1332 – 1337-es pápai tizedjegyzék szolgálja, de ebbıl a települések lakosainak létszámát is nehéz vagy egyáltalán lehetetlen kikövetkeztetni, mert a jegyzék csak a plébános által fizetett tized-adó összegét tünteti
fel. Valamivel többet mond az 1567-es 25 dénáros adóösszeírás jegyzéke, mert ez a faluban
lévı kapuk számát tünteti fel, de ebben is csak a családfı szerepel. Tehát ez is csak a települések egymáshoz viszonyított nagyságát árulja el (VÁMSZER G. 1977).
A forrásértékő okleveles történeti adatok hiányában így a tízesszervezet kialakulására
vonatkozó kérdésre nehéz egyértelmő választ adni, nehéz pontosan rekonstruálni tízesek
korai telepítését. Nem véletlen, hogy a múlt századtól napjainkig a történeti, néprajzi kutatók (ORBÁN B. 1868-1871, EGYED Á. 2006, ENDES M. 1938, MILLEKER R. 1939, IMREH I.
1973, 1983, VÁMSZER G. 1977, ZAYZON S. 1997, VOFKORI L. 2004) is csak említést tesznek a székelység kapcsán. A feledésbe merülés súlyát azonban mindenképpen érezniük kellett a kutatóknak.
Csík- Kászon- és Gyergyószék falvaiban (6. ábra) a tízesek ma is létezı közösségi entitások, a falvak belsı mőködését, szerkezetét, alakját ma is alapvetıen meghatározó egységei. A tízeseket azonban itt is változó mennyiségben és minıségben, sokszor csak töredékesen olvashatjuk ki a tájból, de az a helynévanyag, amelyet a lakosság nemzedékeken keresztül átörökített, a települések múltjának szerepét magyarázzák. Ugyanakkor egy olyan
normatív erıt jelentenek, amely a székely társadalom fennmaradását biztosították. A népéletnek pedig olyan kibontakozási keretet nyújtottak, amelyben kialakultak és megszilárdultak, amelyhez napjainkig is kötıdik egy bizonyos népi kultúra. Ezt igazolja azon empirikus
kutatás (mentális térképezés) eredményei is, amelyet a Csík- és Kászonszék tíz falujában
(6. ábra) végeztem.
A vizsgálat alapját a véletlen kezdıpontú, rétegzett, szisztematikus (randomizált) kérdıíves felmérés jelentette. Az alapsokaságból kiválasztott mintából (365) 290-en töltöttek ki
kérdıívet, közülük 215-en készítettek értékelhetı mentális térképet. A nem értékelhetı
mentális térképek kategóriájába a rajzi kezdeményezések és az érintetlen lapok kerültek
(26,9%).
A mentális térképezéshez kapcsolódó feladatsor két részbıl tevıdött össze: tényleges
térképezés valamint kiegészítı kérdések. A tényleges térképezés esetében a megkérdezettek
egy-egy üres A/4-es lapra falujuk térképét kellett lerajzolják emlékezetbıl – kulcsinger –
vezérelt felidézéssel (irányított felidézés) – mindenféle segédeszköz használata nélkül,
megadott idı (8 perc) alatt. A kiegészítı kérdések tartalmi vonatkozásokra irányultak, amelyek segítették a „beszélgetés” folyamatosságát, illetve kontrolláló szerepük révén a tudati
elemek összegyőjtését szolgálták.
A térre vonatkozó információk (elhelyezés, alak, arány) feldolgozása alapvetıen fejben,
azaz a mentális térképek egybevetésével, a hagyományos statisztikai eljárásokkal feldolgozható adatok viszont a SPSS 7.5 for win számítógépes szoftver csomag segítségével történt. Az analitikus adatok térképi megjelenítése nem programcsomaggal történt, mert rugalmatlan a szerkesztésben, legalábbis ahhoz képest, amit jelen esetben a mentális térképek
adatainak feldolgozása megkövetelne.
A kutatás kiindulópontja a valós környezet szubjektív tudati leképzıdésérıl nyújtott
kvantitatív és kvalitatív információk összegyőjtése és interpretációja; azaz, hogy a történelem egyedi „megoldásai” – a településrészek – hogyan és milyen mértékben tükrözıdnek a
fejekben (CSÉFALVAY Z. 1990).
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6. ábra A székely székek és a vizsgált települések földrajzi helyzete
(Forrás: Kánya 2003 alapján szerk. AMBRUS T. 2007)
Figure 6 The geographical location of the Székely “szék” and the examined settlements
(Source: based on Kánya 2003 ed. by AMBRUS, T. 2006)

Ennek tükrében a vizsgálat leglényegesebb eredményeinek a következık tekinthetık:
• Sikerült meghatározni a tízesekrıl kialakított kép fontosabb jellemzıit:
a. tízesbeosztás nyomai (mentális terek kontúrja, alakja és az összekötı utcák)
b. a falurészek, utcák elnevezése
c. a mentális terek tereptárgyainak (szakrális emlékek) megjelenítése
d. a hagyatékok, szokások életbemaradása.
a) A mentális terek kontúrja, alakja és az összekötı utcák megjelenítése
A rajzolt térképek 95%-ánál teljesen hiányzik a település kontúrja (9-11. ábrák), pedig
ez jelentené a kiindulópontot, valamint segítséget is adhatna a tízesek bejelöléséhez. Jó falu-, illetve falurész kontúrnak az minısült, amely a valós alakot tükrözi, attól kis mértékben
tér el, a településkarakter nem zavaró.
A minták közül a legpontosabban az „imitt-amott” Csíkmindszent és Csíkszentlélek tízeseinek kontúrjai (7-8. ábrák) jelentek meg (30,7%, illetve 31,6%-os arányban). Ezeknek
a rajzoknak az elemzése során számos információ-gazdagságot lehetett azonosítani. Ahol az
egykori tízesek nem nıttek össze, ott jól érezni a székelységre oly jellemzı letelepedési
módot; kirajzolódnak az eredeti állapotukra emlékeztetı, egymástól távol fekvı, különálló
falurészek hálózatai.
A felmérés részvevıinek mentális gondolkozásában és így a rajzaikban is a fontosnak
tartott részletek jelentek meg, de többnyire aránytalanul. A legrelevánsabbak a mindennap
bejárt távolságok, a megtett utak. A térbeli tájékozódásra vonatkozó feladat során az emberek természetesnek vélték az útvonalak feltüntetését (7-11. ábrák). Az alapszituáció ugyanis hiteles volt, a válaszadók többsége (73,1 %-a) abból indult ki, hogy a kérdezıbiztosok
idegenek az adott környezetben, míg ık a helybeliek, akik ismereteik révén tájékozódást
nyújthatnak.
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7-8. ábrák Ahogyan egy csíkmintszenti és egy csíkszentléleki látja a faluját
(Forrás: A helyi lakosok körében végzett felmérés alapján szerk. AMBRUS T. 2007)
Figure 7-8 Mental maps of Csíkmindszent and Csíkszentlélek
(Source: Survey carried out among the local inhabitants, ed. by AMBRUS, T. 2007)

9-11. ábrák Ahogyan egy csíklázárfalvi, egy csíkszentgyörgyi és egy kászoni látja faluját
(Forrás: A helyi lakosok körében végzett felmérés alapján szerk. AMBRUS T. 2007)
Figure 9-11 Mental maps of Csíklázárfalva, Csíkszentgyörgy and Kászonok
(Source: Survey carried out among the local inhabitants, ed. by AMBRUS, T. 2007)

b) A mentális terek neveinek feltüntetése
A mentális térképekrıl szóló szakirodalmak (CSÉFALVAY Z. 1989, 1990, LETENYEI L.
2006, LAKOTÁR K. 2004, DOWNS R. M. 1977) megegyeznek abban, hogy attól kognitív egy
földrajzi tér, hogy nevet kap; csak a mentális tér nevére hivatkozva tudunk gondolkodni az
adott térrıl. Éppen ezért az elemzés e szakasza a mentális térképen feltüntetett, valamint a
kiegészítı kontrollfeladatok kapcsán emlékezetbıl „elıkerülı” mentális terek neveinek
győjtésével kezdıdött. Az említések összesen 961 tízes név és 985 utca név között oszlottak
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meg. A vizsgálat adatszerően is igazolta, hogy a tízesek és utcák szerepe meghatározó a
„fejekben élı” térképek kialakításában.
A mentális terek tereptárgyai (tájékozódási pontjai)
Az érthetı jelek szervezett együttese vizuálisan áttekinthetı a mintákon. Kiemelt szerepet kapnak a szakrális emlékek szimbólumainak megjelenítése – keresztek – amelyek a valóságnak megfelelıen többnyire a tízes bejáratánál vagy a központjában, valamint utcaelágazásoknál tőnnek fel (7-11. ábrák). Összesen 741 szakrális emlék számlálható meg a rajzokon.
Minden rajzon jelen van a templom. Kivételt Csíkszentlélek Fitód tízese képezi, a településnek ugyanis nincs temploma. „Fitódra nem járkál az Isten!” – mondják a helyiek. A
mentális terek szélén gyakoriak (a minták 34%-ban) a magányosan feltüntetett templomok
vagy kápolnák jelképei (8, 11. ábrák). Ezek annak a ténynek a bizonyítékai, hogy a növénytermesztés térhódításával a meglévı tízesek a medencék mővelhetı területei felé húzódtak le, a templom vagy kápolna pedig helyben maradt.
c) A településszerkezetbıl adódó életmódbeli hagyatékok, illetve szokásrendek kognitív
képének vizsgálata
A tízesek gazdasági szerepe elsısorban az állattenyésztés terén maradt fenn. Az összesített válaszok szerint a megkérdezettek abszolút többsége (73,8 %-a) állítja, hogy az
esztenatársaságokat (a juhtartás közösségi irányítását, szervezését) tízesek szerint szervezik
(12. ábra). A hitélet és a közbirtokosságok tízesek szerinti megszervezése is nagy jelentıséggel bír a válaszadók körében (79,6%, illetve 67,9%). Még mindig él az a hagyaték, hogy
fıként a mezıgazdasági és az építkezési munkálatokat kalákákban végzik, az árvákat, károsultakat tízesek szerint segítik. A válaszok arányából kitőnik (a kalákák 56,5%-os, az árvák,
károsultak 30,3%-os említettséggel) azonban, hogy ezek az örökségek, íratlan törvények
csorbultak a leginkább. Szembeötlı, hogy viszonylag kevesen állítják, hogy a tízesbíró intézményét visszaállították (a felmérésben résztvettek 17,2%-a). Ez az eredmény abból adódik, hogy a vizsgált települések közül – a rendszerváltás óta – csak Csíkszentgyörgyön mőködik ismét ez a rendszer. A felmérés e pontjánál találkozunk a vizsgált terület egyik legjellegzetesebb karakterével: a helyi lakosság az önszervezıdés tudati elemeit ma is ott hordozza mentalitásában.
•
Igazolódott, hogy a székely társadalomszervezés a különbözı jogintézmények fokozatos, a történelem által diktált változásai ellenére olyan stabilnak bizonyult,
hogy túlélte saját fénykorát. Itt önálló jogokkal bíró népcsoportról van szó.
• Annak ellenére, hogy a tízesek veszítettek jelentıségükbıl, szerepkörükbıl, a tízes
mint önálló települési egység fontossága nem múlt el. Sok változáson ment át,
ugyanakkor sok mindent megtartott.
• Az eddigi településszintő alkalmazások során – székelyföldi viszonylatban – kistérségi hatókörő kutatásban is bebizonyosodott az alkalmazott „behaviorista forradalom” módszerének (CSÉFALVAY Z. 1989) használhatósága.
• Igazolódott, hogy ennek a módszernek a használata révén a földrajztudomány képes számos más társadalomtudomány (pszichológia, szociálpszichológia, szociológia, történelem, antropológia) eredményeinek integrálására.
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12. ábra A településszerkezetbıl adódó életmódbeli hagyatékok és szokásrendek tudati elemeinek
tartalma
(Forrás: A mentális térképekhez kapcsolódó kiegészítı kérdések alapján szerkesztette AMBRUS T. 2007)
Figure 2 The content of the subconscious remnants of mental elements and the specific lifestyle based
on the settlement structure
(Source: based on the supplementary questions regarding the mental maps, ed. by AMBRUS, T. 2007)

Összegzés
E vizsgálat alapján megállapítható, hogy a Kárpát-medencének egy olyan településszerkezeti specifikumáról (szeres, tízes) van szó, amelynek alapja a történeti realitás. Olyan realitás, amelyhez adekvát magatartásforma és mentalitás, a természeti és társadalmi viszonyoknak megfelelı sajátos életmód kapcsolódik. Mindez olyan lényegesnek tartott, több
századot átforgató kérdést vet fel, amely érdeklıdésre tarthat számot a jelen problémáit
faggató s jövıbe nézı tanulmányokban.
A székelyek kiváltságaikat nem adományozás útján kapták – mint az erdélyi szászok –
hanem a településkori ısfoglalás jogán és az állandó katonai szolgálataik fejében. A letelepedés ezért történhetett vérségi, azaz törzsi közösség szerint, ezért lehetett szabad tulajdonosa az elfoglalt területnek, így hozhatott létre önszabályzó rendet (közösségi életforma,
erıforrásokhoz való hozzáférhetıség szabálya, közteherviselés stb.).
A jelen feladatai érthetıbbek lesznek, ha visszapillantunk a múltba, és a Kárpátmedence viszonylatában is egyedinek nevezhetı „tízes” település értékeinek védelmet és
tıkét teremtünk egy felelısségteljes falusi turizmussal (GYURICZA L. 2008).
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Magyarok a Kárpát-medencében

A MAGYAR GASZTRONÓMIA VÁLTOZÁSAI, AVAGY MIKOR MILYEN HATÁSOK ÉRTÉK KONYHÁNKAT
FÜREDER BALÁZS1
Abstract
Hungarian gastronomy has been continuously developing since the Magyars settled in the Carpathians, which is due to several factors. First, the geographical location of the country and the climate of the area is of key importance as they fundamentally determine the quality and accessibility
of the raw ingredients used in our cuisine. Second, during the course of its history Hungary had a direct or indirect relation with several nations (for example Germany, Turkey, Serbia, Italy, France)
and a considerable amount of different elements were incorporated or adapted with slight modifications into our cuisine to be present at our tables. Last but not least, we also have to mention the
rightly appreciated specialities created by Hungarians. In our article we try to emphasize that the
well-known Hungarian gastronomy evolved from several elements. A part of our national dishes are
not strictly Hungarian but are typical all over the Carpathian basin. The true value of Hungarian cuisine lies in its large variety of dishes which is unfortunately losing ground in today’s globalized
world.

Bevezetés
Mi magyarok határtalan önbizalommal rendelkezünk, ha konyhánkról, italainkról, táplálkozási szokásainkról kell beszélnünk. Hozzáállásunknak köszönhetıen a világ számos
ételt, nyersanyagot illetve egyéb gasztronómiai élményt köt hozzánk. Azonban tegyük fel a
kérdést! Mitıl magyar a magyar gasztronómia? Miért mondjuk tipikusan magyar ételnek a
gulyást, a harcsapaprikást túrós csuszával, a kolozsvári töltött káposztát vagy italnak a tokaji aszút, a kecskeméti barackpálinkát vagy az Unicumot? A választ három tényezı alapján tudjuk megadni.
Elıször is roppant fontos az ország földrajzi elhelyezkedése és a terület éghajlata. Ez
eleve meghatározza a konyhánkban felhasználható alapnyersanyagok milyenségét és minıségét. Másodszor Magyarország történelme során számos néppel került közvetlen vagy
közvetett kapcsolatba (például németek, törökök, szerbek, olaszok, franciák). Ezen népek
kulináris szokásaiból meglehetısen sok apró elemet vettünk át, és esetleg némi módosítással honosítottuk meg asztalainknál. Végül, de nem utolsó sorban pedig a magyarok által
kreált különlegességekre kell gondolni, melyek méltán örvendenek nagy elismerésnek.
A Kárpát-medence az elmúlt évszázadok alatt a népek igazi olvasztótégelye volt és
minden valószínőség szerint ez a késıbbiek során sem fog változni. Tanulmányunkkal arra
kívánunk rávilágítani, hogy a magyar gasztronómia számos elembıl felépülve alakult ki és
vált ismerté. Nemzeti ételeink egy része nem magyar, hanem inkább kárpát-medencei
különlegesség. A magyar konyhakultúra igazi értéke a sokszínőség és a változatosság, ami
sajnos napjaink globalizált világában egyre kevésbé tud megjelenni.

1

Fıiskolai adjunktus, Kodolányi János Fıiskola, Turizmus Tanszék

143

A kevésbé ismert magyar konyha
(A magyarság letelepedésétıl az Árpád-ház kihalásáig tartó idıszak gasztronómiája)
A honfoglalás elıtti, utáni magyar konyháról – egészen az Árpád-ház kihalásáig – roppant kevés forrásanyag áll a gasztronómiakutatók rendelkezésére, ebbıl adódóan a korszak
konyhakultúrájával kapcsolatban, számos esetben csak hipotéziseket tudunk felállítani.
A letelepedett magyarság földmővelése és növénytermesztése jelentısen bıvült, amikor
a Kárpát-medence lakóival keveredett, és így a táplálkozásuk is változatosabbá vált. A vándorlások alatt és a letelepedést követıen más népektıl vettünk át szavakat. Bolgár-török
eredető a bika, borjú, disznó, árpa, búza, szılı, bor, gyümölcs, körte, alma, borsó, hagyma
szavunk, míg a gabona, répa, bab, lencse, káposzta, uborka, retek, kapor, mák, szilva, cseresznye, barack, szamóca, málna, és a dinnye szláv jövevényszó. (GYİRFFY GY. 1977)
A szántóföldeken fıként gabonaféléket termeltek. A X–XI. században az Alföldön inkább kölest, míg a Dunántúlon a búzát és az árpát részesítették elınyben (az Alföldön a XI–
XII. században vált fı gabonanövénnyé a búza). A rozs népszerőségének növekedése is erre
az idıszakra esik. İseink a IX–X. század táján kezdték el termeszteni a babot, céklát, káposztát, sárgarépát és az uborkát. A rómaiak által meghonosított, de az idık folyamán részben elpusztult szılıkultúrát hamar felújították és a X. század végére már jól termı szılıskertek voltak az országban.
Az állattenyésztésben nem következett be minıségi változás a letelepedést követıen. Az
istállózó állattartás nyomai a honfoglalás korában is kimutathatók, azonban a késıbbiekben
gyakoribbá vált az ólak és téli állatszállások készítése és használata. Ezért az állatok csak tavasztól ıszig voltak legelın, majd télire szállásokra hajtották és takarmányozták a jószágot.
A főszernövények honfoglalás-kori egyhangúsága (bors, torma, ürömfő) az Árpádkorban lényegesen megváltozott. İseink elıször a kaporral és a csomborral, majd a XII.
századot követıen – a Bizáncon keresztül érkezı – szerecsendióval ismerkedtek meg. A
XIII. század közepétıl vezetett Budai Jogkönyv már rendelkezik borókabogyó, bors, cukor,
édeskömény, gyömbér, sáfrány, szegfőszeg kereskedelmérıl (a Kárpát-medencében ıshonos volt: a boróka, kakukkfő, kálmos, vasfő). (JÓZSA L. 1996) Az édesítıszerek közül a
méz volt a legjelentısebb, (LÁSZLÓ GY. 1944; BORSODY M. 1995) igaz a cukor import a
XIV. században kezdett beindulni, de drágasága miatt csaknem a XIX. század végéig luxuscikk maradt, így a népélelmezésben nem igazán lehetett szerepe. (KISBÁN E. 1997)
Az italfogyasztási szokások a honfoglalást követıen némileg átalakultak. A korábban
közkedvelt kumisz kezdett eltőnni, és a sörfogyasztást kezdte megelızni a borfogyasztás.
Magyarországon a kora középkorban a fehérbor volt általános. Ez a késıbbiekben is csak
lassan változott, ugyanis még 1503-ban az egri püspökség számadásaiban is – kilenc év
alatt a minden jelzı nélkül szereplı hatalmas mennyiségő bor mellett – mindössze két hordó vörösbort említenek. (SOLYMOSI L. 1998)
Az ételek elkészítésével kapcsolatban írásos források nem maradtak az utókorra, így
csak a régészeti feltárások eredményeibıl lehet következtetni a fızési szokásokra. Ezért feltételezhetjük, hogy a fogásokat inkább – keleti szokásoknak megfelelıen – fıve készítették,
habár a süt, ránt szavunk finnugor eredető. A fızéshez cserépüstöt, bográcsot használtak, de
elképzelhetı, hogy faedénybe illetve bırtömlıbe forró köveket dobva is készítettek ételeket. A húsokat sóval vagy tormával fızték és többnyire lével együtt fogyasztották, míg
máskor a fıtt húst tormával és kásával ették. (JÓZSA L. 1996)
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A hosszú reneszánsz konyhakultúra (A XIV-XVIII. század gasztronómiája)
A magyarországi reneszánsz kultúra, táplálkozási szokások kialakulása nem köthetı
Hunyadi Mátyás (1458-1490) uralkodásához. Az Anjouk trónra kerülésével kezdett el Itáliából az országba szivárogni a humanizmus, de kétségkívül Mátyás király alatt élte fénykorát. Viszont itt kell megemlíteni azt is, hogy – talán – a legnagyobb magyar uralkodó halála
után, ez a kulturális irányzat nem szőnt meg. A mohácsi vereségig Magyarországon, majd
ezt követıen Erdélyben tovább élt. (FÜREDER B. 2007)
A XIV. században a szántóföldeken és a kiskertekben a gabonafélék mellett zöldségeket, gyümölcsöket termeltek, de ekkorra már külön becsben állt a szılı és a belıle készített
bor, mely fogyasztását az egészségtelen vizek is elısegítették. (BERTÉNYI I. 2000) A borokat színük alapján a XV. századtól kezdve kezdték megkülönböztetni egymástól. (CSOMA
ZS. 1998) A korszak legismertebb borai a szerémségi, soproni és baranyai nedők voltak.
(ZOLNAY L. 1975)
Az ételek fajtáiról csak az állaguk és az erıs főszerezettségük ismert. Luxemburgi
Zsigmond 1416 márciusában Párizsban vendégeskedett. Az egyik napon a város elıkelı
asszonyait és kisasszonyait lakomára hívta a Louvre-ba, ahol ı volt elszállásolva. „S csináltatott igen nagy pompázatosságot országa módszerei és szokásai szerint, ételt, amely sőrő
raguból és erısen főszerezett lébıl állt.” Az ételek fogyaszthatóságáról a korabeli krónikás
csak ennyit ír: „Nagyon kevesen voltak, akik enni tudtak ott a főszerek erıssége okán, de a
húst bıven szolgálták fel,”. (CSERNUS S. 1995) A korszak szakácsait már megbecsült emberekként tartották nyílván. 1414-ben Eresztvényi Ferenc királyi fıszakács, Péter és Cherubin
nevő testvéreivel együtt Zsigmond királytól Speyerben címert kapott. Az elsı magyar szakácscímer két végén meghajlított, lángok fölé helyezett, nyárson sülı csukát ábrázol kopoltyúiban lombbal. (ZOLNAY L. 1975)
Heltai Gáspár szerint Hunyadi Mátyás legkedveltebb ételének a szász szalonnás káposzta
tekinthetı (KOVÁCS S. I. 1981), azonban az udvar étkezési szokásait részletesebben Galeotto
írta le. Tıle tudjuk, hogy a magyarok négyszöglető asztalok mellé ülnek le enni és minden
ételt mártásban tálalnak. A mártások az ételek szerint váltakoznak. A fiatal fácán, fogoly, kacsa, kappan, liba és seregély – melyek nagy számban vannak errefelé – borjú-, bárány-, gödölye-, disznó és vaddisznóhús meg mindenféle hal a maga külön mártásában úszik és főszerezıdik. İseinknél az is szokás volt, hogy valamennyien egy tálból ettek, és senki sem használt
villát, mikor a falatot fölemelte vagy a húsba harapott. Mindenki elıtt volt valami kenyérféle,
és a közös tálból kivett ételt falatokra vágva ujjaival tették a szájukba. „A magyaroknál nemigen van szokásban az étekosztók, úgyhogy csak a legnagyobb nehézségekkel védheti meg az
ember a magyarok bıséges és gazdag táplálkozása miatt kezét és ruháját a beszennyezıdéstıl,
mert a lecsöpögı sáfrányos lé néha az egész embert bemocskolja.”
Mátyás udvarában a legnépszerőbb főszereknek a sáfrány, a szegfőszeg, a fahéj, a bors
és a gyömbér számított. Galeotto a magyarokat erıteljesebb és hevülékenyebb természető
embereknek tartotta, ezért nem helytelen, hogy sok főszerrel élnek. Avicenna szerint is a
forróvérőeknek valók a forró dolgok, és a helyes táplálkozás alapja mindig a megfelelıen
hasonló táplálék. (GALEOTTO, M. 1977)
A XVI. században a nemesek és a parasztok táplálkozása is csak nagyon lassan bıvült új
fogásokkal. A korábban is kedvelt kölesbıl vagy árpából készült kása változatlanul megmaradt. A hüvelyesek közül a borsót és a lencsét szerették a legjobban. A fızeléknövényeknél a
káposztát vagy a répát részesítették elınyben, de ezeket savanyították is. A húsok közül
marha- és juhhús került leggyakrabban az asztalokra. Mindkettınél becsesebbnek számított a
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sertés, és a baromfifogyasztás már egyenesen rangot jelentett. Amerika felfedezését követıen
elsıként az új növények, állatok közül a pulyka (indiai tik) érkezett meg hozzánk. Európába a
spanyolok hozták be és a magyar fıúri étkezésbe a XVI-XVII. század fordulóján jelent meg
ez az újdonság. (KISBÁN E. 1997) A húsételeket természetesen fıve és sütve készítették. A
korábban elterjedt nagyon változatos főszerezés a gyakori háborúknak köszönhetıen
valószínőleg egy kicsit visszaeshetett. A legelterjedtebb főszernövény továbbra is a bors maradt, de a sáfrány, szerecsendió, szerecsendió-virág, szegfőszeg, fahéj által nyújtott ízekrıl,
színekrıl sem mondtak le. (FÜREDER B. 2004) A XVI. századi Magyarországon két új ital
jelent meg: az égettbor és a kávé. Az égettbor korábban csak orvosságként került felhasználásra, de ekkor már megjelennek az égettbor-kocsmák. (KISBÁN E. 1997) A kávé a
század közepétıl van jelen az országban. A magyar nemesi társadalom a törököktıl2 és az
osztrákoktól is egyaránt átvehette a kávéfogyasztás szokását, de igazi elterjedése e körökben
csak a következı század második felére tehetı. (FÜREDER B. 2004)
A XVII. században a húsos ételek abszolút elsıséget élveztek. Az egy fıre esı húsfogyasztás napi 15 és 30 dkg között ingadozott. (BENDA B. 1996) Ezek az adatok nagyjából
megegyeznek a városi polgárok (napi 17,5–19 dkg, évi 65 kg) és katonák (napi 30-35 dkg,
évi 110–127 kg) húsfogyasztásával. (N. KISS I. 1973) Országos mértékben a szarvasmarha a
legelterjedtebb haszonállat a XVI–XVII. században, (BUZA J. 2000) ebbıl következik, hogy
a marhahúst egységesen szerethették úgy, mint Bethlen Miklós kinek a legkedvesebb étele
a „sós-káposztás hús” volt. (V. WINDISCH É. 1980) A hús mellett a kenyér és a bor a korszak másik két alapélelmiszere. A korabeli borfogyasztás3 a mai kor emberének szinte
mértéktelennek mondható. Erre talán legjobb példa az, hogy Bethlen Miklós 18 évesen elhatározta, hogy nem részegeskedik többet és ezt követıen ebédre és vacsorára is csak fél
ejtel (kb. 0,75 liter) vagy három meszely (1,2 liter) bort ivott. Batthyány Ádám azonban
(1636-ban) ebédre és vacsorára is 2-2 pintet (3,2 liter), felesége pedig 1-1 pintet (1,6 liter)
fogyasztott a nemes nedőbıl. (BENDA B. 2002)
Az 1600-as évek végén az 1700-as évek elején a középkorban szokásos kettıs étkezési
rendrıl a magyar nemesség kezd áttérni az úgynevezett újkori hármas étkezésre: reggeli –
ebéd – vacsora. A reggeli, egy új meleg ital a kávé köré szervezıdött, ami mellé kenyérféle
és kiegészítık jártak. Az ebédet már bizonyíthatóan a leves vezette be, és ebbıl adódóan a
lapostányérok mellett megjelentek a mélytányérok is. (KISBÁN E. 1997) Ezzel egyidejőleg a
korábban általánosan használt nagy, szögletes asztalokat kezdték felváltani a kerek asztalok. (TÓTH I. GY. 2000) A XVII–XVIII. század fordulóján az európai és egyben a magyar
étkezési kultúrában is kezdenek megjelenni az Újvilág növényei.
A kukorica az 1700–1720-as évtizedekben vált általánossá Erdélyben, azonban a klimatikusan alkalmatlan észak-kárpáti zónában a növény termesztése nem számottevı. (KISBÁN E. 1997) A burgonya magyarországi termesztése eddigi ismereteink szerint elsık
között a kamarai birtokokon indult meg. Kolozsvári Mátyus Istvántól származik 1762-bıl a
növény elsı magyarnyelvő leírása. Tıle tudhatjuk, hogy a belgák és a franciák vízben fızve
2
A korszakban a magyar konyhát jelentıs török hatás érte. Ennek köszönhetıen jelent meg nálunk a töltött káposzta, tarhonya vagy a törökméz, mely ételeket napjainkban már tipikus magyar finomságoknak tekintünk. (TÓTH
I. GY. 2000)
3
Hazánkban a tokaji bor termelésének gyökerei a XIII. századra vezethetık vissza. A szılımővelésnek a tatárjárás után idetelepített olaszok adtak döntı lökést. (JOHNSON, H. 2005) A Szerémség pusztulását követıen már a
XVI–XVII. század fordulójától Tokaj-Hegyalja számít a vezetı magyar borvidéknek. (OROSZ I. 2002) A középkortól fogva Tokaj-Hegyalján kialakult egy borcsoport, melynek egyes összetevıi más magyar borvidékeken is
megtalálhatók, de együttesen csak itt. Ez pedig a következı: közönséges bor (ordinárium), szamorodni (fıbor),
aszú (aszúszılıbor, aszúbor), esszencia (nektár). (BALASSA I. 2002)
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vajjal eszik. (KÓSA L. 1980) Az 1760-as évektıl a kormányszervek folyamatosan
népszerősítették nemcsak étkezési és takarmányozási, hanem ipari (szeszfızés) céljából is a
növényt. Ellenben az emberek csak az 1814, 1817-es esıs, nedves, ínséges esztendık után
fogadták el általánosan. (KÓSA L. 2000a)

A paprikás magyar konyhakultúra (A XIX-XX. század gasztronómiája)
A magyar konyha egyik legjellegzetesebb növénye a paprika az 1720-as években jelent
meg hazánkban. A Balkánról érkezett és ebbıl adódóan elıször a dél-alföldi régióban terjedt
el a fogyasztása, de kizárólag csak a parasztság körében. A nemesek eleinte teljesen elzárkóztak tıle és csak a század vége felé, mint étel mellé savanyúság kezdtek vele próbálkozni.
(KISBÁN E. 1997) Az igazi áttörés a XIX. században a reformkor hatására következett be. A
nemeseket és a polgárokat ekkor egyre jobban foglalkoztatta a haza, a múlt, és a magyar nép
gyökerei. Így a tipikusnak tekinthetı paraszti főszert beemelték a saját konyhájukba, és egyre
gyakrabban kezdték el használni, (FÜREDER B. 2005a) lassan feledve a korábbi ízeket.4 A változásnak köszönhetıen szakácskönyveinkben is megjelentek a különbözı paprikával készülı
ételek.5 A paprika természetesen nem lett egybıl az egész ország kedvenc növénye. A palócoknál a paprikával főszerezett húsételeket még 1900 körül sem lehet megtalálni. Elıször az
1920-as években Hevesaranyoson, lakodalmi menüsorban találkozhatunk vele, ahol a birkahúsos káposzta helyébe lépett a birkapörkölt. (KISBÁN E. 1989)
Az ételekrıl, ételfogyasztásról a korszakból viszonylag bıséges forrásanyag áll a kutatók, érdeklıdık rendelkezésére. Vay Sarolta jegyezte fel, hogy a húsvét másnapján tartott
búcsúban „Pirosra fıtt sonka, kacsapecsenye, kalács, túrós meg lekváros rétes került a
nagy, födeles kosárba,”. (VAY S. 1986) A vendégfogadók, vendéglık a század elsı felében
már rendszeresen ötfogásos menüt kínáltak: húsleves – fıtt marhahús mártással – becsinált
vagy fızelék feltéttel – fıtt tészta – sült hús. (KISBÁN E. 1997)
A kiegyezést követı idıszak Magyarországon egészen az elsı világháború kitöréséig a
fejlıdés és az átalakulás korszaka (1867-1914). A XIX. század második felében hazánkban
felgyorsult az iparosodás. Ennek hatására a társadalom is kezdett átalakulni, ami magával
hozta természetesen az étkezési szokások megváltozását. A mezıgazdasági népesség aránya az 1867-es 75%-ról 1910-re 64,5%-ra hanyatlott, de az iparosodás jellegébıl adódóan
nem minden földmőves család talált munkát a városokban, ezért egy részük kivándorolt az
országból. (KÖVÉR GY. 1998) A nyolcvanas években, még mind az állati fehérje-, mind a
szénhidrátfogyasztás terén a közép- és nyugat-európai átlagos szintnél jobb helyzetben voltak egyes országrészek, de a táplálkozás szintje éppen ekkortól fokozatosan romlott (Magyarországon az egy fıre jutó napi kalóriafogyasztás 3100-3200, nyugaton 2800-3200).
(TÓTH Z. 1998) Magyarország az elızı évszázadokban hagyományosan magas hús- és relatíve alacsonyabb gabonafogyasztó társadalom volt. A XIX. század második felében a húsfogyasztás általános hanyatlását tapasztalhatjuk (fıleg a városokban) és megnıtt a kenyér
4
A reneszánsz ízvilág (bors, fahéj, szegfőszeg, szerecsendió, sáfrány, gyömbér, bor, ecet, cukor) és a kenyérrel,
zsemlével való sőrítés átalakulása a XVIII. század végére a XIX. század elejére tehetı. Ugyanis hiába jelentek
meg korábban új fogások, nyersanyagok ezek alapjába véve nem változtatták meg konyhánk jellegét.
5
Már olvashatunk paprikával készült „Gulyás-hús” leírást (ZELENA F. 1846), de a paprika ekkor még nem szinonimája a magyaros ételnek. Például Czifray István 1840-ben megjelent Magyar nemzeti szakácskönyvében található Ponty magyarosan-hoz pontyot, ikrát, sót, almát, vajat, borsólét, gyömbért, cukrot, szerecsendiót, bort, zsemlét,
metélt citromhéjat használt, mely receptnél láthatjuk még az úgymond „középkori” főszerezést. (FÜREDER B.
2005b)
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(Keleti Károly 1884-es kimutatása szerint a magyarországi kenyérfogyasztásban meghatározó szerepe a búzakenyérnek van, amit a rozskenyér, kukoricakenyér és az árpából és zabból készült kenyér követ) és a tésztafélék szerepe a táplálkozásunkban (1884: 201 kg/fı).
A magyarországi állatállomány összetétele is módosult a XIX-XX. század fordulóján. A
reformkor meghatározó állata a juh, melynek állománya csökkent. A szarvasmarhaállományon belül a nyolcvanas években domináns magyar szürkemarha 1911-re az
összállományon belül már csak alig egyharmadnyi arányt tesz ki. Helyét a magyar tarka
vette át. A sertéseknél viszont sokkal lassabban ment végbe a változás. A szerbiai eredető
„zsírsertés”, azaz a mangalica tovább tartotta domináns szerepét, és az angliai eredető
hússertések elterjedése igen lassan haladt elıre. (KÖVÉR GY. 1998) Az 1880-as évek elsı
felében az évi húsfogyasztás 36% marhából, 31%-a sertésbıl, 16%-a juhból, 9%-a baromfiból, 7,5%-a sertésbelsıségbıl és 0,5%-a vadból-egyébbıl tevıdik össze. Országos átlagban egy fıre 33 kg, a városokban 62 kg, Budapesten 114 kg évi húsfogyasztás esett.
Ebben az idıszakban a táplálkozás nagymértékő differenciálódása tapasztalható. A
parasztság étrendjében jelentıs mértékig szerepeltek az akkor már archaikusnak számító
kása és pépes ételek és az ünnepi fogások is viszonylag szerénynek mondhatók. Az úripolgári étkezés ellenben már igazán kifinomultnak tekinthetı, aminek az alapjai a bécsi és
párizsi konyhára épültek. (KÓSA L. 2000a)
A kiegyezést követı békés évek után 1914-ben kitört az I. világháború, ami a Monarchia teljes szétesésével végzıdött, és 1918. november 3-án Weber tábornok egy már nem
létezı birodalom nevében kötött fegyverszünetet Padovában. (ROMSICS I. 1999)
A korszak táplálkozásáról kialakult kép elég lesújtó! Egyoldalú, hiányos és egészségtelen. A szegényebbek falun és városban egyaránt a táplálkozásukon keresztül próbáltak
meg spórolni, holott az élelmiszerárak a háborús éveket kivéve mindig is alacsonyak voltak. A középkori eredető böjtöt szinte minden társadalmi réteg tartotta és ez a heti minimum
egy tésztaevı napban mutatkozott meg. A parasztság soraiban mindenhol, de a városokban
is, aki tehette megpróbált készleteket felhalmozni és önellátásra törekedni. Ezért a kisállattartás nemcsak a falvakban volt természetes, hanem a városokban is mindenki nevelt állatot, aki el tudta helyezni ıket. A napi háromszori étkezés kezdett természetessé válni és
véglegesen felváltotta a XX. század elején telente a szegényparasztság körében még elıforduló kétszeri alkalmat. Az étkezést ekkor már mindenki a levessel kezdte, de a polgári
konyhából a parasztok egyre több mindent vettek át, például az édes süteményeket, befıtteket vagy a friss zöldségekbıl készült fızelékeket. (KÓSA L. 2000b)
A polgárságnál az elızı században kialakult öt fogásból álló fıétkezés, már a század
végén kezdett háromra csökkeni. A reggeli tejeskávéból, vajjal és lekvárral kínált péksüteménybıl állt. A fıétkezés levessel kezdıdött, ezt valamilyen húsos fıétel követett,
majd gyümölccsel vagy édességgel fejezıdött be. A munkáscsaládoknál a férfiak két
különbözı minta szerint reggeliztek. A parasztokat követve szalonnát kenyérrel és
pálinkával, vagy a polgárok szerint cukros tejeskávét házi kenyérrel. A nık és a gyerekek
mindkét esetben tejeskávét kenyérrel fogyasztottak. Az ebéd levest és egy másik fogást tartalmazott, ami hetente három tésztás és négy húsos ételt takart. Vacsorára a munkáscsaládok általában maradékot vagy sült tésztát ettek. (KISBÁN E. 1997)
A parasztok változatlanul az egészség és gazdagság jeleként fogták fel a kövérséget, a
polgároknál, pedig a karcsú, sportos alakot tekintették követendınek. A jórészt burgonyát és
kukoricát fogyasztó területek elcsatolásával a búzából készült kenyér – táplálkozásban
betöltött – szerepe tovább erısödött, de fogyasztásának mértéke nem növekedett jelentısen. A
házi kenyérsütés ekkorra már kizárólag a paraszti háztarásokat jellemezte, de a polgárság egy
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részénél is elıfordult, hogy a házilag dagasztott tésztát pékhez vitték kisüttetni. A húsfogyasztás mértéke az 1910-es évi 27 kg/fı-rıl az 1934-38-as évekre 33 kg-ra emelkedett. A húsokon
belül a sertésé növekedett a legjobban 45%-al (jelentıs szerepe volt a disznóvágásoknak), míg
a marhahús csak 22%-os emelkedést tudhatott be. A halfogyasztás folyamatosan csökkent, és
az 1930-as évek átlaga az 1880-as évek átlagának a felével egyezett meg, tehát évi 0,7 kg/fı.
A tejfogyasztás a halhoz hasonlóan nagyon alacsonynak mondható. 1938 körül évi 101,9 l, ez
Németországban 391 l volt. Az egészséges életmód propagálásának és a század elején
föllendülésnek induló zöldségtermesztésnek köszönhetıen, jelentısen módosult a közízlés és
megnıtt a friss zöldség- és gyümölcsfogyasztás (ekkor lett országosan ismert és kedvelt a
csányi dinnye, a kecskeméti barack, a nagykırösi uborka vagy a nyírségi alma). A szállítás fejlıdésének köszönhetıen a zöldségek, gyümölcsök nemcsak a nagyvárosok piacain találtak
vevıre, hanem a közeli német településekre is eljutottak. A tartósítási eljárásokban is óriási
változás következett be! A városi háztartásokban kezdett elterjedni a jégszekrény, az iparban,
pedig a konzervipar az 1930-as évekre hazai és nemzetközi tekintetben is jelentısen
megerısödött. A trianoni békekötésnek „köszönhetıen” jelentısen csökkent az éves pálinkafogyasztás (az elcsatolt területeken a pálinkaivás meghatározóbb, mint a megmaradt
részeken), és ezzel az ország borivó jellege tovább erısödött. A sörfogyasztásban változatlanul a városi polgárok jártak az élen, de ennek a mértéke mai szemmel abszolút nem mondható jelentısnek. (ROMSICS I. 1999; KÓSA L. 2000b)
A II. világháborút követıen a nemzeti jövedelem csökkent és csak 1949-ben érte el az
1938-as 120 dollár/fı-s szintet. 1952-ben a reálbérek 20%-al voltak kevesebbek, mint 1950ben. Az életszínvonal folyamatosan hanyatlott és állandósultak a napi élelmiszerellátási
gondok. A világháború alatt „megszokott” nélkülözés 1945-tıl nem szőnt meg és egészen a
hatvanas évek közepéig elhúzódott. (VALUCH T. 2000) Az emberek többsége bab, kukorica,
burgonya és tésztaételeket evett a mindennapokban, a szerencsésebbeknél vasárnapra egy
kis hús is került az asztalra.(FÜREDER B. 2006) Az élelmiszerfogyasztás a század közepére
elérte ugyan a háború elıtti szintet, de a választék nem volt megfelelı, az ellátás is akadozott, (VALUCH T. 2000) és az is elıfordult, hogy a minimálisan szükséges kenyérgabona
egy részét importálni kellett! (ROMSICS I. 1999) Ezzel párhuzamosan a lakosság italfogyasztási szokásai kezdtek átalakulni. A borfogyasztás mérséklıdött, viszont a sörfogyasztás az 1934-1938 közötti éves 3,1 literrıl 1960-ra 36,8 literre emelkedett, majd
1990-re az évi 106,9 liter/fı-s mértékre növekedett. (KISBÁN E. 1997; KÓSA L. 2000b)
A húsfogyasztással, pontosabban az elkészítéssel kapcsolatban a Statisztikai Hivatal
1958-59-ben végzett felmérése alapján világosan látszik a különbség a munkáscsaládok és a
parasztcsaládok között. A munkásoknál a húsételek 24% pörkölt, 22% sült hús, 20% rántott
hús, 3,5% vagdalt hús és 30,5% egyéb húsételként lett elkészítve. A parasztoknál ugyanez a
következı megoszlásban található: 37% pörkölt, 16% sült hús, 10% rántott hús, 2,6% vagdalt hús és 34,4% egyéb húsétel. (Kisbán E. 1997) Az élelmiszerfogyasztás látványos
emelkedése a hatvanas évek elején kezdıdött és a nyolcvanas évek végére érte el csúcspontját a XX. század második felében. A húsfogyasztás ekkor meghaladta az évi 80 kg/fıt,
a tej- és tejtermékfogyasztás pedig majdnem elérte a 190 kg/fıt. (VALUCH T. 2000) Az ország vezetése természetesen az élelmiszerárakat is befolyásolta, irányította. A hetvenes
évek közepétıl például a tea és a kávé szabadáras lett, de a kenyér, liszt, tej, sajt továbbra is
kötött áras maradt. A hozzá nem értés eredményeként a rendszer utolsó évtizedében a lakosság jelentıs része csak jelentıs többletmunka árán tudta biztosítani a mindennapi kenyeret családja részére. A magyarországi reálbérek a rendszerváltást követıen is folyamatosan csökkentek (1988-1995 között évi 3,0-3,3 %-kal) és 1995-ben már csak az 1978-as
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szint 73%-át érték el. A korszakot a nyugati sajtó eleinte gulyáskommunizmusnak, majd
fridzsiderszocializmusnak titulálta. (ROMSICS I. 1999; VALUCH T. 2000)
Merre tart a magyar gasztronómia?
A kérdés megválaszolása egyelıre lehetetlen! A magyar konyha változása, fejlıdése –
mint láthattuk – folyamatos volt a múltban és „talán” a globalizációnak köszönhetıen, ez a
tendencia változatlan a jelenben.6 A magyar gasztronómia 1945-ig megbecsült részét képezte a világ konyhakultúrájának. A háborút követı idıszakban a korábban felhasznált
nyersanyagok (például articsóka, éti csiga,7 vagy a különbözı rákok, kagylók)8 konyhai jelenléte szinte teljesen eltőnt. A háziasszonyok és az átlagos éttermi szakácsok minden valószínőség szerint a kialakult rendszer ideológiai és gazdasági hatásai miatt egyre sablonosabb ételeket „kreáltak”, minek következtében a pörkölt, a gulyás és a rántott hús hazájává
váltunk. Az átalakulás természetesen hatással volt a változatos fızési technológiák alkalmazásának mellızésére, mely végeredményben érintette a terítést és a felszolgálást is.
A rendszerváltást követı idıszak kiútkeresését követıen, már tapasztalhatunk elırelépést napjainkban,9 de még hosszú idınek kell eltelnie mire újból elismert, és „izgalmas” lehet a magyar konyha. Véleményünk szerint gasztronómiánk metamorfózisa a gazdasági fejlıdés, a szakképzés reformja és múltunk megismerése által valósulhat csak meg, ezért nagyon fontos feladatnak tartjuk a táplálkozási hagyományaink, szokásaink, régi receptjeink
feltárását és bemutatását!
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Magyarok a Kárpát-medencében

A KÁRPÁT-MEDENCE IDEGEN KATONASZEMMEL
(HADIUTAZÓK MAGYARORSZÁGON)

NAGY MIKLÓS MIHÁLY
THE CARPATHIAN BASIN THROUGH THE EYES OF A FOREIGN SOLDIER
(MILITARY TRAVELLERS IN HUNGARY)
Abstract
The geographical landscape of Hungary was described not only on the grounds of scientific expeditions but travellers contributed to the description as well. The travelogues of foreign soldiers
travelling in the Carpathian Basin are important sources depicting changes of the Hungarian landscape. Throughout Hungarian history wars of independence and wars of defence created opportunity
for foreign soldiers to come to Hungary. Their letters and other pieces of work gave a real picture of
the conditions of the Carpathian Basin at all times and concurrently shaped the opinion of foreigners
about the Hungarians fundamentally. Main elements on the images on the Hungarians were already
conceived in the 17th century in the works of foreign travellers. This essay gives an account on the
foreign military travellers during Hungarian history of war and at the same time presents those geographical and ethnographical characteristics which originating from foreign travelogues determine
the world’s opinion of us even today.

Az elsı világháború, majd az azt követı béke, valamint a válságos idık okozta társadalmi trauma egyik következménye volt, hogy a magyar szellemi élet egy része fokozódó
figyelemmel fordult nemzetünk és országunk külföldi megítélésének kérdése felé. Az
értelmiség e csoportja egyre inkább hangot adott annak a felismerésnek, hogy a magyarságról a nyugati közvéleményben negatív kép élt. ILLYÉS GYULÁ-nak, KERESZTURY
DEZSİ-nek, BALOGH JÓZSEF-nek – hogy csak néhányat említsünk – a Magyar Csillag lapjain megjelent kijózanító írásai (1943) elsısorban a kor bel- és külpolitikai viszonyrendszerével kapcsolatosak, ám ezeket megelızıen már a magyar kultúrtörténet és a geográfia is
figyelmeztetett arra, hogy egyrészt a külföldnek rólunk alkotott képe történelmi koronként
– legfıképpen az adott kor szellemébıl eredıen – jelentısen változott, másrészt pedig
egyáltalán nem olyan pozitív, ahogyan azt a magyar köztudat véli (MILLEKER R. 1934,
DUKONY M. 1937). A szellemi élet egyik felismerése volt, hogy az elsı világháborút a
magyarság nem a harctéren veszítette el, hanem a nyugati közvéleményben, mert az ellenfele által alkotottal szemben képtelen volt saját érdekeit tükrözı és védı magyarságképet
állítani (BALOGH J. 1943). A kérdéshez azonban – véleményünk szerint – hozzátartozik az
is, hogy igen nehezen lehetett volna pozitív képet közvetíteni a Nyugat felé nemzetünkrıl,
amikor velünk kapcsolatban évszázadok óta – a ma és már a két világháború között idehaza
is többször szóvá tett – negatív tartalmú sztereotípiák élnek a nyugati népek tudatában. Az
elsı világháború éveiben pedig nem történt más, mint hogy az ellenséges propaganda e
rossz elıjelő, már meglévı gondolati elemeket erısítette fel. Már MILLEKER professzor is
megfogalmazta (1934), hogy a szokásos sztereotípiák – puszta, vad romantika, csikós, gulyás stb. – teljesen elnyomnak minden más képet. Azonban a magyar népnek a pusztával, az
elvadult állapotokkal történı összekapcsolása nem egyik percrıl a másikra született
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kultúrtörténeti jelenség, hanem hosszú történeti folyamat eredménye, mondhatnánk e
képnek külön históriája van. Kialakulásában, meggyökeresedésében a nyugati közvéleményben egy alig ismert faktor játszott szerepet: a török kor Magyarországán járt idegen –
fıleg francia, német és angol – hadiutazók széles társadalmi csoportja, amely a felszabadító
háborúk idején közvetítette a Nyugat felé a magyarságról annak tudatában ma is élı fıbb
elemeket.
Amikor a századforduló éveiben SZAMOTA ISTVÁN két mővével (1891, 1892) elindította
a modern magyar földrajzi utazástörténet kutatását, akkor a világjáráshoz és világlátáshoz
kapcsolódó szemelvények közlésével a források új – mondhatnánk földrajzi – fajtáját
honosította meg a hazai történetírásban. SZAMOTA az útleírásokban elsırangú kultúrtörténeti forrásokat látott, és e szakmai véleményt vallja ma is az utazástörténet (BURKE, P.
2006). A kultúrtörténeti értékek mellett a földrajzi útleírások a történeti földrajznak is alapvetı forrásai, mert a táj valódi változását, egykori képét, – a térképeken kívül – alig tudjuk
más dokumentumokból rekonstruálni. Ugyanezt mondhatjuk el a hazánkban járt idegen katonák útleírásaiból merített adatokról is. Miután hazánk területének módszeres térképezése
csak a 17. század végén indult el, s az egyéb területek korábbi térképezése esetleges volt,
így a táj rekonstrukciójában alapvetı, hogy mit írtak róla az átutazó idegenek, a más nemzetek katonái.
A magyar hadtörténelem egyik – jelentıs utazástörténeti vonásokat mutató – jellemzıje
fordulatossága és forgandósága mellett az, hogy fıleg az 1526-ot követı másfél évszázadban viszonylag sok idegen katona fordult meg a Kárpát-medencében. Ott, ahol szinte
tömeges méreteket ölt a hadak járása, már a nagy számok statisztikai törvényszerősége
miatt is elıbb-utóbb feltőnnek az élményeiket rögzítı, közreadó katonák, akik egy idı után
alapvetıen határozták meg a rólunk alkotott képet.
A katonai útleírás, a katonai dokumentumok mint történeti, azon belül történeti földrajzi
források kettıs jellegőek. Egyrészt, mert a leírások, a bemutatott tájak elsısorban a hadak
járását tükrözik, másrészt pedig mert a leíró és elbeszélı katona volta sokszor meghatározza
azt, amit meglát, ahogyan szemléli és amiként a látottakat közreadja. S mindezt – az
útleírások mőfajának jellegébıl adódóan – erısen torzítja a leíró személyisége, mőveltsége,
sıt gyakran politikai elkötelezettsége is. Úgy véljük, hogy különösen a 17-18. század fordulóján a Kárpát-medencében járt idegen hadiutazók szemléletén lehet mindezt élesen észrevenni. Ez volt az a kor, amikor a magyarságról újból kialakuló kép egyre sötétebb tónusú
lett, s ezt valójában három faktor egyidejő hatása váltotta ki: elıször a Kárpát-medence
középsı részének elnéptelenedése, másodszor a kor hadmővészetébıl eredı katonai látásmód, harmadszor pedig a magyarországi hadszíntérhez kötıdı, rossz emlékeket idézı
élmények sokasága.
Amikor a 15. század elején a francia nemes, BERTRANDRON DE LA BROCQUIÈRE
átutazik Magyarországon, akkor – a HARASZTI S. és PETHİ T. által publikált útleírása
szerint (1963) – a Kárpát-medencében egy virágzó, viszonylag gyéren lakott országot látott.
Feljegyezte, hogy Szeged környékén szántóföldeken utazott át, a város, csakúgy mint Pest
és Buda szépen fejlıdı település. A francia utazó leírásából békés táj rajzolódik elénk, és
feltételezhetjük, hogy ez a kép rögzülhetett a kor európai emberének tudatában is. A kor
más útleírásai is hasonló képet közvetítenek hazánkról, és az a tény, hogy már a 13. században német dalnok azért jön Magyarországra, mert itt lehet a vers- és rímfaragást jól megtanulni, azt bizonyítja, hogy a magyarságról kedvezı kép élt Nyugaton. E földrajzi kép azonban bizonyos mitikus vonásokkal ruházta fel a magyarok földjét, amennyiben – SZERB A.
szerint (1926) – Európa nyugati felébıl nézve, a Kárpát-medencét kitöltı országon túl már
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az ismeretlen, félelmetes titkokkal teli tájak következtek. Magyarország lehetett az ismert
földek és az ismeretlen birodalmak közötti átjáró, ahol SZERB A. találó megállapítása
szerint: a mesék valósággá váltak, a valóság pedig mesévé „ködlött”. E pozitív kép azonban
a Mohácsot követı évtizedekben teljesen eltőnt, mondhatnánk hazánkról jóformán semmiféle reális földrajzi kép sem élt Nyugaton.
A török korról már régen megállapította a magyar mővelıdéstörténet, hogy egyik – ma
már szinte felbecsülhetetlenül káros – hatása az volt, hogy a 17. század második felére
Magyarország teljes egészében terra incognita volt. A török elleni felszabadító háborúk és a
Rákóczi-szabadságharc éveiben ismeri meg, fedezi fel újból a nyugati kultúra Magyarországot. Az azt megelızı másfél évszázadban az ország politikailag érdektelenné vált, a
kultúra teljes egészében olyan elmaradásban volt más népekéhez képest, ami a vademberekkel tette egyenlıvé a magyarokat a külföldiek szemében (G. GYÖRFFY K. 1991).
Amikor az egyik angol diplomata felesége, MARY WORTLEY MONTAGUE néhány évvel a
Rákóczi-szabadságharc után átutazik Magyarországon, akkor Bécsben még a legriasztóbb
híreket hallja a magyarokról, sıt annyira kedvezıtlen értesüléseket kap, hogy az országban
uralkodó áldatlan állapotok miatt megfontolja, hogy miként keljen át az országon
(SZAMOTA I. 1891). Az ı úti levelei már arról tanúskodnak, hogy hazánk valamiféle
ıspusztaként élt a bécsi vezetı körök tudatában, s ha hozzávesszük, hogy az indulás elıtt a
magyarországi hadszínteret jól ismerı SAVOYAI JENİ-tıl kaphatott instrukciókat, akkor
megdöbbenünk a kép sötétségén. Beszédesek ezek az információk, amennyiben az angol
utazó hölgy levele szerint a herceg le akarta beszélni a téli utazásról, hogy késıbb vízi úton
hajózhassanak délre. Az angol hölgy úgy értesült, hogy a házak Magyarországon nem
védenek az idıjárás viszontagságai ellen, Buda és Eszék között végtelen sivatagot talál,
ahol egyetlen ház sincs, olyan hideg uralkodik, hogy emberek fagynak meg; LADY MONTAGUE arra is felkészült, hogy portyázó tatárok támadhatják meg. Ha a pletykálkodás elemeit is magán viselı levél mélytartalmát nézzük, abban már ott van a tanulmányunk elején
említett komor kép hazánkról, mert az információk a bécsi udvar egyik vezetı katonájától
származnak. Csak az a kérdés, hogy vajon SAVOYAI JENİ – feltételezve, hogy nem valami
egyéb ok vezette e katasztrofális állapotok ecsetelésében – mibıl indulhatott ki, s amit ı
mondott, az mennyire lehetett általános a hazánkban járt hadiutazók körében.
Azt kell mondanunk, hogy a tapasztalatok, a rossz emlékek mondathatták vele: az ország belsı területei pusztává változtak, s ezért az angol utazó hölgy, ha néhol kellemes meglepetések is érik, alapvetıen kietlen tájakon utazik majd át. A Kárpát-medencét a török
uralom földrajzilag alaposan átformálta, jóllehet – s ezt az elmúlt évek történeti földrajzi
kutatásai bizonyították (FRISNYÁK S. – CSIHÁK GY. 2004, CSÜLLÖG G. 2007, NAGY M. M.
2007) – ez nemcsak a jelentıs, alföldi területek elnéptelenedésében öltött testet, hanem
egyrészt a korábbi sok évszázados szerves térfejlıdés megakadásában, valamint a korabeli
hadügy és a földrajzi viszonyrendszer szimbiózisának torzulásában is. A kor hadügyében
annyira uralkodóvá váltak a geográfiai tényezık, annyira a hadszíntér eltartó képességétıl
függött a hadakozás, hogy a korábbi századoknak a hadügy és a földrajzi viszonyok közötti
egyensúlyi állapota teljesen eltolódott a geográfiai tényezık javára. Ez az a pont, ahol a tanulmányunk elején említett negatív tartalmú kép kialakulása megfogható. Közismert történeti földrajzi tény, hogy a török hódoltság idején a Kárpát-medence belsı, fıleg alföldi
területei jelentısen megváltoztak, aminek – pusztán a leglátványosabb jelenségeknél maradva – katonaföldrajzi tünete volt a táj elvadulása, jelentıs területek víz alá kerültek, a
folyók hatalmas árterek között lassan hömpölyögtek, a korábbi – feltehetıen – apró falvak
hálózata eltőnt, és a lakosság a nagy lélekszámú alföldi településekben összpontosult. Min155

dennek az lett az eredménye, hogy a magyarországi hadszíntérre érkezı nyugati kötelékek
sokszor nagyon gyorsan olvadtak szét, a kedvezıtlen geográfiai viszonyok következtében
fellépı hadseregélelmezési és -ellátási nehézségek miatt (PERJÉS G. 1999). Ez nyilván azzal
járt, hogy a kor nyugati katonái nem szívesen jöttek Magyarországra hadakozni, mert e
tájnak rossz híre volt. A máig nem azonosított hadszíntéri betegség, a morbus hungaricus
következtében a nyugati csapatoknál fellépı magas mortalitás (BENEDEK I. 1972), a nagy
veszteségekkel járó hadviselés és a mindenhol megjelenı, a pusztához kapcsolódó pusztulás képe komor megjelenéső tájjá tehette hazánkat az Európa fejlettebb térségeihez
szokott idegen katona elıtt.
A táj kedvezıtlen képét befolyásolta másik tényezınk is, a 17-18. század hadviselésének módosító hatása. Ezzel kapcsolatban érdekes lehet, hogy a magyarországi hadszíntéren
éppen úgy, mint tılünk nyugatabbra, a kor erısen manıverezı szemlélető hadügye (DELBRÜCK, H. 2003) katonatechnikai és hadmővészeti problémák miatt meghatározóan
kötıdött a várakhoz és erıdítményekhez. Következésként a kor katonája sokszor ezek felé
fordult az adott hadszíntéren a nagyobb érdeklıdéssel és ennek nagyon sokat köszönhet a
magyar történeti földrajz. A Württembergben, majd Stockholmban, valamint Karlsruheban
elıkerült, a magyarországi várakat és erıdítéseket ábrázoló térképi győjtemények éppen
erre a korra vonatkozóan jelentenek hatalmas forrásértéket (GLASER L. 1933, KISARI BALLA
GY. 1998, 2000). Ugyanakkor tanúskodnak arról is, hogy a 17. század katonái földrajzilag
elsısorban az erıdítések és az arra alkalmas helyek, valamint az utánszállítási lehetıségek
iránt érdeklıdtek. Mind olyan objektum, amely a tájat a katonai praktikum felıl történı
szemlélésnek pusztán egyetlen objektumává teszi. A kor katonája, aki részben várakat,
erıdöket építeni jött Magyarországra (DOMOKOS GY. 2000, 2006, MAGGIOROTTI, L. A.
1935), eleve katonai szemlélete miatt a Kárpát-medencét várakkal és erıdítésekkel telehintett, katonai jellegő tájnak láthatta. Egyébként a katonai létesítményekkel történı tájleírás
ezekben a századokban egyáltalán nem csak a katonákat jellemezte. Az idıszak emberének
geográfiai szemléletében volt benne. Amikor MARTINUS ZEILER, a 16-17. század fordulója
német útleírója részletes mőben dolgozta fel a Kárpát-medencét, akkor majd minden
településen kiemelte a védelmi létesítményeket, s ugyanezt a szemléletet tükrözik azok az
utazási instrukciók is, amelyekbıl KOVÁCS SÁNDOR IVÁN 1990-ben közölt terjedelmes
szemelvényeket. A kor katonai kényszerei eredményezték, hogy a török elleni felszabadító
hadjáratoknak volt még egy eredménye; megkezdıdött a Kárpát-medence elsı tervszerő
felmérése (BARTHA L. 2006). Ahogyan láttuk, a kor katonája egy elvadult, részben
néptelennek tőnı országba jött hadakozni, olyan körülmények közé, amikor a katonai
tájhasználat, geográfiai szemlélet az erıdök és a hadseregek ellátását determináló földrajzi
objektumokra irányult. Ez már magában is elég lenne ahhoz, hogy a 17-18. század fordulójának katonája sötét képet fessen hazánkról, ám az itt szerzett földrajzi élmények, az itt
látottak – úgy tőnik – még sötétebbre árnyalták belsı képét.
A török korból és a Rákóczi-szabadságharc idejébıl publikált katonai útleírói források
(KÖPECZI B. – R. VÁRKONYI Á. 1973 és 2004, GÖMÖRI GY. 1994) egyetlen darabja sem
nyújt jó képet hazánkról és lakóiról. Többségük nyomasztó, hadszíntéri élményekrıl
számol be, amelyek közül – ha egyáltalán lehet ilyet mondani – komorságával RABUTIN-é,
az erdélyi fıparancsnoké (1696-1708) emelkedik ki. A KÖPECZI B. és R. VÁRKONYI Á. által
közreadott emlékirata egy – a hadak járásában – szinte teljesen elpusztult ország képét
nyújtja, s közben beszámol arról is, hogy e tájon a mindennapi ellátás gondjai kötötték le
leginkább a csapatokat. Ezzel kapcsolatban igen beszédes, amikor arról ír, hogy Nagyszeben környékén már a házak szalmatetejét etették a lovakkal, mert annyira nem volt takar156

mány. Kevésbé komor, de még mindig igen sötét képet nyújtanak hazánkról az ekkoriban
itt járt francia katonák és diplomaták beszámolói is: DE L’ HOMMEAU, LEMAIRE, BONNAC
márki, MICHEL – akiknek dokumentumait KÖPECZI B. és R. VÁRKONYI Á. publikálta – a
magyarokat mintegy barbár szövetségesként írja le. S ugyanezt a képet találjuk az angol katonáknál is. A kor Magyarországáról alkotott katonai képének igen érdekes forrása LOTHARINGIAI KÁROLY-nak a budai ostrom hadmőveleteirıl írott naplója. A dokumentum
különlegessége, hogy a magyarországi földrajzi viszonyokról nem szól, és éppen ez a szótlansága árul el nagyon sokat, ha nem is a Kárpát-medence földrajzi jellemzıirıl, de az
azokhoz történı katonai viszonyulásról. Ha végiglapozzuk a hadmőveleti adatokban hihetetlenül gazdag dokumentumot, egybıl szembe ötlik, hogy a nagytehetségő és a saját
korában méltán híres katonának mennyire nem volt szeme a táj iránt. Naplójában bıven
szól arról, hogy melyik köteléke, mikor mit csinált, hol, milyen mennyiségő prófuntot szedtek be vagy éppen osztottak szét, hogy a Duna és a Dráva vidékén hogyan mozogtak a csapatok, de Magyarország viszonyairól, hogy – mondjuk – e folyók vidéke miként nézett ki,
arról nem szól. Az ilyen jellegő információk a kor katonai beszámolóiból általában hiányoznak. Mint ahogyan hiányzik a svéd szolgálatban álló SCHNEIDERN VON WEISMANTEL
beszámolójából is. Az ı magyarországi élményeit tartalmazó írását TARDY L. publikálta
(1985). A svéd tiszt nagyon jó áttekintést ad arról, hogy miként jöttek csapataik a magyar
területre, milyen – többnyire felégetett – falvakon haladtak át, hol, miként éjszakáztak és
miként lepte be ıket reggelre a hó, de a tájból ı sem sokat vett észre.
A 17-18. század katonai útleírásai Magyarország tekintetében az utazás, a seregek
vonulása, valamint a harctér zord viszonyairól szólnak. Úgy tőnik, hogy ekkor az európai
kultúrkör emberének még nem volt szeme a táj szépségeinek meglátására, és katonaként
amúgy is a katonai objektumok felé fordult a figyelme. Mi lett ennek következménye?
Leginkább az, hogy a háború pusztította, valamint a hadviselés nehézségeivel terhelt táj képét nem volt mivel enyhíteni. Az elızı tényezık miatti, amúgy is sötét képet az itt szerzett
élmények csak még komorabbá tették. És így, ilyen sötét tónussal adták tovább.
E sötét elemekbıl álló kép nyilván csak akkor lehetett volna vidámabb hangulatú, ha
valamelyik tényezıje jelentısen megváltozik. Erre azonban vagy nem volt lehetıség, vagy
mire az megszületett és belıle eredmények is lettek volna, addigra évtizedek teltek el és a
seregek hazavonultak. Az Alföld újbóli benépesítése viszonylag gyorsan megtörtént, jóllehet a nagy puszták továbbra is megmaradtak, de ezek felé a Nyugat érdeklıdése csak a romantika korában éled fel. Valójában úgy áll a dolog, hogy amikor a nyugati társadalmak a
török elleni felszabadító háborúk korában újból felfedezték maguknak Magyarországot, akkor már alacsonyabb szintő civilizációként tekintettek arra, és érdeklıdésüket részben a
Kárpát-medencében harcolt katonáik rossz íző emlékekkel, a háborús pusztulás sújtotta
puszta képével tudták csak kielégíteni. Így születhettek meg azok, a néhol ma már kedvesen
vidám, néhol egyenesen sértı sztereotípiák nemzetünkrıl, országunkról, amelyekkel a
nyugati országok társadalmi gondolkodásában olykor még ma is találkozunk.
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